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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت امام حسن مجتبي )ع( فرمودند: 
است:  فاصله  انگشت  باطل چهار  و  بین حّق 
آنچه را كه با چشم خود ببیني حّق است، و 
آنچه را كه شنیدي ]يا آنكه برايت نقل كنند[ 

چه بسا باطل باشد. 

]هنگامي كه رسول خدا )ص( را مي شست 
و كفن مي كرد، گفت:[ 

رشته اي  تو  مرگ  با  باد.  فدايت  مادرم  و  پدر 
نديد:  چنان  كس  تو  جز  مرِگ  در  كه  بريد 
پايان يافتن دعوت پیامبران و بريدن خبرهاي 
آسمان؛ چنان كه مرگت، ديگر مصیبت زدگان 
را به شكیبايي واداشت و همگان را در سوكي 

يكسان گذاشت. 

حضرت امام رضا )ع( فرمودند:
بدان كه هر نمازي دو وقت دارد: اول وقت و 
آخر وقت. اول وقت، خشنودي پروردگار و آخر 

آن، بخشش خداوند را در پي دارد.

همان گونه كه داوطلبان گرامي اطالع دارند، ثبت نام 
در مرحله تكمیل ظرفیت رشته هاي تحصیلي پذيرش 
با اعمال سوابق تحصیلي آزمون سراسري سال  صرفاً 
1397 در مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پیام نور، 
از روز يكشنبه 22 مهر ماه آغاز شده است و متقاضیان 
و  تحصیلي  رشته هاي  از  اطالع  منظور  به  مي توانند 
اين  در  دانشجو  پذيرنده  آموزشي  واحدهاي  و  مراكز 
مرحله، به لینك جست و جوي عنوان مركز يا واحد 
اطالع رساني  پايگاه  در  مندرج  كدرشته  و  آموزشي 
 www.sanjesh.org نشاني:  به  سنجش  سازمان 
و همچنین به پايگاه اطالع رساني دانشگاه پیام نور به 
ضمن  و  نموده  مراجعه   www.pnu.ac.ir نشاني: 
مشخص نمودن رشته و مركز يا واحد آموزشي مورد 
توجه  با  و  داشتن مدارك الزم  با همراه  عالقه خود، 
به موارد مربوط، كه در اصل اطالعیه تكمیل ظرفیت 
مذكور، كه در همین شماره از پیك سنجش و همین 
طور سايت سازمان سنجش آمده است، تا تاريخ 15 
يا واحدهاي آموزشي محل  به مراكز  آبان ماه )فردا( 

پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.
بر همین اساس، نظر داوطلبان عزيز را به موارد ذيل 

معطوف مي كند:
1- تمام متقاضیان بايد حداكثر تا تاريخ 31 شهريور 
ماه97 داراي مدرك ديپلم كامل متوسطه نظام قديم 
كارداني  يا  پیش دانشگاهي  يا  ساله(  چهار  )دوره 
تشكیل  امكاِن  صورت  )در  باشند  بوده  ديپلم(  )فوق 
از  جاري  تحصیلي  سال  دوم  نیمسال  براي  كالس 
سوي مؤسسه مورد تقاضا، آن دسته از داوطلباني كه 
حداكثر تا تاريخ30 بهمن ماه97 موفق به اخذ مدرك 
در  مي توانند  نیز  شوند،  كارداني  يا  پیش دانشگاهي 

رشته يا رشته هاي تحصیلي مربوط متقاضي شوند(.
طريق  از  ثبت نام  هنگام  در  بايد  داوطلبان  تمام   -2

ثبت نام  هزينه  بابت  مربوط،  آموزشي  واحد  يا  مركز 
طريق  از  ريال  مبلغ220000  پرداخت  به  نسبت 
سازمان  سايت  در  الكترونیكي  پرداخت  سیستم 

سنجش اقدام كنند.
3- هر داوطلب منحصراً مي تواند در يك گروه آزمايشي 
و يك كدرشته محل متقاضي شود، و در صورت ثبت نام 
داوطلب در دو كدرشته يا در دو مؤسسه، اطالعات وي 
در بانك اطالعات پذيرفته شدگان يكي از مؤسسات بر 
اساس ضوابط سازمان سنجش حذف شده و هیچ گونه 

اعتراضي در اين زمینه پذيرفته نخواهد شد.
بايد در زمان ثبت  اطالعات در سامانه  4- داوطلبان 
در  آموزشي  واحدهاي  يا  مراكز  طريق  از  مربوط، 
خصوص كدرشته مورد عالقه خود دقت و توجه الزم 
را به عمل آورند؛ زيرا پس از ثبت، كدرشته محل ثبت 

شده براي داوطلبان، قابل تغییر يا تعويض نیست.
و  ثبت نام  زمان  در  بايد  »مرد«  داوطلبان  تمام   -5
شركت در اين مرحله از پذيرش دانشجو، از نظر نظام 

وظیفه منعي براي ادامه تحصیل نداشته باشند.
6- بعد از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذيرفته شده 
مشروط در مركز يا واحد آموزشي كه به آن مراجعه 
تا  آنان  تحصیل  به  آغاز  و  مي شوند  تلقي  داشته اند، 
زمان تأيید نهايي سازمان سنجش، به صورت مشروط 

خواهد بود.
7- آن گروه از داوطلباني كه پیش از اين در رديف 
 97 سال  سراسري  آزمون  نهايي  پذيرفته شدگان 
اين  در  چنانچه  گرفته اند،  قرار  ماه(  شهريور  )مرحله 
مرحله متقاضي ثبت نام و ادامه تحصیل هستند و در 
نمايند،  ثبت نام  آموزشي  واحد هاي  يا  مراكز  از  يكي 

قبولي قبلي آنها در شهريور ماه، لغو خواهد شد.
موفق باشيد

هفت نكته درباره تكميل ظرفيت پذیرش با سوابق تحصيلي پيام نور

حلول ماه ربيع االّول و 
سالروز هجرت حضرت 
رسول اكرم)صّلی ا...
عليه وآله وسّلم(ازمّكه 
به مدينه ومبدأ تاريخ 
مسلمانان ، گرامی باد
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28 آبان :

ملی  »جشنواره  پايانی  مراسم  برگزاری 

كتاب سال دانشجويی«

ملی  »جشنواره  پنجمين  و  بيست  پايانی  مراسم 
كتاب سال دانشجويی« برگزار می شود.

تا   9:30 ساعت  آبان ماه   28 دوشنبه  روز  مراسم  اين 
در  می شود.  برپا  تهران  دانشگاه  فردوسی  تاالر  در   12
تقدير،  شايسته  اثر   20 و  برگزيده  اثر   9 مراسم  اين 
معرفی و تجلیل می شوند. همچنین در اين  مراسم، از 
دكتر رضا داوری اردكانی به عنوان استاد خادم كتاب، 
حوزه  فعال  عنوان  به  آذری  اسماعیل  حجت االسالم  و 

كتاب و كتابخوانی تجلیل خواهد شد.
در اين دوره از جشنواره، 631 عنوان كتاب به دبیرخانه 
جشنواره ارسال شده كه كتاب های علوم انسانی با 313 
عنوان كتاب، بیشترين آثار ارسالی را به خود اختصاص 
داده است. كتاب های حوزه علوم پزشكی و دامپزشكی 
با 156 عنوان، و كتاب های حوزه هنر و معماری با 49 

عنوان كتاب در رده های بعدی قرار دارند.
جشنواره ملي كتاب سال دانشجويی، هر ساله همزمان 
هدف  با  و  ايران  اسالمی  جمهوری  كتاب  هفته  ايام  با 
ايجاد نشاط علمی در مراكز علمی و دانشگاهی كشور، 
جلب همكاری و حمايت ناشران حوزه دانشگاهی، چاپ 
ارائه  با  دانشجويان  علمی  بنیه  تقويت  دانشجويی،  آثار 
برای تولید  نوقلم  از دانشجويان  آثار مكتوب و حمايت 

انديشه های جديد، برگزار می شود.
 اين جشنواره، از سوی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی 
وزارت  جهاددانشگاهی،  فرهنگی  معاونت  حمايت  با 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
آموزش پزشكی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت كشور، 
فناوری، مؤسسه خانه كتاب،  و  وزارت علوم، تحقیقات 
فرهنگ  شورای  كشور،  عمومی  كتابخانه های  نهاد 
مؤسسه  كشور،  دانشگاهیان  قرآنی  سازمان  عمومی، 
)ع(،  بیت  اهل  دارالقران  حكیم،  فناوران  عالی  آموزش 

دانشگاه امام صادق )ع( و آپارات برگزار می شود.

هشتمين دوره اعطای تنديس ملی فداكاری 

دانشجويان ايران برگزارمی شود

فداكاری  ملی  تنديس  اعطای  دوره  هشتمين 
جهاد  سازمان  سوی  از  ايران،  دانشجويان 
گروه های  از  تقدير  هدف  با  و  تهران  دانشگاهی 
مصاديق  اساس  بر  كه  دانشجويانی  و  دانشجويی 
و  امدادی  خدمات  عرصه های  در  فداكاری 
برگزار  داشته اند،  فعال  مشاركت  خيرخواهانه 

می شود.
فداكاری  ملی  »تنديس  اعطای  دوره   هشتمین 
گروه های  از  تقدير  هدف  با  ايران«  دانشجويان 
دانشجويی و دانشجويانی كه بر اساس مصاديق فداكاری 
در عرصه های خدمات امدادی و خیرخواهانه مشاركت 
فعال داشته اند، از سوی سازمان جهاد دانشگاهی تهران 

برگزار می شود.
بر همین اساس، مدير كل فرهنگی وزارت بهداشت، در 
نامه ای از كلیه دانشگاه ها و دانشكده های علوم پزشكی 
سراسر كشور، اطالع رسانی مناسب در اين خصوص را 

خواستار شد.
در متن اين نامه آمده است: با عنايت به مشاركت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در برگزاری هشتمین 
ايران،  دانشجويان  فداكاری  ملی  تنديس  اعطای  دوره 
خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمايید تا اطالع رسانی 

مناسب در اين زمینه صورت پذيرد.
را  مربوط  مستندات  و  مدارك  بايد   متقاضیان 
نام  ثبت  در سامانه  ماه جاری  آبان   20 تا  حداكثر 
آدرس:  به  دانشجويان  فداكاری  ملی  تنديس  اعطای 
از طريق  و  كرده  وارد   http://tandisefadakari.ir
همین آدرس، اخبار و اطالعات تكمیلی را دريافت كنند.

با توجه به اهمیت ترويج فرهنگ ايثار و فداكاری و لزوم 
معرفی فعاالن اين عرصه به عنوان الگوهای دانشجويی، 
دانشگاه،  آن  از  دانشجويانی  يا  گروه ها  كه  صورتی  در 
معاونت  باشند،  فداكاری  مصاديق  شرايط  و  حائز 
دانشگاه مربوط می تواند رأساً نسبت به معرفی و ثبت نام 

آنها در اين سامانه اقدام كند.

