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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

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 كدرشته محل ها يا تكميل ظرفيت  برخي رشته هاي پرديس هاي 
دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي تهران در 

آزمون سراسري 97

از سوی سازمان سنجش اعالم شد:

آخرين مصوبات شورای 
سنجش و پذيرش دانشجو درباره
آزمون سراسری 98 و بعد ازآن

8 ربیع االول، سالروز شهادت 
 حرضت  امام حسن عسکری

)علیه السالم( بر متام مسلامنان 
تسلیت باد

ده نكته درباره پذیرش 
کارداني نظام جدید 

مؤسسات غيرانتفاعي

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

 پرينت كارت  صد و سي و دومين 
دوره آزمون زبان انگليسي پيشرفته 

 )Tolimo:E-A2018(

از 20 آبان ماه آغاز شده است:
 انتقال و مهمانی

 دانشجويان علوم پزشكی
سامانه انتقال و مهمانی دانشگاه  های علوم پزشكی برای 

نیمسال دوم 97- 98، از 2۰ آبان 97 فعال شده است.
دانشجویان  از  غير  )به  دانشجویان  مهمانی  و  انتقال  سامانه 
دستياری(  و   )Ph.D( تخصصی  دکتری  و  کارشناسی ارشد 
دانشگاه  های علوم پزشکی برای نيمسال دوم ۹7- ۹8، بر اساس 
جدول زمان بندی که به دانشگاه ها ابالغ شده، فعال شده است.

ثبت درخواست، رسيدگی و پاسخگویی به تقاضاهای انتقال و 
مهمانی دانشجویان، بر اساس بازه های زمانی اعالم شده است.

ضمناً نقل و انتقال دانشجویان باید فقط از طریق سامانه مذکور 
اقدام و پی گيری شود و استفاده از سایت یا سامانه دانشگاه در 

این خصوص، ممنوع است.
همچنين دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی که در نيمسال 
دوم ۹7 - ۹8 پذیرش دانشجوی انتقالی یا مهمانی ندارند، باید 

اطالع رسانی الزم را در این خصوص به انجام رسانند.
گفتني است که ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاه  های مبدأ 
و بارگذاری مدارک الزم، از ۲۰ آبان تا ۱۰ آذر ۹7 انجام می گيرد.
همچنين بررسي مدارک و اعالم نقص از سوي دانشگاه مبدأ و 
ویرایش از سوي دانشجو، از ۱۱ آذر تا ۲۵ آذر ۹7 صورت می گيرد.

الزم به یاد آوري است که فرصت ویرایش دانشجویان از ۲۶ آذر 
آغاز مي شود و در ۱۰ دی ۹7 به اتمام می رسد و در این زمان، 
دانشگاه مبدأ به موارد رسيدگی کرده و نتيجه را اعالم می کند.
بررسی مدارک و اعالم نقص از سوي دانشگاه مقصد  ضمناً 
و ویرایش از سوي دانشجو، در بازه زمانی ۱۱ تا ۲۳ دی ۹7 

انجام می شود.
سرانجام نتيجه نهایی از سوي دانشگاه مقصد در تاریخ ۲۴ دی 

تا 8 بهمن۹7 اعالم می شود.

)بخش آخر(
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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 عسكري )ع( فرمودند: 
هيچ عزیزي حّق را رها نکند، مگر آنکه ذليل 
گردد، و هيچ ذليلي به حّق نياویزد، مگر آنکه 

عزیز شود. 

کار  در  کند،  کار  چون  که[  مباش  آ نان  ]از 
بخواهد،  چون  و  است،  کار[  ]کم  کوتاه 

بسيارخواه است. 

حضرت امام مهدي )عج( فرمودند:
هيچ چيز مانند نماز، بيني شيطان را به خاک 

نمي مالد.

خجسته سالروز آغاز امامت مصلح کل

حرضت مهدی موعود
)عجل ا... تعالی فرجه الرشیف( 

بر شیفتگان و منتظران آن امیر 

پرده نشین، تهنیت باد

عالي  آموزش  مؤسسات  اطالع  بر  بنا  که  آنجایي  از 
تحصيلي  رشته هاي  ظرفيت  غيرانتفاعي،  غيردولتي، 
پذیرش براساس سوابق تحصيلي )معدل کل دیپلم( در 
دوره هاي کارداني نظام جدید ســال ۹7، تکميل نشده 
است، مناسب دیدیم که در این ستون به یادکرد ده نکته 

درباره ثبت نام و پذیرش در این آزمون بپردازیم:
رشته هاي  در  تحصيل  به  عالقه مند  داوطلبان  ـ   ۱
که  داوطلباني  از  )اعم  شده  یاد  مؤسسات  تحصيلي 
ثبت نام  یا  نموده  ثبت نام  مذکور  دوره هاي  پذیرش  در 
نکرده اند( مي توانند براي آگاهي از رشته هاي تحصيلي 
متناسب با نوع مدرک دیپلم خود در شاخه هاي فني و 
حرفه اي یا کاردانش مؤسسات پذیرنده، به لينك جست 
و جوي عنوان مؤسسه و کدرشته درج شده در سایت 
سازمان سنجش مراجعه کرده و ضمن مشخص کردن 
همراه  با  خود،  عالقه  مورد  مؤسسه  و  رشته  یك  تنها 
داشتن مدارک درخواستي و با عنایت به موارد مربوط، 
تا تاریخ ۲7 آبان ماه به مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي 

محل پذیرش رشته مورد تقاضاي خود مراجعه کنند.
۲ـ  تمام متقاضيان باید حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹7، 
داراي مدرک دیپلم نظام قدیم )چهارساله( هنرستان، یا 
یا  حرف هاي  و  فني  شاخه هاي  در  جدید  نظام  دیپلم 

کاردانش باشند. 
نيمسال دوم  براي  ۳ ـ در صورتي که تشکيل کالس 
از  ثبت نام  باشد،  پذیر  امکان   ۹8-۹7 تحصيلي  سال 
داوطلباني که تا پایان نيمسال اول سال تحصيلي جاري 
)۳۰ بهمن ماه ۹7( مدرک تحصيلي دیپلم خود را اخذ 
مي کنند، به صورت مشروط و با آغاز تحصيل از بهمن 

 ماه ۹7، پس از ارائه مدرک مربوط، بالمانع است. 
۴ـ  تمام داوطلبان باید در زمان ثبت نام از طریق مؤسسه 
پرداخت  سيستم  طریق  از  را  ثبت نام  هزینه  مربوط، 

الکترونيکي در سایت سازمان سنجش، پرداخت کنند.

۵ ـ هر داوطلب منحصراً مجاز است یکي از کدرشته 
محل هاي مربوط را که با مدرک دیپلم خود متناسب 
بوده و مطابق جدول شماره ۴ دفترچه راهنماي ثبت نام 
و شرکت در دوره هاي فوق است )این دفترچه در سایت 

سازمان سنجش قابل دسترسي است( انتخاب کند. 
در  یا  رشته  کد  دو  در  داوطلبي  که  صورت  در  ـ   ۶
دو مؤسسه ثبت نام کند، اطالعات وي از بانك اطالعات 
پذیرفته شدگان یکي از مؤسسات، براساس ضوابط این 
سازمان حذف شده و هيچ گونه اعتراضي در این خصوص 

پذیرفته نخواهد شد.
بار اجازه ویرایش در  با عنایت به آنکه صرفاً یك  7 ـ 
درج اطالعات، به متقاضيان داده خواهد شد، بنابراین، 
ضرورت دارد که داوطلبان در انتخاب گروه آموزشي، کد 
رشته محل و مؤسسه مربوط،  دقت الزم را مبذول دارند.
8 ـ بعد از پایان مهلت مقرر )۲7 آبان ماه(، مؤسسات، 
مجاز به ثبت نام از متقاضيان نخواهند بود و هيچ اقدامي 
از  براي متقاضياني که پس  از سوي سازمان سنجش 
نخواهد  صورت  نيز  کنند  مراجعه  شده  تعيين  تاریخ 

پذیرفت.
۹ ـ اگر متقاضي، پيش از این در ردیف پذیرفته شدگان 
نهایي دوره هاي کارداني نظام جدید  سال ۱۳۹7 )مرحله 
شهریور ماه( قرار گرفته باشد و در مرحله تکميل ظرفيت 
)همين مرحله( براي ادامه تحصيل در یکي از مؤسسات 
ثبت نام کند، قبولي قبلي وي در شهریورماه سال ۱۳۹7، 

لغو خواهد شد. 
و  ثبت نام  زمان  در  باید  »مرد«  متقاضيان  تمام  ـ   ۱۰
شرکت در این مرحله، از نظر نظام وظيفه منعي براي 

ادامه تحصيل نداشته باشند.
موفق باشید

ده نكته درباره پذیرش کارداني نظام جدید مؤسسات غيرانتفاعي



3 ۲۱ آبان ماه ۱۳۹7  سال بيست و سوم ، شماره  ۳۲            

از 20 آبان آغاز شده است:
ثبت نام جشنواره سراسری »تيتر 11«

و  رسانه  جشنواره  آثار  ارسال  و  ثبت نام  فرآيند 
نشريات دانشجويی دانشگاه های سراسر کشور با نام 

»تیتر 11« از 2۰ آبان ماه 1397 آغاز شده است.
دانشجویی  نشریات  سراسری  جشنواره  یازدهمين 
دانشگاه های سراسر کشور به ميزبانی وزارت علوم، تحقيقات، 
فناوری و با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت 
بهداشت و با شعار »آگاهی، شفافيت، مسؤوليت« برگزار 

خواهد شد.
طبق اعالم سایت یازدهمين جشنواره سراسری نشریات 
دانشجویی، دانشجویان متقاضی شرکت در این جشنواره، 
تا  دارند  فرصت   ۹7 سال  ماه  آذر   ۲۰ تا  آبان   ۲۰ از 
از طریق سامانه:  الکترونيکی آثار خویش را صرفاً   نسخه 

 www.titr11.ir بارگذاری کنند.
نشریات  سراسری  جشنواره  که  است  یادآوري  به  الزم 
ارتقاء سطح کيفی و کّمی نشریات  با هدف  دانشجویی، 
دانشجویی در سطح دانشگاه های کشور برگزار می شود و 
دانشجویان فعال در نشریات، در حوزه های مختلف کاری 

خود در این جشنواره شرکت می کنند. 
معاونت  ميزبانی  به  خود  دوره  دهمين  در  این جشنواره 
فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، بالغ بر ۳۴۰۰۰ هزار 
اثر را دریافت کرد که از این تعداد، در ۵۳ رسته و پنج 

بخش، تعداد ۱۵۹ اثر  به عنوان اثر برگزیده تقدیر شدند.