وزارت علوم اعالم كرد:

ممنوعيت برگزاری دوره هاي كوتاه مدت از 

سوي مؤسسات آموزش آزاد بدون مجوز
آموزش  مؤسسات  تنها  كرد:  اعالم  علوم  وزارت 
عالی آزاد مندرج در جدول مؤسسات آزاد دارای 
كوتاه  دوره های  برگزاری  به  مجاز  فعاليت،  مجوز 

مدت هستند.
وزارت علوم اعالم كرد: تنها مؤسسات آموزش عالی آزاد 
فعالیت  مجوز  دارای  آزاد  مؤسسات  جدول  در  مندرج 
از وزارت علوم، مجاز به برگزاری دوره های كوتاه مدت 
هستند و مؤسسات خارج از فهرست مذكور، فاقد مجوز 

هستند.
تنها مؤسسات مجاز می توانند دوره های كوتاه مدت را 
صدور  به  منجر  دوره ها  اين  گذراندن  كه  كنند  برگزار 
گواهینامه می شود. ضمناً گواهینامه های صادره شده به 

عنوان مقطع تحصیلی محسوب نمی شوند.
ثبت  مؤسسات  از  غیر  است  كرده  تأكید  علوم  وزارت 
شده در فهرست مندرج در وزارت علوم، ساير مؤسسات 
آموزشی كه دوره های كوتاه مدت برگزار می كنند، فاقد 

مجوز فعالیت از وزارت علوم هستند.

معاون آموزشی دانشگاه پيام نور خبر داد: 

ترم  پايان  امتحانات  محل  شهر  انتخاب 

پيام نور از سوي دانشجويان

دانشگاه  تكميلی  تحصيالت  و  آموزشی  معاون 
پيام نور  دانشگاه  دانشجويان  گفت:  پيام نور 
را  خود  ترم  پايان  آزمون  محل  شهر  می توانند 

تعيين كنند.
دكتر مرتضی محسنی افزود: دانشگاه پیام نور، با توجه به 
گستردگی در مراكز و واحدهای سراسر كشور، اين امكان 
را برای دانشجويان مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد 
فراهم آورده است كه در زمان امتحانات، در صورت عدم 
خود،  تحصیل  محل  دانشگاه  و  شهر  در  حضور  امكان 
اين  امتحانی  ديگر حوزه های  در  راحتی  به  بتوانند  نیز 

دانشگاه در سراسر كشور حضور يابند.
اجرای  رويكرد  با  پیام نور،  دانشگاه  شد:  يادآور  وی 
روش های نوين آموزشی، درصدد است تا فرايند تحصیل 
برای  به هر طريق ممكن  با حفظ كیفیت آموزشی،  را 
، و شیوه برگزاری آزمون های  دانشجويان تسهیل كند 



14 آبان ماه 1397  سال بیست و سوم ، شماره  31            4

       ُهوالَحّي
       گــر ِز راه دل خبـرداري، بـگـــو           ور حديِث مختصر داري، بگو
        مرگ را دانم، ولي تا كوي دوست                 راه اگـر نـزديك تر داري، بگو

خبر كوتاه و غم انگیز بود: همكار عزيزمان آقاي مهدي رضاوند ، در شب اربعین حسیني 
)ع(، جان به جان آفرين تسلیم كرد و تا كوي دوست، شتابان راه پیمود و در جوار رحمت 

حضرت حق آرمید.
اين واقعة حزن آلود را به خانوادة گرانقدر آن عزيز سفر كرده و تمام همكاران گرامي تسلیت 

مي گويیم و ياد او را ارج مي نهیم.

مديران و كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور

متمركز و امكان انتخاب محل آزمون، يكی از مهم ترين 
اقدامات اين دانشگاه در اين زمینه بوده است.

پیام نور،  دانشگاه  تكمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
اين ويژگی را در دانشگاه پیام نور منحصر به فرد دانست 
پايان  در  می توانند  دانشگاه  اين  دانشجويان  گفت:  و 
آبان ماه و در مهلتی كه از سوی دانشگاه اعالم خواهد 
نشانی:    به  گلستان  سیستم  به  مراجعه  ضمن  شد، 
reg.pnu.ac.ir ، نسبت به تعیین محل آزمون پايان 

ترم خود اقدام كنند.

از سوی اداره كل 

دانشجويی وزارت بهداشت اعالم شد :

علوم  دانشجويان  دانشجويی«  »كار  مبالغ 

پزشكی در سال 97 

اداره كل دانشجويی معاونت فرهنگی و دانشجويی 
دانشجويی«  »كار  مبلغ  ميزان  بهداشت،  وزارت 
دانشجويان دانشگاه های علوم پزشكی را در سال 

تحصيلی جديد اعالم كرد.
و  بهداشت  اداره كل دانشجويی وزارت  اعالم  بر اساس 
با توجه به اهمیت مشاركت دانشجويان در فعالیت های 
آيین   5 و   4 ماده  اجرای  راستای  در  و  دانشجويی 
فعالیت  ساعت  هر  مبلغ  دانشجويی،  فعالیت های  نامه 
مقاطع  برای  جديد،  تحصیلی  سال  در  دانشجويی  كار 
ريال   500 و  هزار   37 پايین تر  و  كارشناسی  تحصیلی 

است.
دانشجويی«  »كار  فعالیت  ساعت  هر  مبلغ  همچنین 

تحصیلی  مقاطع  برای  جديد،  تحصیلی  سال  در 
كارشناسی ارشد و دكتری عمومی 45 هزار ريال است.

هیأت  تشخیص  به  دانشجويی  خاص  فعالیت  های  در 
مجاز  ساعت  سقف  پزشكی،  علوم  دانشگاه  های  رئیسه 
فعالیت دانشجويی حداكثر تا 100 ساعت در ماه و مبلغ 
50 هزار ريال به ازاء هر ساعت فعالیت »كار دانشجويی« 

قابل افزايش است.

»مجوز اخذ دروس مازاد بر دروس مصوب« 

دانشگاه آزاد ابالغ شد
دستورالعمل  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  آموزشی  معاون 
سرفصل  دروس  بر  مازاد  دروس  اخذ  »مجوز  اجرايی 

مصوب رشته به درخواست دانشجويان« را ابالغ كرد.
دستورالعمل اجرای »مجوز اخذ دروس مازاد بر دروس 
به  دانشجويان«  درخواست  به  رشته  مصوب  سرفصل 
رؤسای واحدهای مراكز استان، واحدهای جامع مستقل، 
رؤسای واحدها، مراكز آموزشی و سازمان سماء دانشگاه 

آزاد اسالمی ابالغ شد.
دروس  گذراندن  و  »اخذ  است:  آمده  بخشنامه  اين  در 
مازاد در دانشگاه آزاد اسالمی با رعايت سقف واحدهای 
در  تحصیلی،  نیمسال  هر  در  انتخاب  قابل  درسی 
از  قبل  زمانی  هر  در  كارشناسی،  و  كاردانی  مقاطع 
دكتری،  و  كارشناسی ارشد  مقطع  در  و  فارغ التحصیلی 
قبل از دفاع پايان نامه و رساله، برای دانشجويان تمامی 

دانشگاه ها امكان پذير است.
برای  اخذ  قابل  مازاد  درسی  واحدهای  كل  تعداد 
ناپیوسته  و  پیوسته  كارشناسی  و  كاردانی  دانشجويان 
برای دانشجويان كارشناسی ارشد حداكثر  حداكثر 20، 
14، و برای دانشجويان دكتری حداكثر 10 واحد است.

ارائه دروس مازاد الزامی نیست و در صورت وجود تقاضا 
در  و  دانشگاهی،  واحد  همان  در  دانشجويان،  سوی  از 
صورت عدم ارائه درس مورد تقاضا در واحد دانشگاهی 
مربوط به متقاضی، به صورت مهمان در ساير واحدهای 

دانشگاهی قابل اخذ است. ضمناً سرفصل دروس مازاد 
و مقررات آموزشی، تحصیلی و نحوه ارزيابی آن، همانند 

ساير دروس است.
دروس مازاد، تنها از دروس مقطع تحصیلی فعلی دانشجو 
و مقاطع تحصیلی پايین تر ساير رشته ها قابل اخذ است 
و نمره دروس مازاد، در میانگین كل و نیمسال بال اثر 
با  مازاد  عنوان درس  به  دانشجويان  كارنامه  در  و  بوده 

ذكر عبارت »مازاد« درج خواهد شد.
رعايت  با  شده،  گذرانده  مازاد  دروس  معادل سازی 
مقررات آموزشی ذی ربط، بالمانع است و رعايت مقررات 
آيین نامه های آموزشی، از جمله سقف واحدهای درسی 
سنوات  مشكل  نداشتن  نیمسال،  هر  در  انتخاب  قابل 
تحصیلی، نداشتن منبع نظام وظیفه و نداشتن بیش از 
يك نیمسال مشروطی، از جمله شرايط الزم برای اخذ 

دروس مازاد است.
دانشجويانی كه در نیمسال های قبل با استفاده از مجوزهای 
صادره از سازمان مركزی دانشگاه يا به داليل ديگری دروس 
مازاد را گذرانده اند، دروس مذكور، با رعايت مقررات اين 

بخشنامه، قابل ثبت در كارنامه آنهاست.
دروس مازاد گذرانده شده در كارنامه تحصیلی نیمسال 
تحصیلی، اخذ اين دروس و تعداد كل آن، در كارنامه 
كلی به صورت مجزا و تفكیك شده ثبت می شود تا در 
بررسی های الزم براي فارغ التحصیلی دانشجويان، خللی 

وارد نشود.
دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمی و ساير دانشگاه ها، 
می توانند تقاضای اخذ دروس مازاد كنند؛ در اين صورت، 
بعد از كسب نمره قبولی، تنها گواهی گذراندن دروس با 
ذكر نمره به آنها ارائه خواهد شد و دروس گذرانده شده، 

قابل معادل سازی نخواهد بود.
می توانند  پیش دانشگاهی  و  ديپلم  مدرك  دارندگان 
تقاضای اخذ دروس مازاد كنند؛ در اين صورت، بعد از 
كسب نمره قبولی، تنها گواهی گذراندن دروس با ذكر 
نمره به آنها ارائه خواهد شد و دروس گذرانده شده، قابل 

معادل سازی نخواهد بود.«
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با توجه به درخواست مؤسسات آموزش عالي غیر دولتي- غیرانتفاعي مبني بر عدم 
)معدل كل  با سوابق تحصیلي  پذيرش  تكمیل ظرفیت پذيرش رشته هاي تحصیلي 
بدين وسیله  سال 1397،  ناپیوسته  كارشناسي  به  كارداني  آزمون  در  كارداني(  دوره 
به اطالع كلیه داوطلبان عالقه مند به تحصیل در رشته هاي تحصیلي مؤسسات فوق 
)اعم از داوطلباني كه در آزمون مذكور ثبت نام نموده يا ثبت نام ننموده اند( مي رساند 
كه براي ثبت نام در رشته هاي تحصیلي مورد عالقه مي توانند به لینك جست و جوي 
عنوان مؤسسه و كد رشته محل هاي ذيل اين اطالعیه در سايت اينترنتي اين سازمان به 
نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و از رشته هاي پذيرنده دانشجو در اين مرحله 
اطالع حاصل نموده و با توجه به توضیحات ذيل و با همراه داشتن مدارك مندرج 
در اين اطالعیه، از تاريخ 97/8/15  لغايت 97/8/27 به مؤسسه آموزش عالي محل 

پذيرش رشته تحصیلي مورد تقاضا مراجعه نمايند.
ـ غیر  براي مؤسسات آموزش عالي غیر دولتي  اين مرحله، پذيرش دانشجو  در   -1
انتفاعي منحصراً در رشته هاي تحصیلي پذيرش براساس سوابق تحصیلي )معدل كل 
دوره كارداني( مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي تحصیلي و 

اطالعیه هاي آزمون مربوط صورت مي پذيرد.
2- كلیه متقاضیان بايد حداكثر تا تاريخ 1397/6/31 داراي مدرك كارداني )فوق 

ديپلم( باشند. الزم است كه كنترل اين مدارك با دقت نظر باال صورت گیرد.
تبصره: در صورتي كه تشكیل كالس براي نیمسال دوم سال تحصیلي 97-98 از 
سوي مؤسسه میسر باشد، ثبت نام از داوطلباني كه تا تاريخ 1397/11/30 مدرك 
تحصیلي كارداني )فوق ديپلم( خود را اخذ مي نمايند، به صورت مشروط و با شروع 

تحصیل از بهمن ماه 1397 پس از ارائه مدرك مربوط، بالمانع است. 
3- كلیه داوطلبان بايد در زمان ثبت نام از طريق مؤسسه مربوط، بابت هزينه ثبت نام 
نسبت به پرداخت مبلغ 270/000 )دويست و هفتاد هزار( ريال از طريق سیستم 

پرداخت الكترونیكي در سايت سازمان اقدام نمايند.
باشد.  در يك مؤسسه  رشته محل  متقاضي يك كد  داوطلب مي تواند صرفاً  4- هر 
بديهي است كه در صورت ثبت نام داوطلب در دو كدرشته يا در دو مؤسسه، اطالعات 
وي از بانك اطالعات پذيرفته شدگان يكي از مؤسسات بر اساس ضوابط اين سازمان 

حذف خواهد شد و هیچ گونه اعتراضي در اين خصوص پذيرفته نخواهد شد.
5- كلیه متقاضیان »مرد« بايد در زمان ثبت نام و شركت در اين مرحله از پذيرش 

دانشجو، از نظر نظام وظیفه منعي براي ادامه تحصیل نداشته باشند.
6- پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط )در مؤسسه اي كه به 
آن مراجعه نموده اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصیل آنان تا زمان تأيید نهايي اين 

سازمان به  صورت مشروط خواهد بود.
7- داوطلباني كه قباًل در رديف پذيرفته شدگان نهايي آزمون كارداني به كارشناسي 
باشند،  ناپیوسته سال 1397 )پذيرفته شدگان شهريور ماه سال 1397( قرار گرفته 
چنانچه در اين مرحله متقاضي ثبت نام و ادامه تحصیل بوده و در يكي از مؤسسات 
ثبت نام نمايند، قبولي قبلي آنها در شهريورماه لغو خواهد شد و حق بازگشت به رشته 

قبولي قبلي را ندارند.

مدارك مورد نياز:
1- اصل شناسنامه و يك برگ تصوير از تمام صفحات آن.

2- اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن.
3- شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهیه شده درسال جاري.

4- مدرك   وضعیت  نظام  وظیفه )براي برادران(.
5- اصل حكم مرخصي ساالنه براي كارمندان دولت يا موافقت رسمي و بدون قید و 

شرط سازمان متبوع.
6- اصل يا گواهي مدرك كارداني )فوق ديپلم(.

7- اصل  حكم  استخدامي يا گواهي كارمندان رسمي يا پیماني وزارتخانه ها ، سازمان ها 
و ارگان هاي دولتي.

8- تأيیديه تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري.
9- ثبت نام و ادامه تحصیل دارندگان مدرك معادل كارداني كه داراي شرايط مندرج 

در دفترچه راهنماي اين آزمون باشند، بالمانع است.
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي پايگاه 
گوياي :  تلفن  شماره   با  يا   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني 
42163 )كد 021( در میان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري 

نمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

  تمديد ثبت نام و پذيرش رشته هاي

 تحصيلي پذيرش صرفًا براساس سوابق تحصيلي 

)معدل كل دوره كارداني( در مؤسسات آموزش عالي 

غيردولتي ـ غيرانتفاعي درآزمون كارداني به 

كارشناسي ناپيوسـته سال 1397
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بـا توجه به درخواسـت دانشـگاه جامع علمـي -  كاربردي مبني بـر تكمیل ظرفیت 
پذيـرش برخي از رشـته هاي تحصیلي در پذيرش دوره  مهندسـی فناوری و كارشناسـی 
حرفـه اي »ناپیوسـته« نظـام آموزش مهارتي دانشـگاه جامـع علمي -   كاربـردي مهر ماه  
سـال 1397، بدين وسـیله بـه اطالع كلیـه داوطلبان عالقه مند به تحصیل در رشـته هاي 
تحصیلـي مراكـز و واحدهاي آموزشـي دانشـگاه فوق )اعـم از داوطلباني كـه در پذيرش 
دوره مذكـور ثبت نـام نمـوده يـا ننموده انـد( مي رسـاند كـه بـراي ثبت نام در رشـته هاي 
تحصیلـي متناسـب با مـدرك كارداني )فوق ديپلـم( خود مي توانند بـا مراجعه به لینك 
جسـت و جوي عنوان مراكز و واحدهاي آموزشـي تحت پوشـش دانشـگاه جامع علمي –  
كاربـردي و كدرشـته منـدرج در پايـگاه اطـالع رسـاني اين سـازمان و همچنیـن پايگاه 
www.edu.uast.ac.ir   :اطالع رسـاني دانشـگاه جامع  علمـي  –   كاربردي بـه نشـاني
از رشـته هاي پذيرنـده دانشـجو در ايـن مرحلـه اطالع حاصل نمـوده و با همراه داشـتن 
مـدارك ذيـل و بـا توجه به مـوارد مربوط، از تاريـخ 97/7/30  لغايـت 97/8/15 به مراكز 

و واحدهـاي آموزشـي محـل پذيرش رشـته مورد تقاضـا مراجعه نمايند.
 1 - كلیـه متقاضیـان بايـد حداكثـر تـا تاريـخ 1397/6/31 داراي مـدرك كاردانـي 

)فوق ديپلم( باشند. 
تبصـره: در صورتـي كـه تشـكیل كالس از سـوي مؤسسـه محـل تحصیـل بـراي 
نیمسـال دوم سـال 1397 باشـد، ثبت نـام از داوطلبانـي كه تـا تاريـخ 97/11/30 مدرك 
تحصیلـي كاردانـي )فـوق ديپلم( خـود را اخذ مي نمايند، به صورت مشـروط و با شـروع 

تحصیـل از بهمن مـاه 97 پـس از اخـذ و ارائـه مـدرك مربـوط بالمانع اسـت. 
2 - كلیـه داوطلبـان بايـد در زمان ثبت نـام از طريق مراكز و واحدهاي آموزشـي مربوط، 
بابـت هزينه ثبت نام نسـبت بـه پرداخت مبلغ 270/000 )دويسـت و هفتاد هـزار( ريال 

از طريق سیسـتم پرداخت الكترونیكي در سـايت سـازمان اقدام نمايند.
3 - هر داوطلب منحصراً مجاز اسـت كه يكي از كدرشـته محل هاي مربوط را متناسـب 
بـا مـدرك كارداني )فـوق ديپلم( خود كـه در جـدول شـماره 3 دفترچـه راهنماي 

ثبت نام و شـركت در پذيرش دوره فوق مشـخص شـده اسـت، انتخاب نمايد. 
4 - هـر داوطلـب مي توانـد صرفـاً متقاضي يك كدرشـته محل از يك گروه آموزشـي در 
يـك مركـز يـا واحد آموزشـي باشـد. بديهي اسـت كه در صـورت ثبت نـام داوطلب 
در دو كدرشـته يـا در دو مؤسسـه، اطالعـات وي از بانك اطالعات پذيرفته شـدگان 
يكـي از مؤسسـات بـر اسـاس ضوابـط اين سـازمان حـذف خواهد شـد و هیچ گونه 

اعتراضـي در ايـن خصوص پذيرفته نخواهد شـد.
5 - بـا توجـه بـه اينكه منحصراً يك بار اجـازه ويرايش در درج اطالعـات متقاضیان داده 
خواهـد شـد، لذا ضـرورت دارد كـه داوطلبان در انتخاب گروه آموزشـي، كد رشـته محل 

و مركـز مربـوط  دقت الزم را بـه عمل آورند.

6 - پـس از پايـان مهلـت مقـرر در ايـن اطالعیـه، مراكز، مجـاز به ثبت نـام از متقاضیان 
نخواهنـد بـود و هیـچ اقدامي از سـوي اين سـازمان بـراي متقاضیانـي كه بعـد از تاريخ 

تعییـن شـده مراجعـه نمايند نیز صـورت نخواهـد پذيرفت.
7 - چنانچـه متقاضـي قبـاًل در رديـف پذيرفته شـدگان نهايـي پذيرش دوره  مهندسـی 
فناوری و كارشناسـی حرفه اي »ناپیوسـته« نظام آموزش مهارتي دانشـگاه جامع علمي -

   كاربـردي مهـر مـاه سـال 1397 )مرحلـه شـهريور مـاه( قرار گرفتـه باشـد و در مرحله 
تكمیـل ظرفیـت )همین مرحلـه( بـراي ادامه تحصیل در يكـي از مراكز ثبت نـام نمايد، 

قبولـي قبلي وي در شـهريورماه سـال 1397، لغو خواهد شـد. 
8 - كلیـه متقاضیـان »مـرد« بايـد در زمان ثبت نام و شـركت در اين مرحلـه از پذيرش 

دانشـجو، از نظـر نظـام وظیفه منعي براي ادامه تحصیل نداشـته باشـند.
9 - پـس از انجـام ثبت نـام، افـراد بـه عنـوان پذيرفتـه شـده مشـروط )در مؤسسـه اي 
كـه بـه آن مراجعـه نموده انـد( تلقـي مي شـوند و شـروع بـه تحصیل آنـان )بجـز موارد 
تبصـره بنـد 1 فـوق( تا زمـان تأيید نهايي اين سـازمان به صـورت مشـروط و همزمان با 

پذيرفته شـدگان شـهريور مـاه خواهـد بود.

مدارك الزم براي ثبت نام:
1- شـش قطعه عكس همانند پرسـنلی پشـت سـفید تمام رخ 4×3 تهیه شـده در سال 

جاري.
2- يك برگ تصوير شناسنامه و اصل آن براي مطابقت.
3- يك برگ تصوير كارت ملي و اصل آن براي مطابقت.