زمان تغيير محل آزمون پايان ترم 
دانشگاه پيام نور اعالم شد 

دانشجويان  ترم  پايان  آزمون  محل  تغییر  زمان 
از  پیام نور،  دانشگاه  کارشناسی ارشد  و  کارشناسی 

29 آبان تا 8 آذرماه سال جاری اعالم شد.
کارشناسی ارشد  و  کارشناسی  مقطع  دانشجویان  تمام 
دانشگاه پيام نور می توانند در مهلت مذکور با مراجعه به 
به  به نشانی:  reg.pnu.ac.ir نسبت  سيستم گلستان 

ثبت درخواست شهر محل آزمون خود اقدام کنند.
همچنين، زمان دریافت کارت آزمون از سيستم گلستان، از 

تاریخ ۲۰ آذرماه لغایت ۲۵ دی ماه خواهد بود.

از اول آذر آغاز مي شود:
پذيرش طرح برگزيدگان المپياد علمی 

دانشجويان پزشكی
برگزيدگان المپیاد علمی دانشجويان علوم پزشكی 
به  خود  طرح های  ارائه  برای  آذر  اول  از  می توانند 
منظور دريافت »گرنت« به سامانه نصر مراجعه کنند.

استعدادهاي  و  نخبگان  امور  مدیر  پاساالر،  پروین  دکتر 
پذیرش  درگاه  بازگشایی  از  بهداشت،  وزارت  درخشان 
پروپوزال های »گرنت« برگزیدگان المپياد علمی دانشجویان 

علوم پزشکی از تاریخ اول آذرماه ماه ۹7، خبر داد.
وی افزود: درگاه پذیرش پروپوزال های »گرنت« برگزیدگان 
آدرس:  به  نصر  پژوهشی  سامانه  در  دانشجویی  المپياد 
که  برگزیدگانی  و  شد  بازخواهد   ms.nasrme.ac.ir
اسامی آنها در سایت المپياد اعالم شده است، باید از تاریخ 
۱ آذر تا ۱ دی ۹7 نسبت به ثبت نام در این درگاه اقدام 

کنند.
دکتر پاساالر یادآور شد: مسؤوليت عدم ثبت نام در تاریخ 
مقرر، به عهده دانشجو است و در این خصوص مسؤوليتی 
متوجه دبيرخانه المپياد علمی دانشجویان علوم پزشکی 

نيست.
المپياد  یازدهمين  حيطه های  عناوین  به  اشاره  با  وی، 
علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، خاطر نشان کرد: 
یازدهمين المپياد علمی دانشجویان علوم پزشکي کشور، 
همانند دوره قبل، در شش حيطه استدالل بالينی، حيطه 
آموزش پزشکی، حيطه تفکر علمی در علوم پایه، حيطه 
دانشگاه های  بستر  در  کارآفرینی  پزشکی، حيطه  فلسفه 
هزاره سوم و حيطه مدیریت نظام سالمت برگزار خواهد 

شد.

فرصت انتخاب رشته غيرپزشكی برای 
داوطلبان علوم پزشكی آغاز شد 

مرکز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسالمي اعالم 
کرد: انتخاب رشته برای داوطلبان رشته های گروه 
علوم پزشكی، به منظور تحصیل در رشته های بدون 
آزمون غیرپزشكی آغاز شده است و تا 23 آذر ادامه 

خواهد داشت.
رشته های  ماه  آبان  ظرفيت  تکميل  رشته  انتخاب  پيرو 
داوطلبان  از  برخی  که  آنجایی  از  و  پزشکی  علوم  گروه 
عالقه مندی خود را به پذیرش در رشته های بدون آزمون 
برای  دوره  این  ثبت نام  کرده اند،  اعالم  غيرپزشکی  گروه 

داوطلبان متقاضی آغاز شده است و تا روز ۲۳ آذر ادامه 
خواهد داشت.

به  مراجعه  با  می توانند  داوطلبان  از  دسته  این 
آدرس: به  پذیرش  و  سنجش  مرکز  ثبت نام   سامانه 
 https://azmoon.org  نسبت به ثبت نام خود در این 

پذیرش اقدام کنند.
داوطلبان الزم است که ۴8 ساعت پس از انتخاب رشته 
محل از سامانه، براي طی فرآیند ثبت نام، به واحد دانشگاهی 

محل پذیرش مراجعه کنند. 
از  دسته  این  تحصيل  به  شروع  که  است  گفتني 
پذیرفته شدگان، نيمسال دوم سال تحصيلی جاری خواهد 

بود.

ثبت نام مجدد و اعزام بدون قرعه كشی 
دانشجويان به عتبات عاليات 

گفت:  دانشگاهیان  عتبات  و  عمره  ستاد  رئیس 
دانشگاهیان متقاضی تشرف به عتبات عالیات در 
بازه زمانی 1۰ تا 3۰ آذر ماه می توانند با مراجعه به 
دفاتر نهاد نمايندگی رهبری در دانشگاه ها نام نويسی 

کنند.
حجت االسالم محمد رضا فقيهی اظهار داشت: با توجه به 
درخواست های مکرر دانشگاه ها و دانشجویان مبنی بر اعزام 
به عتبات عاليات در آذرماه، دانشگاهيان متقاضی تشرف به 
عتبات عاليات، در بازه زمانی دهم تا سی ام آذر ماه می توانند 
با مراجعه به دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 

دانشگاه ها نام نویسی کنند.
وی گفت: در این بازه زمانی، نام نویسی از ميان متقاضيان 
تشرف انجام خواهد شد و نيازی به پيش ثبت نام در سایت 

لبيك و قرعه کشی بين متقاضيان نيست.
رئيس ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان افزود: دانشگاهيان 
کاروان های  قالب  در  عاليات  عتبات  به  تشرف  عالقه مند 
زمينی و هوایی از دهم تا ۳۰ آذر به عتبات عاليات اعزام 
خواهند شد و تسهيالت ۲ ميليونی برای سفرهای زمينی 
و وام ۳ ميليونی بانك ملت برای سفرهای هوایی، به زائران 

دانشگاهی تعلق خواهد گرفت.
براي ثبت نام می توانند  ادامه داد: دانشگاهيان تهران  وی 
با در دست داشتن گذرنامه و مدارک دانشجویی خود به 
دفتر ستاد واقع در خيابان کارگر شمالی، نرسيده به نصرت، 
بن بست امين، پالک ۴ )و در سایر استان ها به دفاتر نهاد 
مقام معظم رهبری در دانشگاه محل تحصيل خود( مراجعه 

کنند.
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي سنجش و 

پذيرش دانشجو مورخ 1397/8/14 درباره

 آزمون سراسري سال  1398 و بعد از آن
بدین وسيله به اطالع تمامي داوطلبان آزمون سراسري مي رساند که مصوبات چهاردهمين 
جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۹7/8/۱۴ در خصوص ميزان و نحوه تأثير 

سوابق تحصيلي و نحوه پذیرش به شرح ذیل است:
۱- در آزمون سراسري سال ۱۳۹8، ميزان تأثير سوابق تحصيلی، حداکثر ۳۰ درصد با 

تأثير مثبت اعمال مي شود؛ به  طوري که:
الف- آن دسته از دیپلمه هاي ریاضي فيزیك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اسالمي، که دیپلم خود را در سال ۱۳۹8 و در نظام آموزشي جدید )۳-۳-۶( اخذ مي کنند  
و امتحانات دروس پایه دوازدهم آنها به صورت نهایي، سراسري و کشوری برگزار مي شود، 
مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دیپلم )پایه دوازدهمـ  سال 
سوم آموزش متوسطه نظام جدید ۳-۳-۶( به ميزان حداکثر ۳۰ درصد به نسبت سوابق 

تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت، در نمره کل نهایي آنان لحاظ  مي شود.
ب- آن دسته از دیپلمه هاي ریاضي فيزیك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اسالمي، که دیپلم خود را از سال ۱۳8۴ تا ۱۳۹7 در نظام آموزشي قبلي اخذ نموده  اند 
و امتحانات یك  یا چند درس آنها به صورت نهایي، سراسري و کشوری برگزار شده 
است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دیپلم )پایه یازدهم 
ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم( به ميزان حداکثر ۲۵ درصد به نسبت سوابق 
تحصيلي موجود داوطلب و با تأثير مثبت است، و داوطلبان داراي مدرک پيش دانشگاهي 
ریاضي فيزیك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر، که مدرک دوره 

پيش دانشگاهي خود را از سال تحصيلي ۹۰- ۹۱ به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یك 
یا چند درس آنها به صورت نهایي، سراسري و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال 
سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش دانشگاهي )پایه دوازدهمـ  سال 
آخر آموزش متوسطه نظام قدیم( به ميزان حداکثر ۵ درصد به نسبت سوابق تحصيلي 
موجود داوطلب و با تأثير مثبت اعمال مي شود. در مجموع ميزان تأثير سوابق تحصيلي 

حداکثر ۳۰ درصد است و به صورت تأثير مثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ  مي شود.
ج- سایر دیپلمه ها )غير از بندهاي الف و ب( مشمول اعمال سوابق تحصيلي نيستند.

۲- حداقل 8۵ درصد ظرفيت پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز و مؤسسات آموزش 
عالي کشور، از سال ۱۳۹8 به بعد »صرفاً با سوابق تحصيلي« و خارج از فرایند آزمون 
سراسري انجام مي شود. آیين نامه اجرایي این مصوبه، حداکثر تا یك ماه آینده در سازمان 
سنجش آموزش کشور تهيه و پس از تصویب در شوراي سنجش و پذیرش دانشجو و قبل 

از شروع ثبت نام آزمون سراسري سال ۱۳۹8، اطالع رساني خواهد شد.
۳- ميزان و نحوه تأثير سوابق تحصيلي براي پذیرش رشته هاي با آزمون در آزمون سراسري 
سال ۱۳۹۹ و بعد از آن، حداکثر ظرف یك ماه از سوي کارگروه، بررسي و جمع بندي و 

پس از تصویب در شوراي سنجش و پذیرش دانشجو، اطالع رساني خواهد شد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

آزمون جامع دكتری دانشگاه آزاد 
نيمه اول دی ماه برگزار می شود

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی گفت: آزمون 
جامع دوره دکتری اين دانشگاه، نیمه اول دی ماه 

برگزار خواهد شد.
دکتر عليرضا رهایي، با بيان اینکه آزمون جامع دوره دکتری 
این دانشگاه نيمه اول دی ماه برگزار شود، اظهار داشت: 
این موضوع با توجه به تأخير در ارائه منابع به دانشجویان 
و در راستای امکان آمادگی بيشتر آنها صورت گرفت و این 

آزمون با نظارت استانی برگزار می شود.
از مشارکت اساتيد  افزود: در برگزاری آزمون جامع،  وی 
تدریس کننده دروس در تمامی واحدها در طراحی سؤال 

استفاده خواهد شد.