4- اصـل مـدرك فـوق ديپلـم يـا كاردانـی دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالـی مورد 
تأيیـد شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی يـا وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، وزارت 
بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـكی يـا مدرك كاردانی پیوسـته آموزشـكده های فنی و 

حرفـه ای وزارت آمـوزش و پـرورش بـه انضمـام يـك برگ تصويـر آن.
5- مدركـي كـه وضعیت نظـام وظیفه داوطلبـان را با توجه به بنـد 3-2 مقررات وظیفه 
عمومـي منـدرج در صفحـه  4 و 5 دفترچـه راهنمـاي پذيـرش مذكـور مشـخص نمايد 

)براي بـرادران(.
بخـش  بـا  را  خـود  سـؤاالت  مي تواننـد  گرامـي  داوطلبـان  ضمنـاً 
 پاسـخگويي اينترنتـي پايـگاه اطالع رسـاني سـازمان سـنجش به نشـاني:

 www.sanjesh.org يـا بـا شـماره  تلفن گويـاي : 42163 )كـد 021( در ميان 
بگذارنـد و از مراجعـه حضـوري به اين سـازمان خـودداري فرمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 تكميل ظرفيت پذيرش كدرشته  محل هاي پذيرش 
دوره  مهندسی فناوری و  كارشناسی حرفه اي 

 »ناپيوسته« نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع
ـ كاربردي مهر ماه 1397 علمي 
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با توجه به درخواست دانشگاه جامع علمي -  كاربردي مبني بر تكمیل ظرفیت پذيرش برخي 
از رشته هاي تحصیلي در پذيرش دوره هاي كارداني فني و كارداني حرفه اي نظام آموزش 
مهارتي مهر ماه سال 1397، بدين وسیله به اطالع كلیه داوطلبان عالقه مند به تحصیل در 
رشته هاي تحصیلي مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه فوق )اعم از داوطلباني كه در پذيرش 
دوره مذكورثبت نام نموده يا ننموده اند( مي رساند كه براي ثبت نام در رشته هاي تحصیلي 
متناسب با مدرك ديپلم خود مي توانند با مراجعه به لینك جست و جوي عنوان مراكز و 
واحدهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه جامع علمي  -  كاربردي و كدرشته مندرج در پايگاه 
اطالع رساني اين سازمان و همچنین پايگاه اطالع رساني دانشگاه جامع  علمي -  كاربردي به 
نشاني:   www.edu.uast.ac.ir  از رشته هاي پذيرنده دانشجو در اين مرحله اطالع حاصل 
نموده و با همراه داشتن مدارك ذيل و با توجه به موارد مربوط، از تاريخ 97/7/30 لغايت 

97/8/15 به مراكز و واحدهاي آموزشي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.
1 - كلیه متقاضیان بايد حداكثر تا تاريخ 1397/6/31 داراي مدرك ديپلم نظام جديد )فني 
و حرفه اي، كار دانش و نظري( يا  ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه )چهارساله يا شش 

ساله دبیرستان يا هنرستان( باشند.
تبصره: در صورتي كه تشكیل كالس از سوي مؤسسه محل تحصیل براي نیمسال دوم سال 
1397 باشد، ثبت نام از داوطلباني كه تا پايان نیمسال اول و دي ماه سال 1397 مدرك 
تحصیلي ديپلم خود را اخذ مي نمايند، به صورت مشروط و با شروع تحصیل از بهمن ماه 97 

پس از اخذ و ارائه مدرك مربوط، بالمانع است. 
2 - كلیه داوطلبان بايد در زمان ثبت نام از طريق مراكز و واحدهاي آموزشي مربوط، بابت 
هزينه ثبت نام نسبت به پرداخت مبلغ 220/000 )دويست و بیست هزار( ريال از طريق 

سیستم پرداخت الكترونیكي در سايت سازمان اقدام نمايند.
3 - هر داوطلب منحصراً مجاز است كه يكي از كدرشته محل هاي مربوط را متناسب با 
مدرك ديپلم خود كه در جدول شماره 3 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در پذيرش 

دوره فوق مشخص شده است انتخاب نمايد. 
4 - هر داوطلب مي تواند صرفاً متقاضي يك كدرشته محل از يك گروه آموزشي در يك مركز 
يا واحد آموزشي باشد. بديهي است كه در صورت ثبت نام داوطلب در دو كدرشته يا 
در دو مؤسسه، اطالعات وي از بانك اطالعات پذيرفته شدگان يكي از مؤسسات 
بر اساس ضوابط اين سازمان حذف شده و هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص 

پذيرفته نخواهد شد.
5 - با توجه به اينكه منحصراً يك بار اجازه ويرايش در درج اطالعات متقاضیان داده خواهد 
شد، لذا ضرورت دارد كه داوطلبان در انتخاب گروه آموزشي، كد رشته محل و مركز مربوط ، 

دقت الزم را به عمل آورند.

6 - پس از پايان مهلت مقرر در اين اطالعیه، مراكز، مجاز به ثبت نام از متقاضیان نخواهند 
بود و هیچ اقدامي از سوي اين سازمان براي متقاضیاني كه بعد از تاريخ تعیین شده مراجعه 

نمايند نیز صورت نخواهد پذيرفت.
7 - چنانچه متقاضي قباًل در رديف پذيرفته شدگان نهايي پذيرش دوره هاي كارداني فني و 
كارداني حرفه اي نظام آموزش مهارتي  مهر ماه سال 1397 )مرحله شهريور ماه( قرار گرفته 
باشد و در مرحله تكمیل ظرفیت )همین مرحله( براي ادامه تحصیل در يكي از مراكز ثبت نام 

نمايد، قبولي قبلي وي در شهريورماه سال 1397، لغو خواهد شد. 
8 - كلیه متقاضیان»مرد« بايد در زمان ثبت نام و شركت در اين مرحله از پذيرش دانشجو، 

از نظر نظام وظیفه منعي براي ادامه تحصیل نداشته باشند.
9 - پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط )در مؤسسه اي كه به آن مراجعه 
نموده اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصیل آنان )بجز موارد تبصره بند 1 فوق( تا زمان تأيید 

نهايي اين سازمان به  صورت مشروط و همزمان با پذيرفته شدگان شهريور ماه خواهد بود.
مدارك الزم براي ثبت نام:

1 - شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاري.
2 - تصوير شناسنامه و اصل آن براي مطابقت.
3 - تصوير كارت ملي و اصل آن براي مطابقت.

4 - اصل ديپلم كامل متوسطه يا گواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر 
و امضاي رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام يك برگ تصوير آن.

5 - اصل مدرك ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه يا گواهي پايان دوره سه ساله نظام 
جديد با مهر و امضاي رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام يك 

برگ تصوير آن.
6 - اصل فرم تأيیديه معدل براي فارغ التحصیالني كه تاكنون گواهینامه پايان تحصیالت 

براي آنان صادر نشده است.
7 - گواهي اشتغال به كار با امضا و مهر باالترين مقام مسؤول، آخرين فیش حقوقي و آخرين 

حكم كارگزيني يا قرارداد معتبر انجام كار )براي پذيرفته شدگان شاغل(.
8 - مدركي كه وضعیت نظام وظیفه داوطلبان مرد را با توجه به بند 2-3 مقررات وظیفه 

عمومي مندرج در صفحات 3 و 4 دفترچه راهنماي پذيرش مشخص نمايد.
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي 
پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org يا با شماره  
اين  به  مراجعه حضوري  از  و  بگذارند  ميان  در  )كد 021(  گوياي : 42163  تلفن 

سازمان خودداري فرمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 تكميل ظرفيت پذيرش دوره هاي كارداني فني و 
كارداني حرفه اي نظام آموزش مهارتي  دانشگاه 

جامع علمي - كاربردي مهر ماه سال 1397
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فعاليت،  مطالعۀ،  نحوۀ  هميشه 
زندگی  كل،  در  و  تفريح، 
آزمون  در  رقمی  تك  داوطلبان 
داوطلبان،  ساير  برای  سراسری، 
بعد،  سال  داوطلبان  خصوص  به 
داوطلبان  است.  خواندنی  و  جالب 
يك  چطور  كه  بدانند  می خواهند 
مسابقۀ  اين  در  می تواند  داوطلب 
را  سبقت  گوی  سراسری،  و  ملی 
را  نتيجه  بهترين  و  بربايد  بقيه  از 
نشريه  رو،  همين  از  كند؟  كسب 
پيك سنجش هر سال با تعدادی از 
رتبه های برتر آزمون سراسری گفت 
و گوهای مبسوطی مي كند و از آنها 
دربارۀ كّم و كيف مطالعه و و نحوۀ 
برای  روحی شان  و  علمی  آمادگی 
می كند؛  سؤال  سراسری  آزمون 
سال  چند  به  نسبت  امسال،  اما 
گذشته، شرايط تا حدودی متفاوت 
جديد  نظام  كتاب های  زيرا  است؛ 
تغيير  از دروس  برخی  آموزشی در 
كه  مباحثی  از  برخی  و شايد  كرده 

داوطلبان سال گذشته آنها را مطالعه كرده اند، در 
وجود  دوازدهم  سال  داوطلبان  درسی  كتاب های 
هم  جديدی  مطالب  برعكس،  و  باشد،  نداشته 
پيش دانشگاهی  داوطلبان  كه  باشد  داشته  وجود 
مثال،  برای  نخوانده اند؛  را  آنها  گذشته  سال  در 
دانش آموزان دوازدهم امسال كتاب عربی دارند و 
اما  آنهاست؛  موظف  عربی جزو ساعت های  درس 
در نظام قديم، داوطلبان گروه های آزمايشی علوم 
رياضی و فني، علوم تجربی و هنر، در سال چهارم، 

درس عربی نداشتند.
هم  رقمی  تك  داوطلبان  خود  ديگر،  سوی  از 
شيوۀ يكسانی برای مطالعه و آمادگی برای آزمون 
سراسری ندارند و در همين گفت و گو می بينيد كه 
برای يادگيري يك درس، شيوه های بعضًا متفاوتی 
را در پيش گرفته اند. ما معتقد نيستيم كه داوطلب 
امسال برای موفقيت در آزمون سراسری، بايد جا 
علمی،  توان  چون  بگذارد؛  برتر  داوطلبان  پای 
هر  شرايط  كل،  در  و  جسمی،  و  روحی  آمادگی 
رتبه های  با  ويژه  به  داوطلبان،  ساير  با  داوطلبی 
شك،  بدون  ولی  است؛  متفاوت  رقمی،  تك 
بسيار  بهره های  عزيزان  اين  سخنان  از  می توان 
استفاده مطلوبي در راستاي  آنها  با مطالعۀ  و  برد 

رسيدن به اهداف خود داشت. 
سيد  با  گويي  و  گفت  پيش  چندی  رو،  همين   از 
امين  روزبه   ،2 رتبۀ  كشاورزی،  صادق  محمد 
 6 رتبۀ  مغربی،  فقفور  سجاد  و   ،5 رتبۀ  تفرشی 
كشوری گروه آزمايشي علوم رياضی و فنی آزمون 
سراسری سال 97 داشتيم. با تشكر از اين عزيزان 
كه در اين گفت و گو شركت كردند، بخش اول اين 
گفت و گو كه دربارۀ نحوۀ مطالعۀ دروس عمومی و 
اختصاصی حاضر در آزمون سراسری از سوي اين 

افراد است، خدمتتان تقديم می گردد. 
* اولين و مهم ترين سؤالی كه برای اكثر داوطلبان 
هر  كه  است  اين  مي آيد،  پيش  سراسري  آزمون 
به هر درس   لطفًا  درس را چگونه مطالعه كرديد؟ 

به طور مجزا بپردازيد. 