نتايج بدون آزمون كارشناسي ارشد 
پزشكی و پزشكی 97 
دانشگاه آزاد اعالم شد

کارشناسی ارشد  آزمون  بدون  دوره های  نتايج 

پزشكی و غیرپزشكی سال 96 و پزشكی سال 97 
)ويژه استعدادهای درخشان( دانشگاه آزاد اسالمی 

اعالم شد.
و  پزشکی  کارشناسی ارشد  آزمون  بدون  دوره های  نتایج 
غيرپزشکی سال ۹۶ و پزشکی سال ۹7 )ویژه استعدادهای 
 www.azmoon.net :درخشان( دانشگاه آزاد در سامانه 

قرار گرفته است.
ماه  آبان   ۲۱ دوشنبه  روز  از  می توانند  شدگان  پذیرفته 
)امروز( برای ثبت نام به واحدهای دانشگاهی محل پذیرش 

مراجعه کنند.
تمامی  تحصيل  به  شروع  که  است  یادآوري  به  الزم 
پذیرفته شدگان، نيمسال دوم سال تحصيلی جاری خواهد 

بود.
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با توجه به درخواست مؤسسات آموزش عالي غير دولتي- غيرانتفاعي مبني بر عدم 
)معدل کل  با سوابق تحصيلي  پذیرش  تکميل ظرفيت پذیرش رشته هاي تحصيلي 
بدین وسيله  سال ۱۳۹7،  ناپيوسته  کارشناسي  به  کارداني  آزمون  در  کارداني(  دوره 
به اطالع کليه داوطلبان عالقه مند به تحصيل در رشته هاي تحصيلي مؤسسات فوق 
)اعم از داوطلباني که در آزمون مذکور ثبت نام نموده یا ثبت نام ننموده اند( مي رساند 
که براي ثبت نام در رشته هاي تحصيلي مورد عالقه مي توانند به لينك جست و جوي 
عنوان مؤسسه و کد رشته محل هاي ذیل این اطالعيه در سایت اینترنتي این سازمان به 
نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و از رشته هاي پذیرنده دانشجو در این مرحله 
اطالع حاصل نموده و با توجه به توضيحات ذیل و با همراه داشتن مدارک مندرج 
در این اطالعيه، از تاریخ ۹7/8/۱۵  لغایت ۹7/8/۲7 به مؤسسه آموزش عالي محل 

پذیرش رشته تحصيلي مورد تقاضا مراجعه نمایند.
ـ  دولتي  غير  عالي  آموزش  مؤسسات  براي  دانشجو  پذیرش  مرحله،  این  در   -۱
غير انتفاعي منحصراً در رشته هاي تحصيلي پذیرش براساس سوابق تحصيلي )معدل 
کل دوره کارداني( مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي تحصيلي 

و اطالعيه هاي آزمون مربوط صورت مي پذیرد.
۲- کليه متقاضيان باید حداکثر تا تاریخ ۱۳۹7/۶/۳۱ داراي مدرک کارداني )فوق 

دیپلم( باشند. الزم است که کنترل این مدارک با دقت نظر باال صورت گيرد.
تبصره: در صورتي که تشکيل کالس براي نيمسال دوم سال تحصيلي ۹7-۹8 از 
سوي مؤسسه ميسر باشد، ثبت نام از داوطلباني که تا تاریخ ۱۳۹7/۱۱/۳۰ مدرک 
تحصيلي کارداني )فوق دیپلم( خود را اخذ مي نمایند، به صورت مشروط و با شروع 

تحصيل از بهمن ماه ۱۳۹7 پس از ارائه مدرک مربوط، بالمانع است. 
۳- کليه داوطلبان باید در زمان ثبت نام از طریق مؤسسه مربوط، بابت هزینه ثبت نام 
از طریق سيستم  ریال  به پرداخت مبلغ ۲7۰/۰۰۰ )دویست و هفتاد هزار(  نسبت 

پرداخت الکترونيکي در سایت سازمان اقدام نمایند.
باشد.  در یك مؤسسه  رشته محل  متقاضي یك کد  داوطلب مي تواند صرفاً  ۴- هر 
بدیهي است که در صورت ثبت نام داوطلب در دو کدرشته یا در دو مؤسسه، اطالعات 
وي از بانك اطالعات پذیرفته شدگان یکي از مؤسسات بر اساس ضوابط این سازمان 

حذف خواهد شد و هيچ گونه اعتراضي در این خصوص پذیرفته نخواهد شد.
۵- کليه متقاضيان »مرد« باید در زمان ثبت نام و شرکت در این مرحله از پذیرش 

دانشجو، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.
۶- پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذیرفته شده مشروط )در مؤسسه اي که به 
آن مراجعه نموده اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصيل آنان تا زمان تأیيد نهایي این 

سازمان به  صورت مشروط خواهد بود.
7- داوطلباني که قباًل در ردیف پذیرفته شدگان نهایي آزمون کارداني به کارشناسي 
باشند،  ناپيوسته سال ۱۳۹7 )پذیرفته شدگان شهریور ماه سال ۱۳۹7( قرار گرفته 
چنانچه در این مرحله متقاضي ثبت نام و ادامه تحصيل بوده و در یکي از مؤسسات 
ثبت نام نمایند، قبولي قبلي آنها در شهریورماه لغو خواهد شد و حق بازگشت به رشته 

قبولي قبلي را ندارند.

مدارك مورد نياز:
۱- اصل شناسنامه و یك برگ تصویر از تمام صفحات آن.

۲- اصل کارت ملي و دو برگ تصویر پشت و روي آن.
۳- شش قطعه عکس تمام رخ ۴×۳ تهيه شده درسال جاري.

۴- مدرک   وضعيت  نظام  وظيفه )براي برادران(.
۵- اصل حکم مرخصي ساالنه براي کارمندان دولت یا موافقت رسمي و بدون قيد و 

شرط سازمان متبوع.
۶- اصل یا گواهي مدرک کارداني )فوق دیپلم(.

7- اصل  حکم  استخدامي یا گواهي کارمندان رسمي یا پيماني وزارتخانه ها ، سازمان ها 
و ارگان هاي دولتي.

8- تأیيدیه تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
۹- ثبت نام و ادامه تحصيل دارندگان مدرک معادل کارداني که داراي شرایط مندرج 

در دفترچه راهنماي این آزمون باشند، بالمانع است.
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي اینترنتي پایگاه 
گویاي :  تلفن  شماره   با  یا   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني 
42163 )کد ۰21( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به این سازمان خودداري 

نمایند.
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 

غيردولتيـ  غيرانتفاعي درآزمون كارداني به 

كارشناسي ناپيوسته سال 1397
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چندبرابرظرفيت  معرفي شدگان  نظر  بدین  وسيله    ،۹7/7/۱8 مورخ  اطالعيه  پيرو 
و  دانشگاه ها  ورزشي  مربي گري  و  ورزشي  علوم  نيمه متمرکز  تحصيلي  رشته  هاي 
و  فرهنگيان  دانشگاه  پردیس هاي  بدني  تربيت  آموزش  و  عالي  آموزش  مؤسسات 

موسيقي نظامي در آزمون سراسري سال ۱۳۹7 را به  نکات زیر معطوف  مي دارد: 
1- کليه معرفي شدگان باید طبق برنامه  زماني مندرج در این اطالعيه اقدام نمایند. 

2- به همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملي براي کل داوطلبان در روز آزمون 
الزامي است.

3- با توجه به اینکه معرفي شدگان رشته هاي نيمه متمرکز نيازي به انتخاب رشته 
مجدد نداشته و براساس اولویت بندي رشته هاي خود در فرم انتخاب رشته گزینش 
خواهند شد، لذا چنانچه قباًل در رشته متمرکز پذیرفته  شده باشند، در صورتي که براي  
انجام  مراحل  مختلف  مصاحبه، معاینه یا آزمون عملي رشته  نيمه متمرکز اعالم شده ، 
مراجعه  نموده و در نهایت به عنوان پذیرفته شده  نهایي  هر یك از رشته هاي تحصيلي  
نيمه  متمرکز اعالم  قبولي شوند، مطابق ضوابط قبولي  قبلي آنان  در رشته  متمرکز لغو 
مي گردد و منحصراً باید در رشته قبولي نيمه متمرکز ثبت نام و ادامه تحصيل دهند. 
پذيرفته شدگان در  از  قبيل  اين  ادامه تحصيل  و  بازگشت  امكان  بديهي است كه 

رشته قبولي متمركز ميسر نيست. 
4- آزمون  عملي رشته  هاي تحصيلي نيمه متمرکز علوم ورزشي، مربي گري ورزشي 
و آموزش تربيت بدني پردیس هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي قابل تمدید، 
و تحت هيچ شرایطي  داوطلبي  براي هيچ  انفرادي  به صورت  آن  برگزاري  یا  تکرار 

نيست.
ورزشي  علوم  نيمه متمرکز  تحصيلي  رشته  هاي  عملي  آزمون  در  شرکت  کارت   -5
بدني  تربيت  آموزش  و  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  ورزشي  مربي گري  و 
پردیس هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي در حوزهاي برگزاري آزمون عملي 
تحویل داوطلبان خواهد شد. داوطلبان معرفي شده رشته  هاي تحصيلي نيمه متمرکز 
علوم ورزشي و مربي گري ورزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و آموزش تربيت 
بدني پردیس هاي دانشگاه فرهنگيان، الزم  است  که با همراه داشتن لباس  و کفش  
ورزشي،  منحصراً در روزهاي تعيين  شده  در حوزه برگزاري حضور یابند. بدیهي  است  
که در صورت   نداشتن  شناسنامه يا کارت ملي، از داوطلب  مراحل معاينات و 

آزمون  عملي  و مصاحبه  به  عمل  نخواهد آمد. 

نيمه متمرکز  تحصيلي  رشته  هاي  برابر ظرفيت  معرفي شدگان چند  يادآوري مهم : 
علوم ورزشي، مربي گري ورزشي و آموزش تربيت بدني پردیس هاي دانشگاه فرهنگيان 

باید از سالمت کامل جسماني برخوردار بوده و بخصوص از سالمت قلبي و ریوي خود 
یقين داشته و آمادگي هاي الزم را براي تست هاي آزمون  عملي  دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي داشته  باشند. با توجه به اينكه در محل حوزه برگزاري آزمون عملي 
معاينات پزشكي با نظارت پژوهشگاه تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
انجام خواهد شد، نيازي به همراه داشتن گواهي سالمت و ارائه گواهي تندرستي 

براي داوطلبان نيست. 
6- کليه معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت پردیس هاي دانشگاه فرهنگيان وابسته به 
اطالعيه اي  طبق  باید  عملي،  آزمون  در  شرکت  بر  عالوه  پرورش،  و  آموزش  وزارت 
مرحله  در  فرهنگيان  دانشگاه  تحصيلي  هاي  رشته  شدگان  معرفي  درخصوص  که 
از   97/9/6 مورخ  سه شنبه  روز  در   ۱۳۹7 سال  سراسري  آزمون  ظرفيت  تکميل 
بررسي  و  تخصصي  مصاحبه  در  شرکت  براي  گردد،  مي   اعالم  سازمان  این  سوي 
صالحيت هاي عمومي که در دو قسمت مجزا توسط آموزش و پرورش برگزار خواهد 
شد شرکت نمایند؛ در غير این صورت، عدم شرکت آنان به منزله انصراف فرد از ادامه 
گزینش تلقي مي گردد؛ به عبارتي، کليه داوطلبان باید حائز شرایط مصاحبه و بررسي 
صالحيت هاي عمومي بوده تا در گزینش نهایي که براساس ضوابط این سازمان در 

بهمن ماه انجام مي گردد، باشند.
7- معرفي شدگان رشته هاي  نيمه متمرکز دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي و پردیس هاي دانشگاه فرهنگيان وابسته به وزارت آموزش و پرورش، در صورتي 
نهایي در دوره فوق  نموده و در ردیف پذیرفته شدگان  آزمون عملي شرکت  که در 
قرار بگيرند، حق ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري سال ۱۳۹8 را نخواهند داشت.
فوق الذکر  رشته هاي  ظرفيت  چندبرابر  معرفي شدگان  ردیف  در  که  داوطلباني   -8
بوده و نسبت به پرداخت هزينه آزمون عملي در موعد مقرر اقدام ننموده اند، 
درصورت تمایل براي شرکت در آزمون عملي، مي توانند به منظور بررسي وضعيت 
خود با به همراه داشتن دو قطعه عکس و کارت شناسایي معتبر مطابق جدول ذیل 
به محل برگزاري آزمون و به نماینده سازمان سنجش مستقر در شهرستان برگزاري، 

مراجعه نمایند.
9- آزمون عملي  براي کليه  معرفي شدگان  )خانم ها( در روز پنجشنبه مورخ 97/9/1 

و )آقايان( در روز جمعه مورخ 97/9/2 برگزار مي گردد. 
اقامت  استان محل  زماني طبق  برنامه  باید فقط  براساس  10- کليه معرفي  شدگان 

مندرج در جدول ذیل در آزمون عملي شرکت نمایند. 
نيمه متمرکز  تحصيلي  رشته هاي   از  یك  هر  ظرفيت  چندبرابر  معرفي شدگان   -11
دانشگاه  پردیس هاي  بدني  تربيت  آموزش  و  ورزشي  مربي گري  ورزشي،  علوم 

اطالعيه سازمان  سنجش آموزش  كشور درخصوص :

 نحوه توزيع كارت، تعيين زمان و مكان برگزاري آزمون 
عملي رشته هاي  تحصيلي نيمه متمركز علوم ورزشي و 

مربي گري ورزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
و آموزش تربيت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و 

موسيقي نظامي در آزمون سراسري سال 1397
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فرهنگيان، باید، عالوه بر مبلغ واریزي براي هزينه آزمون عملي )موضوع پرداخت 
و  پزشکي  معاینه  انجام  بابت   ،)97/7/18 مورخ  اطالعيه  در  ريال   250/000
تست هاي سالمت و تندرستي مبلغ 300/000 )سيصد هزار(ريال به شماره حساب 
 IR  7۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۲۲۶۰۳۰۰۱۵8۲ 4001022603001582 یا به شماره شبا
مرکزي  بانك  نزد  شناسه واريزي 385022674140107005100300340006  
واریز در کليه  قابل  تربيت بدني و علوم ورزشي  نام درآمد اختصاصي پژوهشگاه  به 
شعبات بانك ها )تکميل فرم سانتا( واریز نموده و از ساعت 8:۰۰ صبح به حوزه هاي 
برگزاري محل آزمون عملي به شرح جدول ذیل مراجعه نمایند. همچنين الزم است 
که عبارت »بابت معاينه پزشكي و تست هاي سالمت و تندرستي« روي اصل 
فيش واریزي مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ )سيصد هزار( ریال درج شود و معرفي شدگان، آن را در 

روز آزمون تحویل حوزه آزمون عملي نمایند.

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

اصل  ورزشي ،  کفش   و  لباس    ،۳×۴ عکس  قطعه  یك  داشتن  همراه  به  مهم:  تذكر 
شناسنامه یا کارت ملي و اصل فيش هزینه تست هاي سالمت و تندرستي و انجام 
معاینه پزشکي به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ )سيصد  هزار( ریال در زمان آزمون عملي، ضروري 

است؛ در غير این صورت، از داوطلب  آزمون  عملي  به  عمل  نخواهد آمد.
هنر  18610(  دانشگاه  )كد  نظامي  موسيقي  معرفي شدگان  رشته       تحصيلي   -12

)محل تحصيل پرديس كرج( _  بورسيه ارتش جمهوري اسالمي ايران
کليه داوطلباني که اسامي آنان به عنوان معرفي شده چند برابر ظرفيت  رشته       تحصيلي 
موسيقي نظامي )کد ۱8۶۱۰(  دانشگاه هنر )محل تحصيل پردیس کرج( – بورسيه 
انجام آزمون عملي را در  ایران اعالم شده است و هزینه  ارتش جمهموري اسالمي 
زمان مقرر پرداخت نموده اند، ضرورت دارد که برای شرکت در آزمون عملی، با همراه 
داشتن یك قطعه عکس ۴×۳ و اصل شناسنامه یا کارت ملي، در روز جمعه مورخ 
97/9/2 رأس ساعت 8:۰۰ صبح )براي تعيين نوبت(، دریافت کارت و شرکت در 
و  اللهي  نجات  استاد  بين  زند-  تهران - خيابان کریم خان  به آدرس:  آزمون عملي، 

سپهبد قرني - پالک ۲۰۴- سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه نمایند. 

نحوه برگزاري آزمون موسيقي نظامي: تسلط الزم به یکي از سازهاي بادي، چوبي 
یا بادي - برنجي، ارکسترهاي سمفونيك )به استثناي سازهاي ضربي یا کوبه اي( و 
نيز تسلط به سرایش و شنوایي. همراه داشتن ساز تخصصي از سوي داوطلبان 

ضروري است.
 داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با سيستم پاسخگویي اینترنتي مندرج در 
سایت این سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مطرح نموده یا با  شماره  تلفن:  

42163  )پیش شماره ۰21( تماس حاصل نمایند.

روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  كشور

بدين وسیله به اطالع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون زبان انگلیسی 
پیشرفته مي رساند: 

1- صد و سي ودومین دوره آزمون زبان انگلیسی پیشرفته، صبح روز پنجشنبه 
مورخ 97/8/24 در شهر تهران برگزار خواهد شد. برگ راهنما و کارت شرکت 
در اين آزمون، از روز سه شنبه 97/8/22 )فردا( روي پايگاه اطالع رساني سازمان 
سنجش آموزش کشور به آدرس: www.sanjesh.org قرار مي گیرد تا داوطلبان 
بتوانند با وارد کردن اطالعات خود شامل: شماره پرونده، نام و نام  خانوادگي، 
سال تولد و شماره کارت ملی، نسبت به پرينت آن اقدام نمايند. بديهي است که 
هر داوطلب 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 ۹7/8/۲۳ صبح از ساعت 8:۰۰ تا 
۱۲:۰۰ و بعد از ظهر از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱7:۰۰ 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.
تذکر مهم: داوطلباني که شماره پرونده و کد پي گيري ثبت نام خود را فراموش نموده اند، 
به سيستم  ورود  و  به سایت سازمان سنجش  مراجعه  با  پرونده،  دریافت شماره  براي 

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

ـ دانشكده فرهنگ وارتباطات دانشگاه سوره: تهران: خیابان انقالب، میدان 
فردوسي، کوچه شاهرود، دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره.

ضمناً به اطالع مي رساند که واحد اطالعات و پاسخگویي به سؤاالت در این باره، تا تاریخ 
۹7/8/۲۳ در وقت اداري، آماده پاسخگویي به سؤاالت داوطلبان است؛ لذا داوطلبان گرامی 
اینترنتی سایت  به منظور پاسخگویي به سؤاالت خود مي توانند به بخش پاسخگویي 
سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه یا با شماره 

تلفن: 42163- ۰21 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 ودومين دوره آزمون 
 )Tolimo:E-A2018( زبان انگليسي پيشرفته
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* يكی از مشكالت داوطلبان در آزمون سراسری، اشتباهات محاسباتی است؛ به خصوص 
اينكه بسياری از داوطلبان به استفاده از ماشين حساب عادت كرده اند و چون در آزمون 
سراسری نمی توانند از ماشين حساب استفاده كنند، به دليل بروز اشتباهاتی كوچک، 
پاسخ صحيح را از دست می دهند. شما سرجلسۀ آزمون سراسري، به خاطر نداشتن ماشين 

حساب مشكل نداشتيد؟
روزبه امین تفرشی: در دوران تحصيل از ماشين حساب استفاده نمی کردم؛ چون در المپياد 

فيزیك هم استفاده از ماشين حساب، مجاز نبود. 
سید محمد صادق کشاورزی: سال چهارم اصاًل از ماشين حساب استفاده نمی کردم؛ در 
ضمن، نداشتن ماشين حساب به معنای این نيست که داوطلب سؤال ها را به صورت ذهنی حل 
کند و پيش خودش بگوید که من ایده طراح را می دانم و نيازی به حل کردن مسأله ندارم. به 
نظر من باید هر سؤالی را حل کرد تا سرعت محاسبات فرد باال برود و دقتش نيز بيشتر شود. 

سجاد فقفور مغربی: من اصاًل ماشين حساب نداشتم!

* يک وسيلۀ ديگر كه اين روزها وقت داوطلبان را می گيرد و زمان مفيدشان را از آِن 
خود می كند، تلفن همراه است. ارتباط شما در سال چهارم با موبايل چطور بود؟

سجاد فقفور مغربی: موبایل داشتم، اما برای ورود به شبکه های اجتماعی، از آن استفاده 
نمی کردم؛ البته از ابتدا هم خيلی اهل شبکه های اجتماعی مثل تلگرام نبودم، ولي در نهایت 
باید پذیرفت که ورود به این شبکه ها ذهن آدم را مشغول می کند؛ حتی وقتی درس می خوانی، 

به آنچه مثالً در تلگرام خوانده ای، فکر می کنی.
سید محمد صادق کشاورزی: گوشی موبایلم هوشمند نبود. از اول مهر بازی هایی را هم 
که در تبلت داشتم و همين طور هر برنامۀ وقت گير دیگری را پاک کردم و از تبلت فقط برای 

سؤال کردن از همکالسی ها و ارتباط با کانال مدرسه، استفاده می کردم.
روزبه امین تفرشی: ما هر شب تا ساعت ۹ و ۳۰ دقيقه مدرسه بودیم و بعد از آن وقتم آزاد 
بود؛ برای همين نيز شب ها گاهی سراغ موبایل می رفتم؛ اما قبول دارم که حتی استفاده از 
موبایل در وقت مرده هم ذهن آدم را مشغول می کند. گاهی اوقات موبایل را به برادر بزرگترم 
می دادم و بعد از او درخواست می کردم که آن را یك ساعت در اختيارم قرار دهد و آن یك 

ساعت را بازی می کردم. 