ادبيات 
سوم  از  و  بود  خوب  ادبیاتم  مغربی:  فقفور  سجاد 
راهنمايی، فرهنگ معین را مطالعه می كردم و در نتیجه 
با  بود، و چون شعر می گويم،  لغاتم هم خوب  گنجینة 
قرابت معنايی نیز مشكلی نداشتم؛ با اين وجود، ادبیات 
را به صورت موضوعی مطالعه می كردم؛ به خصوص سه 
ماه آخر، وقت بیشتری برای اين درس می گذاشتم و هر 

گفت و گو با سه رتبۀ تک رقمی كشوری گروه آزمايشي علوم رياضی و فنی در آزمون سراسری 97 

تالش آنها دركنار نبوغ عامل موفقيتشان شد      
     
)بخش اول(
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برای  از روزها دو زنگ  نیم و بعضی  روز يك ساعت و 
بود كه  اين  برنامه ام هم  و  اين درس مطالعه می كردم 
روزی نیم ساعت قرابت معنايی، نیم ساعت زبان فارسی 
)دستور( و نیم ساعت لغت يا تاريخ ادبیات می خواندم. 

در كل، در ادبیات بیشتر تست می زدم و برای تحلیل 
تست ها هم وقت قابل توجهی می گذاشتم و حتی دنبال 

تفكر طراح سؤال بودم. 
فقط  چهارم  سال  تا  كشاورزی:  صادق  محمد  سيد 
كار معلم را انجام می دادم؛ اما سال چهارم ديدم كه نیاز 
نتیجه،  ادبیات را دارم؛ در  به مطالعه دقیق تر و بیشتر 
هر هفته يك زنگ را برای مطالعة لغات و تاريخ ادبیات 
گذاشتم و تا هفتة آخر هم مطالعة اين دو مبحث را رها 
را  ادبی  های  آرايه   . است  فّرار  مباحثش  نكردم؛ چون 
با كتاب تست جلو رفتم و براي خواندن زبان فارسی، 
چون  كردم؛  بسنده  سراسری  آزمون های  تست های  به 
تست های  گاه  و  است  وسیع  بسیار  ادبیات،  حیطة 

كتاب های كمك آموزشی در اين درس، غلط است.  
عربی 

در  من  درسی  بیشترين ضعف  مغربی:  فقفور  سجاد 
عربی بود. اوايل در اين درس سردر گم بودم و بیشترين 
درس  اين  به  عمومی  دروس  در  را  مطالعاتی  بازه 
اختصاص می دادم؛ اما خوشبختانه، بعد از مدتی تست 
زدن، دانستم كه چگونه بايد اين درس را بخوانم؛ برای 
مثال، در ترجمه به سراغ فعل و ويژگی های آن می رفتم 
و به مفرد يا جمع بودن واژه ها دقت می كردم. می خواهم 
بگويم كه به مرور، نكته های مهم در ترجمه يا قواعد، 

چشم انسان می گیرد. 
بود.  درسم  ضعیف ترين  عربی،  تفرشی:  امين  روزبه 
سال  اما  نمی زدم؛  بیشتر  درصد   30 يا   20 سوم  سال 
چهارم بیشتر انگیزه گذاشتم و در نتیجه اين درس را 
بهتر فهمیدم. اصاًل انگار ناگهان به درك عربی رسیدم 
و بعد تقريباً بهترين درس عمومی من عربی شد؛ البته 
تا حدودی مشكل داشتم  تا آخر هم  در درك مطلب، 
و در آزمون سراسری هم در يكی از درك مطلب ها به 
مشكل برخوردم و ديدم زمان بر است و امكان دارد كه 
برای درس زبان وقت كم بیاورم كه آن را رها كردم؛ در 

نتیجه، عربي را 85 درصد زدم.
سيد محمد صادق كشاورزی : من از سال اول جذب 
درس عربی شدم، اما تست كار نمی كردم و تا آخر سال 
سوم، به صورت مفهومی اين درس را می خواندم. سال 
وقت  عربی  برای  نیم  و  ساعت  يك  هفته ای  چهارم، 
می گذاشتم كه بیشتر اين وقت هم شامل تست درك 
فقط  عربی  درس  برای  ماه  دی  از  اما  می شد؛  مطلب 

تست تركیبی می زدم. 

معارف اسالمی 
سيد محمد صادق كشاورزی: سال اول و دوم، درس 
نگرفتم. سال سوم هم  را خیلی جدی  اسالمي  معارف 
من  و  نداشت  درسی  كتاب  با  كاری  چندان  دبیرمان 
تست  هم  كمی  و  می خواندم  خانه  در  را  كتاب  خودم 
می زدم. سال چهارم هم من از كالس درس عقب بودم؛ 
چون دانش آموز المپیادی بودم و در كالس های تابستان 
معارف  درس   10 دانش آموزان  ساير  و  نداشتم  حضور 
برای  بودند؛  كرده  مطالعه  تابستان  در  را  دوم  اسالمي 
همین نگران درس معارف اسالمي بودم؛ اما در نهايت، 
تصمیم گرفتم كه قدم به قدم در اين درس جلو بروم. 
ابتدا آيات موجود در كتاب را حفظ كردم و هر درس 
را با دقت خواندم؛ ولي در دوره های بعدی، درس ها را 
زيادی  اين درس، زمان  روزنامه وار می خواندم. در كل، 
از وقت مرا به خود اختصاص می داد و هر شب حدود 
يك ساعت و نیم معارف اسالمي می خواندم و پیش از 
كتاب  گذاشتم،  كنار  كه  هم  را  كتابی  آخرين  كنكور، 

معارف اسالمي بود. 
»بكوب«  چهارم،  سال  اول  از  تفرشی:  امين  روزبه 
معارف اسالمي می خواندم و تا شب آخر نیز اين درس 
كتاب های  بار  پنج  يا  چهار  واقع  در  نگذاشتم.  كنار  را 
معارف اسالمي را دوره كردم و تست زدم، اما چون تصور 
می كردم كه نیازی به حفظ آيات قرآن موجود در كتاب 
درسی نیست، برای حفظ آيات وقت نگذاشتم و در سر 

آزمون نیز به همین خاطر دچار مشكل شدم.
سجاد فقفور مغربی: در درس معارف اسالمي، هدف 
برای من خود كتاب درسی بود و چندان تست نمی زدم. 
در كتابم نكته های مهم را با ماركت های رنگی عالمت 
می زدم. شايد پنج بار كتاب هاي معارف اسالمي را مرور 
اليت«های  »های  رنگ های  تعداد  به  واقع  در  كردم؛ 
را دوره كردم؛ چون در  موجود در كتاب درسی ام، آن 
»های  را  مهم  نكته های  جديد،  رنگ  يك  با  دوره  هر 
را  اسالمي  معارف  كتاب  شب  هر  می كردم.  اليت« 
دستم می گرفتم و مثل يك كتاب داستان، مطالعه اش 
می كردم. انجام همین كار، باعث شده بود كه همة آيات 

قرآن موجود در كتاب درسی را حفظ بشوم.
زبان خارجی 

آموزشگاه  به  دبستان  دوران  از  مغربی:  فقفور  سجاد 
آخر  ماه های  بود.  زبانم خوب  نتیجه  در  زبان می رفتم؛ 

كمی »كلوز تست« و »ريدينگ« كار كردم.
روزبه امين تفرشی: زبانم خوب بود و بجز كار كالس 
درس، خیلی كم برای اين درس وقت می گذاشتم. شب 
قبل از كنكور هم لغت های كتاب درسی را مرور كردم. 
به  دبستان  اول  از  كشاورزی:  صادق  محمد  سيد 
سال  اما  بود؛  خوب  زبانم  و  می رفتم  زبان  آموزشگاه 
به  »ردينگ«  و  تست«  »كلوز  تست های  در  چهارم 
مشكل برخوردم؛ در نتیجه، برنامه تستی منظمی برای 
اين درس داشتم و هفته ای يك »ريدينگ« و  مطالعه 

»يك كلوز تست« می زدم. انجام همین كار، باعث شد 
كه سرعتم در پاسخگويی به تست های زبان، بسیار باال 

برود.
رياضی پايه و ديفرانسيل 

سيد محمد صادق كشاورزی: همان طور كه پیش از 
اين گفتم، من چون در المپیاد كامپیوتر شركت كرده 
بودم، تابستانم را از دست دادم و از مهر ماه سال چهارم 
كالس  سر  كه  زمانی  خواندم.  درس  كنكور  برای  هم 
ديفرانسیل آمدم، دبیرمان"حد" را درس داده بود و من 
اواسط مبحث حد مثلثاتی، سر كالس حاضر شدم. اوايل 
برای  زيادی  تست حد در مخّیله ام نمی گنجید و وقت 
حل هر تست می گذاشتم؛ به طوری كه تا آذر ماه، تست 
زمان دار برای درس رياضی نزدم؛ اما برای اين درس، هر 
روز يك ساعت و نیم وقت می گذاشتم. در رياضی پايه، 
با اينكه در سال های اول و دوم و سوم، تست چندانی 
دبیرهايم  خوب  تدريس  خاطر  به  اما  بودم،  نكرده  كار 
و تمرين های سخت و مفهومی كه آنها با ما كار كرده 
درس  اين  با  مشكلی  چهارم  سال  و  بودم  قوی  بودند، 

نداشتم. 
به مبحث  را مبحث  ديفرانسیل  امين تفرشی:  روزبه 
با معلم می خوانديم و جلو می رفتیم؛ البته اوايل سخت 
و  بوديم  سردرگم  دانش آموزان  ما  بیشتر  حتی  و  بود 
برنامة  اما  بود،  سخت  واقعاً  برايمان  دبیرمان  امتحانات 
كالس را در هر شرايطی رها نكرديم و در نهايت، مطالب 
برايمان واقعاً آسان شد و حتی 12نفر از بچه های كالس، 

تست ها را باالی 90 درصد می زدند. 
سجاد فقفور مغربی: ديفرانسیل و رياضی پايه را خودم 
اول  از  من  قوت  نقطه  البته  كردم؛  جمع  تابستان  در 

رياضی بود و مشكلی با اين درس نداشتم.
 

هندسۀ پايه 
سيد محمد صادق كشاورزی: هندسه پايه را خودم 
در سال چهارم می خواندم و با تست زدن زياد، به آن 
مسلط شدم. به نظر من، در هندسه مهم اين است كه 
خودت به جواب برسی، نه اينكه  تا به مشكل برخوردی، 
سريع راه حل را ببینی. من گاهی در يك ساعت، بیشتر 
از دو تست حل نمی كردم، اما كاماًل به تست مورد نظر 

و تست های مشابه آن مسلط می شدم. 
البته بايد بگويم كه امسال تست های درس رياضی در 
تغییر  هوايش  و  حال  و  بود  متفاوت  سراسری،  آزمون 
كرده بود. خود من نتوانستم تست 1 تا 4 رياضی را حل 

كنم و از تست پنجم شروع كردم.
روزبه امين تفرشی: هندسة پايه، به نظر من درسی 
است كه سؤال هايش خاّلقانه است و بايد روی سؤال ها 
فكر كرد و ديد كه چیزی به ذهنت می رسد يا نه؛ يعنی 
معتقدم كه نبايد داوطلب سراغ راه حل برود، بلكه بايد 
خودش با سؤال كلنجار برود؛ هر چند كه گاهی اوقات 
نتیجه  به  شیوه،  اين  با  نمی شود  را  سؤال ها  از  بعضی 
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رساند.
من  پايه،  هندسه  درس  در  مغربی:  فقفور  سجاد 
برعكس دوستان، برای حل سؤال هندسه وقت زيادی 
نمی گذاشتم. نحوة كارم به اين صورت بود كه 5 ثانیه 
جواب  به  اگر  و  می گذاشتم  وقت  تست  حل  برای 
نمی رسیدم، پاسخ تست را می ديدم؛ چون به نظر من 
يك سؤال هندسه می تواند در 30 ثانیه يا پنج دقیقه 
زيادی  وقت  تست،  يك  حل  برای  نبايد  و  شود  حل 
ندرت  به  هم  هندسه  سؤال های  حتی  چون  گذاشت؛ 
و  بزنی  تست  زياد  درس  اين  در  اگر  و  است  خاّلقانه 
راه حل ها را ببینی، نكته های تستی دستت می آيد و 
می توانی در مدت كم به تست های كنكور در اين درس 

پاسخ بدهی. 
در  من  نگاه  شايد  كشاورزی:  صادق  محمد  سيد 
ارتباط با سؤال های رياضی، كمی المپیادی بود؛ چون 
آن  با  گذاشت،  وقت  سؤال  هر  برای  بايد  المپیاد  در 
دست و پنجه نرم كرد و در نهايت حلش كرد. من هم 

نگاهم به تست های رياضی كنكور همین گونه بود. 

هندسه تحليلی 
سيد محمد صادق كشاورزی: هندسه تحلیلی هم از 
جمله درس هايی بود كه من اول مهر در اين درس از 
كالس عقب بودم و بچه ها بُردار را در تابستان خوانده 
و  نبودم  وارد  مبحث  اين  به  من  همین  برای  بودند؛ 
را  آن  زدن  تست  و روش  داشتم  آن مشكل  با  مدتی 
و  كردم  حل  كه  زيادی  تست های  با  اما  نمی دانستم؛ 

مطالعة جزوة دبیرمان، به نتیجه رسیدم.
تحلیلی  هندسة  سؤال های  تفرشی:  امين  روزبه 
»روتین« است. به نظر من 20 مدل سؤال بیشتر ندارد؛ 

يعنی اگر قضیه را ياد بگیری، ايده ها تكرار می شود.
سجاد فقفور مغربی: در هندسة تحلیلی، تست جديد 
اين  به  ديفرانسیل  مثل  من  می شود.  ديده  ندرت  به 
مطالعاتی  بازة  بیشترين  در كل،  نگاه می كردم.  درس 
من به درس رياضی برمی گشت؛ به خصوص تابستان 
زيادی  وقت  درس  اين  برای  چهارم،  سال  به  منتهی 

گذاشتم. 
گسسته 

خاّلقانه،  واژة  بردن  كار  به  مغربی:  فقفور  سجاد 
و  است  صحیح تر  گسسته  سؤال های  در  من  نظر  به 
می شود در اين درس، سؤال های جديد طرح كرد؛ اما 
در همین درس، كه در المپیاد سؤال های خاّلقانه ای از 
آن طرح می شود، در كنكور می شود با حل تست های 
زياد به سؤال هايش پاسخ داد. من سه ماه آخر در درس 
ديفرانسیل يك دور ديگر كتاب را مرور كردم؛ اما برای 
باز  هم  را  كتاب  الی  گسسته،  و  هندسه  درس های 

نكردم و فقط تست زدم. 
روزبه امين تفرشی: دبیر ما برای تدريس اين درس، 

روش های ساده ای داشت و با راهكارهای ايشان می شد 
تست ها را در زمان كم و به راحتی حل كرد؛ در ضمن 
تست  درس،  اين  برای  نبايد  كه  بودند  معتقد  ايشان 

خیلی سنگین حل كرد؛ چون بیشتر گیج می شويم.
سيد محمد صادق كشاورزی: به نظر من، خیلی كم 
پیش می آيد كه در سؤال های رياضي گسسته، نوآوری 
است،  »تیپیك«  گسسته  رياضي  سؤال های  باشد. 
نوع  چون  اما  نیست؛  كوتاه  سؤال ها  حل  راه  البته  و 
سؤال ها تكراری است، و چیز جديدی در آن نیست، 

می شود با تست زدن، بر آنها مسلط شد.
فيزيك 

را  فیزيك  خودم  تابستان  در  مغربی:  فقفور  سجاد 
خواندم و تست زدم؛ البته بجز سه فصل آخر كه مطالب 
كاماًل جديد بود. به نظر من، مبحث نور در فیزيك، يك 
تفكر هندسی خاص می خواهد و تا حدودی متفاوت با 
بقیه مباحث اين درس هست. در كل، نیمی از زمان 
فیزيك  به  رياضی می گذاشتم،  برای  كه  را،  مطالعاتی 
دو  رياضی ام  مطالعة  زمان  يعنی  می دادم؛  اختصاص 

برابر فیزيك بود. 
درس  در  كار  شیوة  كشاورزی:  محمد صادق  سيد 
ديگر  مدارس  با  حلی(  )عالمة  ما  مدرسة  در  فیزيك 
چهارم  فیزيك  مباحث  از  بعضی  چون  داشت؛  تفاوت 
بود؛  شده  بسته  سوم  سال  در  بعضی  و  دوم  سال  در 
برای همین، من در سال چهارم مشكلی نداشتم و اين 
مباحث برايم جديد نبود. سال چهارم دبیر فیزيك ما 
سعی می كرد كه مطالب را به صورت تصويری به ما ياد 
دهد؛ مثاًل لولة صوتی را با شكل حل می كرديم، و چون 
تصوير آن در ذهن باقی می ماند، سرعت حل تست باال 
می رفت. من تست های فیزيك را با حس و شّم فیزيكی 
می زدم و معتقدم برای فیزيك بايد آن قدر تست زد كه 
بتوان بدون حل كردن در ذهن، محاسبات را انجام داد؛ 
البته نه همة تست ها، اما تعداد قابل توجهی از تست ها 

را می شود به طور ذهنی حل كرد. 
المپیاد فیزيك  اول  روزبه امين تفرشی: چون سال 
شركت كردم، در اين درس وضعیت خوبی داشتم؛ البته 
در المپیاد تا مراحل آخر جلو نرفتم؛ اما پاية فیزيك مرا 
خوب كرد و ديد فیزيكی پیدا كردم و برای اين درس، 
در حد انجام تكالیف مدرسه ام، وقت می گذاشتم. من 
هم معتقدم كه هر كس روشی برای خودش دارد؛ برای 
براي  يا  ياد گرفتم؛  با شكل  را  آزاد  مثال، من سقوط 
مطالعه مبحث موج و صوت، روشی خاص خودم داشتم 

و با آن تست ها را سريع تر پاسخ می دادم. 

شيمی 
رياضی،  و  فیزيك  عكس  بر  مغربی:  فقفور  سجاد 
را حل كرد؛  آنها  بايد  و  مسائل شیمی وقت گیر است 
در ضمن به نظر من، مسائل شیمی بهتر از حفظیات 

از حفظیات  كه  تست هايی  به  پاسخگويی  و  است  آن 
به  تسلط  برای  من  است.  سخت تر  می آيد،  شیمی 
دقت حل  با  را  كتاب شیمی  مسائل  همة  درس،  اين 
كردم و حتی گاه خودم مسائل را پیچیده تر می كردم 
و برای حفظیات هم فلش كارت درست كرده بودم و 
تا اسفند ماه، دو يا سه بار اين فلش كارت ها را مرور 
كردم؛ حتی برای دو يا سه ماه، وقتی كه برای مطالعة 
شیمی می گذاشتم، از مجموعه وقتی كه برای رياضی 
اين همه، در  با  اما  بود؛  بیشتر  فیزيك می گذاشتم،  و 

كنكور سر شیمی اذيت شدم.
به نظر من، اگر دبیران شیمی آزمايش های اين درس را 
جدی تر بگیرند، بهتر می شود آن را فهمید و مطالبش 

را به خاطر سپرد.
روزبه امين تفرشی: شیمی را در آزمون های آزمايشی 
بد می زدم؛ چون آخرين درس بود و در آن ضعف هم 

داشتم. 
درصد   100 به  شما  سراسری،  آزمون  در  اما   *

سؤال های اين درس پاسخ صحيح داديد؟ 
اما  است،  طور  همین  بله،  تفرشی:  امين  روزبه 
خیلی  شیمی  در  نتايجم  آزمايشی  های  آزمون  در 
كه  شیمی،  حفظی  بخش  خصوص  به  بود؛  سینوسی 
می شود جمالت آن را جور ديگری خواند و برداشتی 
متفاوت با نظر طراح سؤال داشت. راستش من بیشتر از 
هر درسی برای شیمی وقت گذاشتم؛ چون تا ماه آخر 
هم به خودم در يادگیري اين درس اعتماد نداشتم و 
و  دوم  پايه  دبیران  متأسفانه  كه  بود  اين  هم  دلیلش 
و ضعف  نمی گرفتند  را جدی  درس  اين  سوم، خیلی 

من و ساير دانش آموزان كالس در پايه بود. 
كم  را  دوم  شیمی  كشاورزی:  صادق  محمد  سيد 
بلد بودم و سال چهارم مجبور شدم وقت زيادی برای 
اول  دو فصل  به خصوص  اختصاص دهم؛  آن  مطالعة 
شیمی سال دوم را واژه به واژه خواندم و به تك تك 
سؤال های كتاب جواب دادم، و در ضمن، مباحث كتاب 
را همراه با تست می خواندم؛ اما سال سوم، دبیرمان به 
صورت كنكوری با ما كار می كرد و مرتب به ما تست 
می داد. در سال چهارم، اوايل با كالس جلو می رفتم، 
ولی بعد از مدتی ديدم كه شیمی درس بدقلقی است 
و وقت اضافه روی اين درس گذاشتم؛ يعنی هفته ای 
اسفندماه  می خواندم.  شیمی  مطالعاتی  جلسة  ده 
احساس كردم كه به اين درس كاماًل مسلط شده ام، اما 
تعطیالت نوروز متوجه شدم كه يك سری از تست ها 
بلد نیستم و سؤال های آزمون هاي سراسری 94 و  را 
95 را هم خوب جواب ندادم؛ در نتیجه، روی حفظیات 
كتاب بیشتر تمركز كردم تا به آنها مسلط شوم. كلمات 
در شیمی خیلی مهم هستند و بايد حتی به قیود اين 