* سال آمادگي براي كنكور، رابطه شما با نيايش چگونه بود؟
سجاد فقفور مغربی: سال آمادگي براي کنکور، سال پر استرسی است و اگر فردی بخواهد بر 
این مشکل فایق بياید، نيایش کمکش می کند. در کل، در دوره های سخت زندگی، اعتقادات 

می تواند یاور انسان باشد و حتی بسياری از افرادی که چندان معتقد نيستند، رابطه شان را با 
دین و اعتقادات، در این دوره ها ترميم می کنند؛ من این مسأله را در دوستانم دیدم که چقدر 

خدا باور شدند. 
به نظر من، کسی که برای خدا درس بخواند، یك ساعتش به اندازۀ ۱۰ ساعت کيفيت دارد؛ 
چون آدم باید به هدف خود، پيوستگی ذهنی پيدا کند و دین، کمك بزرگی برای پيوستگی 

ذهنی به هدف است. 
روزبه امین تفرشی: به نظر من، اینکه سال آخر داوطلب نماز بخواند یا روزه بگيرد تا خدا 
کمك کند که او در دانشگاه قبول شود، اسمش نيایش و اعتقاد نيست؛ اما در کل، در این 

دوران معتقد بودم که باید تالش کرد و باقی را به خدا سپرد و به او توکل نمود. 

* سال آخر ورزش يا تفريح می كرديد؟
سجاد فقفور  مغربی: صبح ها نيم ساعت می دویدم و ورزش صبحگاهی داشتم. تفریح هم 
داشتم؛ برای مثال، هر وقت دلم می گرفت، تار می زدم یا شعر می گفتم. گاهی اوقات هم با 
خواهرم به کافی شاپ می رفتيم. مسجد هم می رفتم و کتاب هم می خواندم. سال آمادگي براي 
کنکور، من چندین رمان هم خواندم؛ البته همه تفریحات و برنامه هایم با برنامه ریزی بود و 

بی حساب عمل نمی کردم.
روزبه امین تفرشی: در بخش تفریحات، برادرم نقش مهمی برایم داشت و کمکم می کرد 
که خسته نشوم. هر سه هفته یك بار نيز، بعد از آزمون آزمایشی، فوتبال بازی می کردم و با 
دوستانم بيرون می رفتم. فوتبال های جالب تلویزیون را هم نگاه می کردم و گاهی هم شام با 

برادرم بيرون می رفتيم؛ به همين خاطر، در سال آمادگي براي کنکور، ۱7 کيلو چاق شدم! 
سید محمد صادق کشاورزی: خيلي اهل ورزش نبودم، اما سعی می کردم با تفریحات 
از خودم دور کنم؛ برای مثال، شب ها به خصوص مهر و آبان، رمان  کوچك، خستگی را 
می خواندم؛ در ضمن، جمعه ها مشاور مدرسه مان، پيشرفتی ها را ناهار می داد و این ناهارهای 
جمعه، یکی از تفریحات اصلی من بود. جمعه ها سریال هم می دیدم. در کل، مشاور ما معتقد 

بود که در طی هفته، حسابی درس بخوانيم و جمعه ها تفریح داشته باشيم. 

* به نظر شما، نقش مشاور در آمادگي براي آزمون سراسری چيست؟ اصاًل اعتقادی به 
حضور مشاور داريد؟

سید محمد صادق کشاورزی: مشاور قطعاً خط مشی کلی را تعيين می کند و نقش مهمی 
در این زمينه دارد؛ چون اگر داوطلبی خط مشی کلی اش ترسيم نشود، کالس برایش بی هدف 
می شود و حتی امکان دارد که درجا بزند. من تا اسفند ماه کار چندانی با مشاور نداشتم، اما بعد 

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

تـالش آنهـا در كنـار نبــوغ 
عامل موفقيتشان شد

)بخش آخر(
در قسمت اول اين مصاحبه، با سه تن از رتبه های تک رقمی گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی 
در آزمون سراسری سال 97 )سید محمد صادق کشاورزی: رتبۀ 2، روزبه امین تفرشی: رتبۀ 6، 
و سجاد فقفور مغربی: رتبۀ 7 کشوری( دربارۀ نحوۀ مطالعۀ دروس مختلف سخن گفته شد. در 

اين قسمت، دربارۀ ساير نكته های مهم برای داوطلبان آزمون سراسری، سخن می گويیم. 
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از عيد، که کالس های درس ما تعطيل شده بود، 
طبق برنامۀ مشاور پيش می رفتم و به توصيه هایش 

مو به مو عمل می کردم. 
روزبه امین تفرشی: من هم معتقدم که  مشاور 
تأثير مستقيم دارد؛ چون برنامۀ کلی یك داوطلب 
را ترسيم می کند و داوطلب، خودش دیگر نيازی 
به برنامه ریزی ندارد؛ برای مثال، من یك ماه آخر، 

مرتباً وقت کم می آوردم و مشاورمان با برنامه ریزی دقيق، در این زمينه کمکم کرد. 
سجاد فقفور مغربی: با اینکه مشاور من فوق العاده بود، اما خودم اعتقاد چندانی به مشاور 
ندارم. به نظر من کنکور تجربی در چند سال اخير نشان داده است که مشاور هایی که در 
رسانه های گروهی تبليغ می شوند، نقش چندانی در موفقيت داوطلب ندارند؛ چون رتبه های 
برتر آزمون سراسری، از شهرستان های کوچکی بودند که این مشاورها حضوری در آن شهرها 

نداشتند. 
در زمينۀ خودم هم مشاور، نقش رهبری را برایم داشت. ایشان برنامۀ کلی را تعيين می کرد 
که االن در چه زمينه ای باید  فعاليت کنم یا چه بخوانم، اما خودم برنامه ریزي کردم؛ در  واقع 

برنامه ریزی، مهارتی بود که من به یاری کنکور کسب کردم.

* گاه می شنويم كه در بعضی از مدارس، بين دانش آموزان كنكوری، فضای رقابتی 
منفی حاكم است. آيا در مدرسۀ شما نيز چنين فضايی حاكم بود؟ 

سجاد فقفور مغربی: در کالس سه چهار نفر بودیم که با هم رفيق بودیم. زنگ های تفریح 
با هم بودیم و با هم می خندیدیم و رقابت سالمی هم بينمان حاکم بود. اگر یکی در درسی 
نتيجۀ بهتری می آورد، دیگران تالش می کردند تا به او برسند. کسی هم در آموختن مطالب به 

دیگران، بخل نداشت و مباحثی را که بلد بودیم، به هم یاد می دادیم.

* دوستانت چه رتبه هايی را كسب كردند؟ 
سجاد فقفور مغربی: رتبۀ آنها دو رقمی کشوری شد. 

روزبه امین تفرشی: با سه تا از همکالسی ها رقابتی جدی داشتم و به نظر من این رقابت 
خيلی هم مفيد بود؛ چون انگيزۀ اصلی مطالعه در سال آخر، همين رقابت هاست. کمی که 
گذشت سعی کردیم تا رقابتمان در سطح باالتری باشد و حتی فراتر از مدرسه برود و تنها به 

رقابت در بين خودمان بسنده نکنيم. 
سید محمد صادق کشاورزی: تا قبل از سال آخر که رقابتی در مدرسه نبود و بچه ها منفعالنه 

عمل می کردند. خود من هم چون المپيادی بودم، 
قصد رقابت نداشتم، اما سال آخر که آقای محمد 
رضا اسکندری )رتبه چهارم کشوری( به مدرسه ما 
آمد، فضای رقابتی خوبی بين من و ایشان ایجاد 

شد. 

طاليی  دوران  به  معروف  نوروز،  تعطيالت   *
برای يک كنكوری است. اين دوران را چگونه گذرانديد؟ 

روزبه امین تفرشی: مدرسۀ ما عيد و غير عيد نداشت؛ برنامۀ مان پيوسته بود و در تعطيالت 
نوروزی هم فقط ۵ روز تعطيل بودیم. مدرسه پایگاه مطالعاتی داشت و ما هر روز 8 زنگ 
مطالعاتی داشتيم  و من چون در خانه خوب درس نمی خواندم، پای ثابت اردوهای مطالعاتی 

بودم. 

* در اردوها شيطنت نمی كرديد و به قول معروف، زمانتان سوخت نمی شد؟ 
روزبه امین تفرشی: اوایل که مدرسه اردو گذاشته بود، شيطنت زیاد بود، اما به مرور بچه ها 

به یاری کمك مشاورها و مشاور مدرسه، اردوها را جدی گرفتند. 
سید محمد صادق کشاورزی: در ایام نوروز، سه روز تعطيل بودیم و از دومين روز سال نو 
تا ۱۵ فروردین اردوی مطالعاتی داشتيم که البته اختياری بود. برنامۀ اردوها هم این بود که 
هر روز آزمون عمومی و تحليل آن را داشتيم و سپس مجموعه تست اختصاصی برای یك 
درس  مشخص کار می کردیم. اردویمان هم از 7 و نيم صبح شروع می شد و تا 8 و نيم شب 

ادامه داشت. 
البته دوران عيد، چون جنبه مرور مباحث درسی را داشت، برای من دوران خسته کننده ای 

بود؛ برای مثال، در یك روز ۳۰۰ تست سيستماتيك حل می کردیم و من خسته می شدم.

* اين خستگی فقط مال دوران عيد بود؟
سید محمد صادق کشاورزی: ابتدای سال تحصيلی تا آخر سال ۹۶، مطالب جدید یاد 
می گرفتيم و این برای من جالب و لذت بخش بود؛ در واقع کنکور به من حس خوبی می داد 
و از آن لذت می بردم؛ اما دوران عيد خسته کننده بود. یك ماه آخر هم در دماوند اردوی 
مطالعاتی داشتيم و تا یك هفته قبل از کنکور آنجا بودیم، و چون جّو پایگاه خوب بود، خسته 

نمی شدم؛ ولي یك هفتۀ آخر، باز کسل کننده بود و همه بچه ها خسته شده بودند. 
سجاد فقفور مغربی: اوج درس نخواندن و کوتاهی های من، به ایام نوروز باز می گردد. یك 

سال آمادگي براي كنكور، سال پر استرسی است و اگر فردی 
بخواهد بر اين مشكل فايق بيايد، نيايش كمكش می كند. در كل، 

در دوره های سخت زندگی، اعتقادات می تواند ياور انسان باشد و 
حتی بسياری از افرادی كه چندان معتقد نيستند، رابطه شان را با 

دين و اعتقادات، در اين دوره ها ترميم می كنند

سجاد فقفور مغربی

روزبه امین تفرشی
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هفته هيچ نخواندم؛ در واقع، چون همه چيز را مطالعه کرده بودم، چيزی برای خواندن نداشتم. 
همۀ مباحث برایم تکراری بود و حوصلۀ خواندن آنها را نداشتم. دلم می خواست که یك مطلب 
جدید یاد بگيرم؛ البته در نهایت، هفتۀ دوم عيد به زور خودم را مجبور به درس خواندن کردم 
و در مجموع روزی 7 ساعت درس می خواندم و تا دو هفته مانده به کنکور همين طور درس 
می خواندم. شاید اگر پایان سال ۹۶ آزمون سراسری برگزار می شد، من آمادگی بيشتری 

داشتم. 