درس نیز توجه ويژه داشت. 
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با توجه به درخواست مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی ـ غیرانتفاعی مبني بر عدم 
)معدل  تحصیلي  سوابق  براساس  پذيرش صرفاً  تحصیلي  رشته هاي  ظرفیت  تكمیل 
به اطالع  كل ديپلم( در دوره هاي كارداني نظام جديد ســال 1397، بدين وسیله 
)اعم  فوق  مؤسسات  تحصیلي  رشته هاي  در  تحصیل  به  عالقه مند  داوطلبان  كلیه 
ننموده اند(  ثبت نام  يا  نموده  ثبت نام  مذكور  دوره هاي  پذيرش  در  كه  داوطلباني  از 
مي رساند كه براي اطالع از رشته هاي تحصیلي متناسب با نوع مدرك ديپلم خود در 
شاخه هاي فني و حرفه اي يا كاردانش مؤسسات پذيرنده، الزم است به لینك جست 
و جوي عنوان مؤسسه و كدرشته مندرج در ذيل اين اطالعیه در سايت اين سازمان 
به آدرس: www.Sanjesh.org مراجعه نموده و ضمن مشخص نمودن فقط يك 
رشته و مؤسسه مورد عالقه خود، با به همراه داشتن مدارك ذيل و با توجه به موارد 
مربوط از تاريخ 97/8/15 لغايت 97/8/27 به مؤسسه آموزش عالي غیرانتفاعي محل 

پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.
1- كلیه متقاضیان بايد حداكثر تا تاريخ 1397/6/31 داراي مدرك ديپلم نظام قديم 
)چهارساله( هنرستان، يا ديپلم نظام جديد در شاخه هاي فني و حرفه اي يا كاردانش 

باشند. 
 98-97 تحصیلي  سال  دوم  نیمسال  براي  كالس  تشكیل  كه  صورتي  در  تبصره: 
جاري  تحصیلي  سال  اول  نیمسال  پايان  تا  كه  داوطلباني  از  ثبت نام  باشد،  میسر 
)1397/11/30( مدرك تحصیلي ديپلم خود را اخذ مي نمايند، به صورت مشروط و با 

شروع تحصیل از بهمن ماه 97 پس از ارائه مدرك مربوط، بالمانع است. 
2- كلیه داوطلبان بايد در زمان ثبت نام از طريق مؤسسه مربوط، بابت هزينه ثبت نام 
از طريق سیستم  نسبت به پرداخت مبلغ 220/000 )دويست و بیست هزار( ريال 

پرداخت الكترونیكي در سايت سازمان اقدام نمايند.
3- هر داوطلب منحصراً مجاز است يكي از كدرشته محل هاي مربوط را كه با مدرك 
و  نام  ثبت  راهنماي  دفترچه   4 شماره  جدول  مطابق  و  است  متناسب  خود  ديپلم 
شركت در دوره هاي فوق )اين دفترچه از طريق سايت اين سازمان قابل دسترسي 

است(، انتخاب نمايد. 
باشد.  مؤسسه  يك  در  محل  كدرشته  يك  متقاضي  صرفاً  مي تواند  داوطلب  هر   -4
بديهي است كه در صورت ثبت نام داوطلب در دو كدرشته يا در دو مؤسسه، اطالعات 
وي از بانك اطالعات پذيرفته شدگان يكي از مؤسسات براساس ضوابط اين سازمان 

حذف خواهد شد و هیچ گونه اعتراضي در اين خصوص پذيرفته نخواهد شد.
5- با توجه به اينكه منحصراً يك بار اجازه ويرايش در درج اطالعات متقاضیان داده 
خواهد شد، لذا ضرورت دارد كه داوطلبان در انتخاب گروه آموزشي، كد رشته محل و 

مؤسسه مربوط،  دقت الزم را به عمل آورند.
6- پس از پايان مهلت مقرر در اين اطالعیه، مؤسسات، مجاز به ثبت نام از متقاضیان 
تاريخ  از  بعد  براي متقاضیاني كه  اين سازمان  از سوي  اقدامي  بود و هیچ  نخواهند 

تعیین شده مراجعه نمايند نیز صورت نخواهد پذيرفت.
نظام  كارداني  دوره هاي  نهايي  پذيرفته شدگان  رديف  در  قباًل  متقاضي  7- چنانچه 
جديد  سال 1397 )مرحله شهريور ماه( قرار گرفته باشد و در مرحله تكمیل ظرفیت 
)همین مرحله( براي ادامه تحصیل در يكي از مؤسسات ثبت نام نمايد، قبولي قبلي 

وي در شهريورماه سال 1397 لغو خواهد شد. 
8- كلیه متقاضیان »مرد« بايد در زمان ثبت نام و شركت دراين مرحله، از نظر نظام 

وظیفه منعي براي ادامه تحصیل نداشته باشند.
9- پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط )در مؤسسه اي كه به 
آن مراجعه نموده اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصیل آنان )بجز موارد تبصره بند 1 
فوق( تا زمان تأيید نهايي اين سازمان به صورت مشروط و همزمان با پذيرفته شدگان 

شهريور ماه خواهد بود.

مدارك مورد نياز:
1- اصل   مدرك   ديپلم  متوسطه   نظام  جديد يا گواهي   موقت   پايان   تحصیالت  متوسطه  
نظام جديد در يكي  از شاخه هاي  كاردانش  يا فني  و حرفه اي مبني  برگذراندن كلیه 
واحدهاي درسي  در دوره  سه ساله ، كارورزي و كارآموزي حداكثر تا پايان  شهريورماه 

سال  1397.
2- اصل  مدرك  ديپلم  يا گواهي  موقت  پايان  تحصیالت  نظام قديم  )هنرستان( مبني  

برگذراندن  كلیه  دروس  چهارساله.
3- اصل  شناسنامه  و دو برگ  كپي  از تمام  صفحات  آن. 
4- اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن.

4- شش قطعه  عكس  4×3 تمام  رخ  تهیه  شده  در سال جاري .
5- مدرك وضعیت نظام وظیفه )براي برادران(.

6- ارائه رسید درخواست تأيیديه تحصیلي ديپلم به مؤسسه محل قبولي )درخواست 
تأيیديه تحصیلي از دفاتر پیشخوان دولت بايد اقدام شود(.

ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي پايگاه 
گوياي :  تلفن  شماره   با  يا   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني 
42163 )كد 021( در میان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري 

فرمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تمديد ثبت نام و پذيرش در دوره هاي
عالي  آموزش  مؤسسات  جديد  نظام  كارداني   

غيرانتفاعي ـ غيردولتي پذيرش سال 1397
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چندبرابرظرفیت  معرفي شدگان  نظر  بدين  وسیله    ،97/7/18 مورخ  اطالعیه  پیرو 
و  دانشگاه ها  ورزشي  مربي گري  و  ورزشي  علوم  نیمه متمركز  تحصیلي  رشته  هاي 
و  فرهنگیان  دانشگاه  پرديس هاي  بدني  تربیت  آموزش  و  عالي  آموزش  مؤسسات 

موسیقي نظامي در آزمون سراسري سال 1397 را به  نكات زير معطوف  مي دارد: 
1- كلیه معرفي شدگان بايد طبق برنامه  زماني مندرج در اين اطالعیه اقدام نمايند. 
2- به همراه داشتن اصل شناسنامه يا كارت ملي براي كل داوطلبان در روز آزمون 

الزامي است.
3- با توجه به اينكه معرفي شدگان رشته هاي نیمه متمركز نیازي به انتخاب رشته 
مجدد نداشته و براساس اولويت بندي رشته هاي خود در فرم انتخاب رشته گزينش 
خواهند شد، لذا چنانچه قباًل در رشته متمركز پذيرفته  شده باشند، در صورتي كه 
براي  انجام  مراحل  مختلف  مصاحبه، معاينه يا آزمون عملي رشته  نیمه متمركز اعالم 
شده ، مراجعه  نموده و در نهايت به عنوان پذيرفته شده  نهايي  هر يك از رشته هاي 
تحصیلي  نیمه  متمركز اعالم  قبولي شوند، مطابق ضوابط قبولي  قبلي آنان  در رشته  
ادامه  و  ثبت نام  نیمه متمركز  قبولي  رشته  در  بايد  منحصراً  و  مي گردد  لغو  متمركز 
تحصیل دهند. بديهي است كه امكان بازگشت و ادامه تحصيل اين قبيل از 

پذيرفته شدگان در رشته قبولي متمركز ميسر نيست. 
4- آزمون  عملي رشته  هاي تحصیلي نیمه متمركز علوم ورزشي، مربي گري ورزشي 
و آموزش تربیت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگیان و موسیقي نظامي قابل تمديد، 
و تحت هیچ شرايطي  داوطلبي  براي هیچ  انفرادي  به صورت  آن  برگزاري  يا  تكرار 

نیست.
ورزشي  علوم  نیمه متمركز  تحصیلي  رشته  هاي  عملي  آزمون  در  كارت شركت   -5
بدني  تربیت  آموزش  و  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  ورزشي  مربي گري  و 
پرديس هاي دانشگاه فرهنگیان و موسیقي نظامي در حوزهاي برگزاري آزمون عملي 
تحويل داوطلبان خواهد شد. داوطلبان معرفي شده رشته  هاي تحصیلي نیمه متمركز 
علوم ورزشي و مربي گري ورزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و آموزش تربیت 
بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگیان، الزم  است  كه با همراه داشتن لباس  و كفش  

ورزشي،  منحصراً در روزهاي تعیین  شده  در حوزه برگزاري حضور يابند. بديهي  است  
كه در صورت   نداشتن  شناسنامه يا كارت ملي، از داوطلب  مراحل معاينات و 

آزمون  عملي  و مصاحبه  به  عمل  نخواهد آمد. 
يادآوري مهم : معرفي شدگان چند برابر ظرفیت رشته  هاي تحصیلي نیمه متمركز 
علوم ورزشي، مربي گري ورزشي و آموزش تربیت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگیان 
ريوي  و  قلبي  از سالمت  بخصوص  و  بوده  برخوردار  كامل جسماني  از سالمت  بايد 
و  دانشگاه ها  عملي   آزمون   براي تست هاي  را  آمادگي هاي الزم  و  داشته  يقین  خود 
مؤسسات آموزش عالي داشته  باشند. با توجه به اينكه در محل حوزه برگزاري 
وزارت  بدني  تربيت  پژوهشگاه  نظارت  با  پزشكي  معاينات  عملي  آزمون 
علوم، تحقيقات و فناوري انجام خواهد شد، نيازي به همراه داشتن گواهي 

سالمت و ارائه گواهي تندرستي براي داوطلبان نيست. 
وابسته  فرهنگیان  دانشگاه  پرديس هاي  ظرفیت  چندبرابر  معرفي شدگان  كلیه   -6
به وزارت آموزش و پرورش، عالوه بر شركت در آزمون عملي، بايد طبق اطالعیه اي 
مرحله  در  فرهنگیان  دانشگاه  تحصیلي  هاي  رشته  شدگان  معرفي  درخصوص  كه 
 97/9/6 مورخ  سه شنبه  روز  در   1397 سال  سراسري  آزمون  ظرفیت  تكمیل 
از سوي اين سازمان اعالم مي  گردد، براي شركت در مصاحبه تخصصي و بررسي 
صالحیت هاي عمومي كه در دو قسمت مجزا توسط آموزش و پرورش برگزار خواهد 
شد شركت نمايند؛ در غیر اين صورت، عدم شركت آنان به منزله انصراف فرد از ادامه 
گزينش تلقي مي گردد؛ به عبارتي، كلیه داوطلبان بايد حائز شرايط مصاحبه و بررسي 
صالحیت هاي عمومي بوده تا در گزينش نهايي كه براساس ضوابط اين سازمان در 

بهمن ماه انجام مي گردد، باشند.
7- معرفي شدگان رشته هاي  نیمه متمركز دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي و پرديس هاي دانشگاه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش، در صورتي 
نهايي در دوره فوق  نموده و در رديف پذيرفته شدگان  آزمون عملي شركت  كه در 
قرار بگیرند، حق ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1398 را نخواهند داشت.
فوق الذكر  رشته هاي  ظرفیت  چندبرابر  معرفي شدگان  رديف  در  كه  داوطلباني   -8

اطالعيه سازمان  سنجش آموزش  كشور درخصوص :

 نحوه توزيع كارت،  تعيين زمان و مكان برگزاري 
نيمه متمركز  تحصيلي  رشته هاي   عملي  آزمون 
علوم ورزشي و مربي گري ورزشي دانشگاه ها و 
بدني  تربيت  آموزش  و  عالي  آموزش  مؤسسات 
پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي 

در آزمون سراسري سال 1397
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بوده و نسبت به پرداخت هزينه آزمون عملي در موعد مقرر اقدام ننموده اند، درصورت تمايل براي شركت در آزمون عملي، مي توانند به منظور بررسي وضعیت خود 
با به همراه داشتن دو قطعه عكس و كارت شناسايي معتبر مطابق جدول ذيل به محل برگزاري آزمون و به نماينده سازمان سنجش مستقر در شهرستان برگزاري، مراجعه 

نمايند.
9- آزمون عملي  براي كلیه  معرفي شدگان  )خانم ها( در روز پنجشنبه مورخ 97/9/1 و )آقايان( در روز جمعه مورخ 97/9/2 برگزار مي گردد. 

10- كلیه معرفي  شدگان بايد فقط  براساس برنامه زماني طبق استان محل اقامت مندرج در جدول ذيل در آزمون عملي شركت نمايند. 
11- معرفي شدگان چندبرابر ظرفیت هر يك از رشته هاي  تحصیلي نیمه متمركز علوم ورزشي، مربي گري ورزشي و آموزش تربیت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگیان، 
بايد، عالوه بر مبلغ واريزي براي هزينه آزمون عملي )موضوع پرداخت 250/000 ريال در اطالعيه مورخ 97/7/18(، بابت انجام معاينه پزشكي و تست هاي 
سالمت و تندرستي مبلغ 300/000 )سيصد هزار(ريال به شماره حساب 4001022603001582 يا به شماره شبا IR  760100004001022603001582شناسه 
واريزي 385022674140107005100300340006  نزد بانك مركزي به نام درآمد اختصاصي پژوهشگاه تربیت بدني و علوم ورزشي قابل واريز در كلیه شعبات 
بانك ها )تكمیل فرم سانتا( واريز نموده و از ساعت 8:00 صبح به حوزه هاي برگزاري محل آزمون عملي به شرح جدول ذيل مراجعه نمايند. همچنین الزم است كه عبارت 
»بابت معاينه پزشكي و تست هاي سالمت و تندرستي« روي اصل فیش واريزي مبلغ 300/000 )سیصد هزار( ريال درج شود و معرفي شدگان، آن را در روز آزمون 

تحويل حوزه آزمون عملي نمايند.

آدرس محل انجام معاينه پزشكي و آزمون عملي در رشته علوم   ورزشي، مربي گري ورزشي   و آموزش تربيت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان

تذكر مهم: به همراه داشتن يك قطعه عكس 4×3، لباس  و كفش  ورزشي ، اصل شناسنامه يا كارت ملي و اصل فیش هزينه تست هاي سالمت و تندرستي و انجام معاينه 
پزشكي به مبلغ 300/000 )سیصد  هزار( ريال در زمان آزمون عملي، ضروري است؛ در غیر اين صورت، از داوطلب  آزمون  عملي  به  عمل  نخواهد آمد.

12- معرفي شدگان  رشته       تحصيلي موسيقي نظامي )كد 18610(  دانشگاه هنر )محل تحصيل پرديس كرج( _  بورسيه ارتش جمهوري اسالمي ايران
كلیه داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي شده چند برابر ظرفیت  رشته       تحصیلي موسیقي نظامي )كد 18610(  دانشگاه هنر )محل تحصیل پرديس كرج( – بورسیه 
ارتش جمهموري اسالمي ايران اعالم شده است و هزينه انجام آزمون عملي را در زمان مقرر پرداخت نموده اند، ضرورت دارد كه برای شركت در آزمون عملی، با همراه داشتن 
يك قطعه عكس 4×3 و اصل شناسنامه يا كارت ملي، در روز جمعه مورخ 97/9/2 رأس ساعت 8:00 صبح )براي تعیین نوبت(، دريافت كارت و شركت در آزمون عملي، 

به آدرس: تهران - خیابان كريم خان زند- بین استاد نجات اللهي و سپهبد قرني - پالك 204- سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه نمايند. 
نحوه برگزاري آزمون موسيقي نظامي: تسلط الزم به يكي از سازهاي بادي، چوبي يا بادي - برنجي، اركسترهاي سمفونیك )به استثناي سازهاي ضربي يا كوبه اي( و 

نیز تسلط به سرايش و شنوايي. همراه داشتن ساز تخصصي از سوي داوطلبان ضروري است.
 داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با سیستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در سايت اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مطرح نموده يا با  شماره  تلفن:  

42163  )پيش شماره 021( تماس حاصل نمايند.
روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  كشور
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با توجه به درخواست دانشگاه پیام نور مبني بر عدم تكمیل ظرفیت پذيرش رشته هاي 
تحصیلي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي آزمون سراسري سال 1397 و با توجه 
به موافقت دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، بدين وسیله به اطالع كلیه 
داوطلبان عالقه مند به تحصیل در رشته هاي تحصیلي مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه 
پیام نور )اعم از داوطلباني كه در آزمون سراسري سال 1397 ثبت نام نموده يا ننموده اند( 
مي رساند كه داوطلبان به منظور اطالع از رشته هاي تحصیلي و مراكز و واحدهاي آموزشي 
پذيرنده دانشجو در اين مرحله، مي توانند به لینك جست و جوي عنوان مركز / واحد 
پايگاه  به  همچنین  و  سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه  در  مندرج  كدرشته  و  آموزشي 
اطالع رساني دانشگاه پیام نور مراجعه نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و مركز / واحد 
آموزشي مورد عالقه خود، با به همراه داشتن مدارك ذيل و با توجه به موارد مربوط، از 
تاريخ 1397/07/22 لغايت 1397/8/15 به مركز / واحد آموزشي محل پذيرش رشته مورد 

تقاضا مراجعه نمايند.
1- كلیه متقاضیان بايد حداكثر تا تاريخ 1397/06/31 داراي مدرك ديپلم كامل متوسطه 

نظام قديم )دوره چهارساله( يا پیش دانشگاهي يا كارداني )فوق ديپلم( بوده باشند.
تبصره: در صورت امكان تشكیل كالس براي نیمسال دوم سال تحصیلي جاري از سوي 
مركز / واحد آموزشي مورد تقاضا، آن دسته از داوطلباني كه حداكثر تا تاريخ 1397/11/30 
موفق به اخذ مدرك پیش دانشگاهي يا كارداني گردند، مي توانند در رشته يا رشته هاي 

تحصیلي مربوط متقاضي شوند.
2- كلیه داوطلبان بايد در زمان ثبت نام از طريق مركز / واحد آموزشي مربوط، بابت هزينه 
ثبت نام نسبت به پرداخت مبلغ 220/000 )دويست و بیست هزار( ريال از طريق سیستم 

پرداخت الكترونیكي در سايت سازمان اقدام نمايند.
3- هر داوطلب منحصراً مي تواند در يك گروه آزمايشي و يك كدرشته محل متقاضي شود. 
بديهي است كه در صورت ثبت نام داوطلب در دو كدرشته يا در دو مؤسسه، اطالعات وي 
از بانك اطالعات پذيرفته شدگان يكي از مؤسسات بر اساس ضوابط اين سازمان حذف شده 

و هیچ گونه اعتراضي در اين خصوص پذيرفته نخواهد شد.
4- داوطلبان بايد در زمان ثبت  اطالعات در سامانه مربوط از طريق مراكز / واحدهاي 
آموزشي در خصوص كدرشته مورد عالقه خود دقت و توجه الزم را به عمل آورند. بديهي 
است كه پس از ثبت، كدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان قابل تغییر يا تعويض نیست.
5- كلیه متقاضیان »مرد« بايد در زمان ثبت نام و شركت در اين مرحله از پذيرش دانشجو، 

از نظر نظام وظیفه منعي براي ادامه تحصیل نداشته باشند.

6- پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط )در مركز يا واحد آموزشي 
كه به آن مراجعه داشته اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصیل آنان تا زمان تأيید نهايي اين 

سازمان، به صورت مشروط خواهد بود.
7- آن دسته از داوطلباني كه قباًل در رديف پذيرفته شدگان نهايي آزمون سراسري سال 
1397 )مرحله شهريور ماه( قرار گرفته اند، چنانچه در اين مرحله متقاضي ثبت نام و ادامه 
تحصیل باشند و در يكي از مراكز/ واحدهاي آموزشي ثبت نام نمايند، قبولي قبلي آنها در 

شهريورماه لغو خواهد شد.
مدارك مورد نياز:

1- اصل يا گواهي مدرك تحصیلي ديپلم چهارساله نظام قديم با امضاء و ممهور به مهر 
دبیرستان يا سازمان آموزش پرورش.

2- اصل يا گواهي مدرك تحصیلي ديپلم نظام جديد با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان 
يا سازمان آموزش و پرورش.

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

4- گواهي اخذ مدرك كارداني براي آن دسته از دارندگان مدرك ديپلم نظام جديد كه 
فاقد مدرك پیش دانشگاهي هستند.

5- اصل شناسنامه و دو برگ كپي از صفحات آن.
6- اصل كارت ملي و دو برگ كپي از آن.

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

كلیه پذيرفته شدگان بايد به همراه تصوير ديپلم نظام قديم يا گواهي پیش دانشگاهي خود، 
به »دفاتر پیشخوان خدمات دولت« مراجعه و تأيیديه  تحصیلي )ارزش تحصیلي( از اداره 
آموزش  و پرورش محل تحصیل خود را درخواست نمايند و رسید آن را در زمان ثبت نام به 
دانشگاه ارائه دهند.كلیه پذيرفته شدگان حتماً بايد نام  رشته و مركز / واحد آموزشي محل 

تحصیل خود را در فرم »دفاتر پیشخوان خدمات دولت« اعالم نمايند..
پايگاه  اينترنتي  پاسخگويي  بخش  با  را  خود  سؤاالت  مي توانند  گرامي  داوطلبان   ضمناً 
 اطالع رساني سازمان به نشاني: www.sanjesh.org يا با شماره  تلفن گوياي : 42163 )كد 021( 

در میان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمايند.

 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 1397 در مراكز 

و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور
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