* تعطيالت نوروز و بعد از آن كه خوب درس نخوانديد؛ پس »پيک« مطالعاتی شما چه 
زمانی بود؟

سجاد فقفور مغربی: تابستان منتهی به سال آخر خيلی خوب درس خواندم. به خصوص 
اواسط مرداد ماه، ساعت مطالعاتی من دو رقمی شده بود و در نهایت، در دو هفته پایانی 
تابستان، دو درس اختصاصی هندسه تحليلی و گسسته را جمع کردم و روزی ۱۶ ساعت 
درس می خواندم. به نظر خودم اگر االن رتبه تك رقمی آوردم،  نتيجه مطالعۀ خوب من در 

تابستان است. 

* بازۀ زمانی روز قبل از كنكور تا پايان كنكور چگونه گذشت؟ 
سجاد فقفور مغربی: دو هفته مانده به کنکور، محل مطالعه ام را تغيير دادم و برای مطالعه 
به خانۀ خاله ام رفتم. تغيير محيط باعث شد که انگيزۀ مطالعه ام بار دیگر زیاد شود و ساعت 
مطالعاتی ام را به ۱۵ ساعت در روز رساندم؛ اما دو روز مانده به کنکور، درس خواندن را تعطيل 

کردم. شب قبل از کنکور، تلویزیون یك فيلم مستند گذاشته بود که تا یازده شب ادامه داشت؛ 
آن را نگاه کردم و و سپس خوابيدم؛ ولي ساعت ۴ و نيم صبح بيدار شدم. یك موسيقی آرام 
بخش برای خودم گذاشتم و تا ساعت ۶ صبح در تخت ماندم و بعد هم صبحانۀ سبکی خوردم 

و سر جلسۀ آزمون رفتم. 
سر جلسۀ آزمون سراسري استرس داشتم؛ اما این استرس اذیتم نکرد و در عوض سرعتم را 
باال برد و من ۱۵ دقيقه در دروس عمومی و ۴۵ دقيقه در دروس اختصاصی وقت اضافه آوردم؛ 

البته استرس بدی هایی هم دارد؛ مثاًل دقت را کم می کند. 
روزبه امین تفرشی: روز قبل از کنکور، به پيشنهاد مشاورمان صبح زود بيدار شدیم تا 
بتوانيم شب راحت تر بخوابيم. تا ظهر هم مدرسه بودیم و بعد از ظهر با برادرم استخر رفتم تا 
خسته تر شوم و شب بهتر بخوابم. روز کنکور فقط ۱۰ دقيقه مانده به شروع آزمون، به جلسۀ 
آزمون رسيدم. این دیر رسيدن باعث شد که کمی استرس پيدا کنم؛ حتی ابتدای آزمون و 
سر سؤال های ادبيات خيلی استرس داشتم؛ البته به مرور استرسم کمتر شد، اما کاماًل از بين 
نرفت؛ در حالی که من در آزمون های آزمایشی، هيچ وقت دچار استرس نمی شدم. سر آزمون 

اختصاصی هم وقت کم آوردم و به ۵ سؤال فيزیك نرسيدم. 
سید محمد صادق کشاورزی: روز آخر تا ساعت یك مدرسه بودیم و بعد با دوستانم به پارک 
رفتم و ساعت 7 بعد از ظهر به خانه آمدم و زود خوابيدم. خدا را شکر که فضای جلسۀ آزمون 
ما شاد بود و حس خوبی داشتم؛ اما با شروع آزمون، کمی مضطرب شدم؛ ولي تست هفتم 
یا هشتم ادبيات بود که به خودم مسلط شدم. در کل، تست هاي عمومی ها را خوب زدم، اما 
سر سؤال های ریاضی نتوانستم ۵ تست اول را بزنم که برایم بی سابقه بود؛ ولي با این حال، به 

سید محمد صادق کشاورزی
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خودم گفتم که مهم نيست، بعداً حل می کنم. سر 
درس شيمی هم کمی مضطرب شدم، ولی چون 

وقت زیاد داشتم، نگرانی ام رفع شد.

كنكور،  در  موفقيتتان  برای  باشد  قرار  اگر   *
برای پشتكار، هوش، خانواده و مدرسه، درصدی قائل باشيد، به هر يک از اين موارد چه 

درصدی می دهيد؟
روزبه امین تفرشی: خانواده: ۳۰ درصد، هوش: ۴۰ درصد، تالش: ۲۰ درصد، مدرسه و 

مشاور: ۱۰ درصد. 
سید محمد صادق کشاورزی: خانواده:۳۰ درصد، هوش: ۱۰ درصد، مشاور: ۱۰ درصد، 

تالش: ۵۰ درصد.
سجاد فقفور مغربی: خانواده: ۴۰ درصد، هوش: ۳۰ درصد، تالش ۲۰ درصد، مدرسه و 

مشاور: ۱۰ درصد. 

* برای من جالب است كه همۀ شما سهم خانواده را باالتر از مدرسه دانسته ايد. چرا؟ 
سجاد فقفور مغربی: نقش خانواده در فضای آرامی که براي داوطلبان مهيا می کند، بسيار 
زیاد است؛ به خصوص مادر در خانواده، نقش مهم و اصلی را دارد و فضایی را که ایجاد می کند، 
در این زمينه مي تواند بسيار  مؤثر باشد؛ اینکه نه فضا را امنيتی کند و نه خيلی شلوغ باشد. من 
فکر می کنم که حتی حضور مهمان هم برای عوض کردن فضا الزم است؛ اما بجا و به موقع، 

و مدیریت این مسأله با مادر است. 
زهرا اکبری )مادر سید محمد صادق کشاورزی(: من هم فکر می کنم که خانواده از 
ابتدا می تواند نقش مهمی در پيشرفت فرزند و موفقيت او داشته باشد. خود من، حتی  در 
زمان کودکی فرزندم، سعی می کردم اسباب بازی هایی را برایش انتخاب کنم که فکری باشد 
و خالقيت او را بيشتر کند؛ در ضمن، هيچ وقت در انجام کاری اجبار نداشتم. هر جا عالقه 
نشان می داد، فضا را برایش مهيا می کردم، و اگر عالقه ای نداشت با او همراه می شدم و قبول 
می کردم؛ برای مثال، در  دوران ابتدایی، محمد صادق را کالس شطرنج فرستادم، ولي او 

عالقه ای نشان نداد و  من هم پذیرفتم و دیگر نرفت. 
فريبا نیازمند )مادر روزبه امین تفرشی(: هميشه در خانه سعی مي کردیم که یك فضای 
علمی حاکم باشد؛ برای مثال، در خانۀ ما تلویزیون بسيار کم روشن می شود، ولی هميشه 
بحث و گفت و گوی علمی حاکم است. در زمينۀ تغذیه هم توجه دارم که فرزندانم تغذیۀ سالم 
داشته باشند. در خانۀ ما خبری از غذاهای فست فودی نيست و باالخره هيچ گونه فشاری هم 
به روزبه وارد نمی کردیم تا درس بخواند. در کل، در هيچ چيزی و انجام هيچ کاري، اجبار و 

اصرار نبود. 

چه  بگوييد،  كنكور  براي  آمادگي  سال  دربارۀ  را  نظرتان  بخواهيد  اگر  كل،  در   *
می گوييد؟

سجاد فقفور مغربی: سال آمادگي براي کنکور، سال آموزنده ای بود. فضای دوستانۀ مدرسه 
و همکالسی های خوب، برای من دوست داشتنی بود؛ البته، مثل هر مرحلۀ دیگر از زندگی، 

سختی های خودش را هم داشت.
روزبه امین تفرشی: برای من، رفاقت و با بچه ها بودن، جالب بود؛ در واقع تنها چيزی که از 
۱۲ سال تحصيل در ذهنم مانده، همين سال کنکور است با همۀ دوستی ها و محبت هایش؛ 

البته کم خوابی و استرسش بد بود. 
سید محمد صادق کشاورزی: چون ابتدای سال تحصيلی المپيادی بودم و دیر به کالس 
درس رسيدم، خاطرات خوشایندی از ابتدای سال ندارم؛ اما وقتی توانستم به کالس و بچه ها 
برسم، حس خوبی داشتم. تعطيالت نوروز نااميد شده بودم و حس خوبی نداشتم و بعد از آن، 
هم خاطرات خوب داشت و هم بد؛ برای مثال، من گاه وسط درس خواندن خوابم می برد و بعد 
از اینکه بيدار می شدم، حس خوبی نداشتم؛ چون حس می کردم که از وقت درس خواندنم 
درست استفاده نکرده ام؛ اما در کنارش یك سری چيزها را امسال یاد گرفتم. یاد گرفتم که 
چطور در سختی ها، لحظات شيرین را پيدا کنم؛ مثل یك شب در پایگاه که در بالکن ایستاده 
بودم و غرق طبيعت روبرویم شده بودم و احساس کردم که چقدر از حضور در این لحظه 
لذت می برم؛ در ضمن، هيچ سالی مثل سال آمادگي براي کنکور، با دوستانت ارتباط نداری. 
بدون شك، ارتباط و گفت و گوی من با دوستانم در این سال، بيشتر از ارتباطم با والدینم بود. 

    * در چه رشته ای می خواهيد ادامه تحصيل 
بدهيد؟ 

به  عالقه مند  کودکی  از  مغربی:  فقفور  سجاد 
کامپيوتر بودم، دوره ای هم به صنایع و زمانی دیگر 
هم به هوا ـ فضا عالقه مند شدم؛ اما معتقدم که 

فضای کامپيوتر، بی نهایت است و در آینده انسان نيز نقشی تعيين کننده دارد. 
روزبه امین تفرشی: آینده ای که در نظر دارم، مدیریت مالی است؛ اما برای کارشناسی ارشد 
می خواهم مدیریت مالی بخوانم و در مقطع کارشناسي فقط مي خواهم مهندسی برق بخوانم. 

* چرا در مقطع كارشناسي ارشد دوست داريد مديريت مالی  بخوانيد؟
مهندسی جنبۀ عملياتی دارد و در حقيقت هر مهندسی، زیر مجموعۀ یك مدیر است، و 
چون مدیریت ریسك و سرمایه نياز به ریاضيات قوی دارد، معتقدم که بهتر است در دورۀ 

کارشناسی، در رشته مهندسی برق تحصيل کنم.
سید محمد صادق کشاورزی: به هر دو رشتۀ مهندسی کامپيوتر و برق عالقه مند هستم، 
اما با توجه به آشنایی ام با مهندسی کامپيوتر در المپياد کامپيوتر، فکر می کنم بهتر است که 
مهندسی برق بخوانم؛ چون برق را نمی شود به راحتی فراگرفت و نياز به تحصيالت دانشگاهی 

دارد و فکر می کنم که خودم می توانم کامپيوتر را در کنار برق دنبال کنم.

* اين روزها رشته های گروه آزمايشی علوم تجربی، متقاضی بسياري دارند و می بينيم 
كه دانش آموزان رشته رياضی هم جذب گروه آزمايشی علوم تجربی می شوند يا حتی 
در آزمون  ديگر  بار  و  بدهند  انصراف  كه  تصميم می گيرند  دانشگاه،  به  ورود  از  بعد 

سراسری گروه آزمايشي علوم تجربی شركت كنند. شما چنين ذهنيتی نداشتيد؟
سجاد فقفور مغربی: در رشته های علوم ریاضی باید شاخص بود تا موفق و حتی پولدار شد، 
اما رشته های علوم تجربی این گونه نيست و می بينيم که یك پزشك معمولی هم درآمد خوبی 
دارد؛ بر عکس رشته های مهندسی که باید از حد معمولی باالتر باشی تا موفق شوی. من هيچ 

وقت به فکر یك زندگی روزمره با حقوق مکفی نبوده ام.
روزبه امین تفرشی: انگيزۀ بچه های علوم تجربی، بازار کار خوبی است که در ایران دارند. 
در رشته های مهندسی، تا زمانی که ایدۀ تازه ای نداشته باشی، پيشرفت نمی کنی و به جایی 
نمی رسی. خود من هيچ وقت حوصلۀ دروس حفظی مثل زیست شناسي را نداشتم و به دنبال 

یك زندگی بی دردسر هم نبودم.
سید محمد صادق کشاورزی: در برهه ای به فکر تغيير رشته و شرکت در گروه آزمایشي 

علوم تجربی افتادم، اما در نهایت، منصرف شدم و رشتۀ ریاضی را انتخاب کردم. 

به  كمک  و  جهادی  فعاليت های  فكر  به  هيچ  است.  آن  نشر  علم  زكات  می گويند   *
دانش آموزان نيازمند افتاده ايد؟ 

سجاد فقفور مغربی: خاله ام در نيشابور در این زمينه فعاليت می کند و هدف من هم این 
است که بخش مفيدی از زندگی ام را به کار برای دانش آموزان نيازمند اختصاص دهم؛ به 
خصوص در مقطع ابتدایی یا متوسطه اول که دغدغۀ من است و کار برای آنها برایم خيلی 
ارزش دارد. دوست دارم به پرورش قدرت خاّلقه و توانمندی های بچه ها کمك کنم و به آنها 
نشان دهم این تفکر که تنها راه موفقيت، ورود به دانشگاه است، غلط است و راه موفقيت برای 

هر فرد، با دیگری فرق می کند.
سید محمد صادق کشاورزی: دنبال این هستم که بخش محدودی از وقتم را به انجام این 

کار اختصاص بدهم. 

* به عنوان آخرين سؤال، لطفًا درصدهای خود را در آزمون سراسری بگوييد.
سید محمد صادق کشاورزی: ادبيات: ۱۰۰ درصد، عربی: ۹۴/7 درصد، فرهنگ و معارف 
اسالمی: 8۹/۴ درصد، زبان خارجی: 8۹/۴ درصد، ریاضی: ۹۲/7 درصد، فيزیك: ۹۱/۲ درصد، 

شيمی 88/۶ درصد.   
روزبه امین تفرشی: ادبيات: ۹۶ درصد، عربی: ۶8 درصد، فرهنگ و معارف اسالمی: ۶۹/۴ 
درصد، زبان خارجی: 8۴ درصد، ریاضی 87/۹ درصد، فيزیك: 88/۲ درصد، شيمی: ۱۰۰درصد. 
سجاد فقفور مغربی: ادبيات: ۱۰۰ درصد، عربی: 8۵/۴ درصد، فرهنگ و معارف اسالمی: 8۴ 
درصد، زبان خارجی: ۹۴/7 درصد، ریاضی: ۹۰/۴ درصد، فيزیك: 88/۲ درصد، شيمی: 8۴/8 درصد. 

 مشاور قطعًا خط مشی كلی را تعيين می كند و نقش مهمی در اين 
زمينه دارد؛ چون اگر داوطلبی خط مشی كلی اش ترسيم نشود، 
كالس برايش بی هدف می شود و حتی امكان دارد كه درجا بزند
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به عنوان  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  کارکنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
مجموعه ای که به صورت تخصصی ارائه دهنده خدمات آموزشی و کمك آموزشی به 
سال  در  است،  کشور  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  سراسری  آزمون  داوطلبان 
تحصيلی ۹7-۹8 نيز، همانند سال های گذشته، مجموعه آزمون های آزمایشی سنجش 
پيش را برای استفاده داوطلبان فارغ التحصیل پیش دانشگاهی و کليه افرادی که خود 
را برای شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹8 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی آماده 

می نمایند، طرح ریزی نموده است.
ويژگی های آزمون های آزمايشی جامع سنجش پيش:

* برگزاری آزمون های آزمایشی با استانداردهای آزمون سراسری؛
* برگزاری آزمون جامع دروس پایه در فروردین ماه با هدف ارزیابی وضعيت آمادگی 

داوطلبان در دروس پایه؛
* برگزاری آزمون های آزمایشی جامع مخصوص فارغ التحصيالن پيش دانشگاهی؛

* اعالم نتایج نمرات داوطلبان بالفاصله پس از برگزاری آزمون؛
* ارائه کارنامه نتایج با اطالعات جامع و مفيد برای اطالع داوطلب از وضعيت علمی و 

مقایسه با سایر داوطلبان؛
* ارائه دفترچه پاسخ های کاماًل تشریحی به داوطلبان؛

نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است:

نحوۀ برگزاري آزمون ها:
این آزمون ها مجموعاً در ۱۰ نوبت برای سال تحصيلی ۹7-۹8 برگزار می گردد. شش نوبت از 
آزمون های آزمایشی به صورت مرحله ای و چهار نوبت آزمون جامع برگزار خواهد شد تا داوطلبان 
شرکت کننده، با ارزیابی کاماًل علمی و استاندارد، از وضعيت علمی و تحصيلی خود شناخت پيدا 

کرده و در هر مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشکالت تحصيلی خود اقدام نمایند.
آزمون های مرحله ای: در شش  نوبت آزمون های آزمایشی مرحله ای، که از ابتدای 
سال تحصيلی تا پایان اسفند ۹7 برگزار می گردد، منابع درسی براي مطالعه داوطلبان به 
شش قسمت تقسيم شده است که در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، سؤاالت از منابع 
تقسيم بندی شده همان مرحله طرح می گردد. الزم به توضيح است که سؤاالت آزمون هر 
مرحله، با تأکيد بر منابع درسی اعالم شده برای همان مرحله )طبق تقسيم بندی(، به عالوۀ 
سؤاالت منابع درسی مرحله قبل، طراحی می گردد )برای مثال، در مرحله سوم، آزمون 
قسمت های مربوط به آزمون های مراحل اول و دوم هم منظور مي شود؛ با این تأکيد که 

بيشتر سؤاالت از بودجه بندی مرحله سوم خواهد بود(. 
آزمون های جامع: از ابتدای سال ۱۳۹8 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
و  و خصوصيات  هدفمند  زمانی  فاصله های  با  جامع  آزمایشی  آزمون  نوبت   ۴ ،۱۳۹8

ویژگی های منحصر به فرد و مکمل یکدیگر برگزار می شود.
زمان و نحوه توزيع اينترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه:

هر  از  قبل  سه شنبه  روز  از  کشور،  سراسر  داوطلبان  کليه  برای  جلسه  به  ورود  کارت 
نشانی: به  آموزشی  تعاونی خدمات  اینترنتی شرکت  سایت  از طریق  منحصراً   آزمون، 

اینترنتی  سایت  به  مراجعه  با  داوطلبان  و  می گردد  توزیع   www.sanjeshserv.ir  
فوق الذکر، نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام می نمایند.

برگزاری  روز  بعدازظهر همان  در  آزمون های آزمايشی،  از  نوبت  نتایج هر  کارنامه 
هر آزمون، از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی: www.sanjeshserv.irمنتشر 
می گردد. ضمناً به اطالع دانش آموزان می رساند که محاسبه نمره کل آزمون های آزمایشی، 
شد.  خواهد  عمل  کشور  آموزش  سازمان سنجش  ضوابط  و  مصوبات  آخرین  براساس 
همچنين نمره آزمون دروس عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و براساس نمره 
آزمون عمومی )با توجه به ضرایب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به 

ضرایب( تقسيم بر مجموع کل ضرایب محاسبه می شود.
شهريۀ آزمون ها:

جدول شهريۀ آزمون ها:

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نيز فراهم 
گردیده است تا داوطلبان عزیز در صورت تمایل بتوانند آزمون های مرحله ای و جامع را به 
تعداد مورد نياز و دلخواه، انتخاب و ثبت نام نمایند؛ به عنوان مثال، داوطلب می تواند متقاضی 

سه نوبت آزمون مرحله ای و سه نوبت آزمون جامع باشد.
برای  ثبت نام،  هزينه های  به  مربوط  تكميلی  جدول  كه  است  به ذكر  الزم 
دانش آموزانی كه مايل به انتخاب آزمون های آزمايشی سنجِش دهم به صورت 
 )www.sanjeshserv.ir( تلفيقی هستند، در سايت اينترنتی ثبت نام آزمون ها 

درج شده است.
شایان ذکر است داوطلبان، برای استفاده بيشتر از تخفيف پلکانی، بهتر است تعداد مراحل 
و نوبت های بيشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از تعداد آزمون های 
آزمایشی سنجِش پيش، از تخفيف باالتری نيز بهره مند شوند. بدیهی است که مطلوب ترین 
 حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی، ثبت نام یکجا در 8 نوبت آزمون 
)۴ نوبت آزمون مرحله ای + ۴ نوبت آزمون جامع( است که در این صورت با احتساب 
و  ریال   ۳۱۵/۰۰۰ حدوداً  آزمون  هر  شهریه  متوسط  ریالی،   ۲8۰/۰۰۰ ویژه  تخفيف 

۲/۵۲۰/۰۰۰ مجموعاً ریال است.
همچنين الزم به یادآوري است که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از 

اطالعيه  شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور دربارۀ :

آزمون هاي آزمايشي سنجش پيش 
»ويژۀ فارغ التحصيالن پيش دانشگاهی«
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سوي دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را پس از کسر 
تخفيفات، محاسبه و ارائه می نماید.

نحوۀ ثبت نام:
آزمون ها در سراسرکشور  این  به شرکت در  داوطلبان عالقه مند  پرداخت اينترنتی: 
سایت  به  مراجعه  و  شتاب  شبکه  عضو  بانکی  کارت های  از  استفاده  با  مي توانند 
نشاني: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  کارکنان  آموزشی  خدمات  تعاونی   شرکت 
 www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در آنها اقدام و کد رهگيري را دریافت نمایند.

الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده ثبت نام نهایی 
داوطلب نيست و الزم است که وي بعد از خرید کارت اعتباری )دریافت شماره پرونده و 
شماره رمز( به لينك ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و کد 

پی گيری ۱۶ رقمی را دریافت نماید.
داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن هر گونه سؤال 
در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه ۴۲۹۶۶-۰۲۱ )صدای داوطلب( 

تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و عصر ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۰۰.
ثبت نام گروهی از طريق مدارس: دبيرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
ثبت نام، به صورت یکجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه دقيق 
دستورالعمل ثبت نام دبيرستان ها و مراکز آموزشی همکار، در صورت داشتن هرگونه سؤال 
مي توانند در ساعات: صبح 8:۳۰ الی ۱۲:۳۰و عصر ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۰۰ با شماره تلفن هاي: 

888۴۴7۹۱ الی 888۴۴7۹۳ تماس حاصل نمایند.
نكات مهم:

۱- ثبت نام کليه نوبت ها و مراحل آزمون ها، از جمله آزمون هاي جامع، نيز در این مرحله 

انجام مي شود و توصيه می شود که به منظور برخورداری از حداکثر تخفيف در شهریه 
پرداختی، ثبت نام در کليه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهيد.

۲- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی مراحل 
اداری مربوط قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اینترنتی و انتخاب تعداد 

آزمون ها دقت الزم را به  عمل آورند.
ثبت نام حضوری: ثبت نام برای کليه داوطلبان سراسر کشور، از طریق سایت اینتـــرنتی 
مراكز  و  داوطلبان  همچنين  می گردد.  www.sanjeshserv.ir انجام  نشانی:  به 
آموزشی متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش می توانند، در صورت تمایل، با مراجعه 
حضوری به دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 
کشور به نشانی: تهران، پل کریم خان زند، خيابان ميرزای شيرازی، خيابان شهيد نژادکی، 
روبروی کالنتری ۱۰۵ سنایی، پالک ۳۰، تلفن: 88۳۲۱۴۵۵ نسبت به ثبت نام در این 

آزمون ها در ساعات اداری اقدام نمایند.
راهنمای نحوه ثبت نام  اينترنتی 

مراحل ثبت نام:
گام اول: پرداخت مبلغ ثبت نام و دریافت شماره پرونده و رمز عبور )پرداخت از طریق 

کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به صورت اینترنتی امکان پذیر است(.
آزمون های  ثبت نام  لينك  است:  ارائه شده  )در سایت  ثبت نام  فرم  تکميل  گام دوم: 

آزمایشی سنجش ثبت نام جدید(.
گام سوم: دریافت کد پی گيری ۱۶ رقمی ثبت نام.

 شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور

بدین وسيله به اطالع کليه متقاضيان ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد 
در  دانشجو  پذیرش  و  قانون »سنجش  براساس  که  ناپيوسته سال ۱۳۹8 می رساند 
دوره های تحصيالت تکميلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی« مصوب ۹۴/۱۲/۱8 
پذیرش  و  سنجش  »شورای  مصوبات  همچنين  و  اسالمی  شورای  محترم  مجلس 
سال  ناپيوسته  کارشناسی ارشد  آزمون  تکميلی«  تحصيالت  دوره های  در  دانشجو 

۱۳۹8 با شرایط زیر برگزار خواهد شد. 
لذا ضرورت دارد که تمامی متقاضيان ورود به دوره هاي فوق در کليه رشته های 
امتحاني دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غيردولتی ، از جمله دانشگاه 
این آزمون  ، در  در رشته هاي مصوب دفتر گسترش آموزش عالي    ، آزاد اسالمی 
این  مطابق  و  مذکور  قانون  براساس  پذیرش  که  است  ذکر  به  الزم  نمایند.  شرکت 
مذکور  آزمون  پذیرش  راهنمای  دفترچه  در  مندرج  ضوابط  و  شرایط  و   اطالعيه 
گرفت.  خواهد  صورت  می شود(،  منتشر  سازمان  این  آزمون  ثبت نام  زمان  در  )که 
امتحانی  دروس  دانشجو،  پذیرنده  گرایش های  و  رشته  امتحانی،  رشته های  عناوین 
هر رشته و ضرایب هر درس مطابق جدول مربوط به این آزمون در سایت سازمان 

سنجش به نشانی: www.sanjesh.org مندرج است: 
ساير شرايط و ضوابط

 تمامی دانشجویان و فارغ التحصيالن مقطع کارشناسی می توانند ، در صورت دارا بودن - ۱
شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی ، در آزمون ورودی شرکت نمایند.

ابالغی - ۲ آیين نامه  دارندگان مدرک معادل دوره کارشناسی ، در صورتی که مشمول 
باشند،  متبوع  وزارت  آموزشی  معاون  آزمون   ۱۳۹۲/۰۵/۲8 مورخ   ۲/77۶۳۳ شماره 

می توانند در آزمون شرکت نمایند.
مؤسسات برای پذیرش دانشجو در مهرماه از داوطلبانی می توانند پذیرش به عمل آورند - ۳

که حداکثر تا سی و یکم شهریورماه همان سال )سال ۱۳۹8( فارغ التحصيل شوند. تاریخ 
فارغ التحصيلی برای داوطلبانی که شروع تحصيل آنان در صورت وجود ظرفيت نيمسال 

دوم است، سی ام بهمن ماه همان سال )سال ۱۳۹8( خواهد بود.
پذيرفته شدگان قطعی )نهايی( رشته هاي دوره روزانه سال 1397 ، چه در دانشگاه - ۴

محل قبولي ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند ، اجازه ثبت نام و شرکت در آزمون 
سال ۱۳۹8 را نخواهند داشت.

پاسخنامه - ۵ یك  و  سوال  دفترچۀ  یك   ، امتحاني  رشته هاي  تمامي  در  داوطلبان  تمامي 
دریافت خواهند کرد.

۶ - ،)۱۳۵۰ )کد  شهري  مدیریت  و  منطقه اي  شهري،  برنامه ریزي  امتحاني  رشته هاي  در 
 ،)۱۳۵۶ )کد  عروسکي  نمایش   ،)۱۳۵۲ )کد  معماري   ،)۱۳۵۱ )کد  شهري  طراحي 
هنرهاي نمایشي و سينما )کد ۱۳۵7(، هنرهاي تصویري و طراحي )کد ۱۳۵8(، هنرهاي 
موسيقي )کد ۱۳۶۰(، طراحي صنعتي )کد ۱۳۶۲(، طراحي پارچه و لباس )کد ۱۳۶۴( از 
داوطلباني  که  با توجه  به  نمره  اکتسابي،  مجاز به انتخاب  رشته  شده و فرم انتخاب رشته 
عملی/تشريحي/ ظرفيت آزمون  برابر  چند  تا  باشند،  نموده  تکميل  نيز  را  اینترنتي 

پروژه به عمل خواهد آمد. 
سایر شرایط و ضوابط در دفترچۀ راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون تحصيالت تکميلي - 7

)کارشناسي ارشد ناپيوسته( درج خواهد شد.
هر داوطلب ، عالوه بر رشته امتحاني اصلي، در صورت داشتن شرایط )طبق مندرجات - 8

رشته هاي  از  یکي  در  مي تواند  مي گردد(  منتشر  ثبت نام  زمان  در  که  راهنما  دفترچه 
امتحاني شناور )که در جدول رشته هاي امتحاني با عالمت * مشخص شده است( ، به 

عنوان رشته امتحاني دوم ثبت نام نماید.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص : 

جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون 
كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398
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به اطالع کليه داوطلباني که در آزمون سراسري سال ۱۳۹7 شرکت کرده و در جلسه 
آزمون حاضر بوده اند، مي رساند که وزارت آموزش و پرورش پس از اعالم نتایج نهایي 
آزمون فوق، عالوه بر ظرفيت هاي  مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي 
)دفترچه شماره ۲( و اصالحيه هاي بعدي آن، براي پذیرش دانشجو اعالم ظرفيت نموده 
یا متقاضی تکميل ظرفيت بعضی از کدرشته محل هاي مربوط به پردیس هاي دانشگاه 

فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي تهران شده است.
لذا کليه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون با نمره کل باالي ۶۵۰۰ )با توجه به کارنامه 
نتایج علمي اوليه( می توانند براساس ضوابط و شرایط مندرج در صفحات ۲ و ۳ بخش 
پيوست هاي دفترچه راهنماي انتخاب رشته )مندرج در سایت سازمان( و مفاد این اطالعيه، 
از روز  دوشنبه مورخ ۹7/8/۲۱ لغایت یکشنبه مورخ ۹7/8/۲7 به پایگاه اطالع رساني این 
سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و ضمن اطالع از کدرشته هاي مربوط، 
نسبت به ثبت نام و تکميل فرم انتخاب رشته )حداکثر تا ۲۵ کدرشته محل( به روش 

اینترنتي، اقدام نمایند.
۱- پذیرش دانشجو در مرحله تکميل ظرفيت آزمون سراسري سال ۱۳۹7، منحصراً براي 
پردیس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي صرفاً براساس شرایط 
و ضوابط مندرج در صفحات ۲ و ۳ »بخش پيوست ها« دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

آزمون سراسري سال ۱۳۹7 خواهد بود.
۲- پذیرفته شدگان متمرکز آزمون سراسري در هر یك از کد رشته هاي تحصيلي بورسيه 
یا شرایط خاص که به دستگاه هاي اجرایي تعهد خدمت دارند و همچنين پذیرفته شدگان 
رشته هاي تحصيلي دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجایي، که متعهد خدمت 
به وزارت آموزش و پرورش هستند، مجاز به ثبت نام و شرکت در گزینش رشته هاي 
تحصيلي مندرج در این اطالعيه )که در سایت سازمان سنجش آمده است( نيستند. 
پذیرفته شدگان نهایي دانشگاه فرهنگيان یا دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي نيز ، مجاز 

به شرکت و انتخاب کدرشته محل هاي مربوط به این مرحله )تکميل ظرفيت( نيستند. 
۳- داوطلباني که قبالً در یکي از کدرشته محل هاي پردیس هاي دانشگاه فرهنگيان یا 
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي معرفي شده، ولي به علت )موارد پزشکي، معدل یا سن( 
واجد شرایط نبوده اند، مجاز به شرکت در مرحله )تکميل ظرفيت( نيستند. الزم به توضيح 
است که از این دسته از داوطلبان، در شهریور ماه به علت نداشتن شرایط مصاحبه تخصصي 

به عمل نيامده است.
۴- داوطلباني که از آنان مصاحبه تخصصي به عمل آمده و دليل مردودي آنان منحصراً 
نداشتن حدنصاب در مصاحبه تخصصي بوده است، مجاز به انتخاب رشته مجدد در این 

مرحله )تکميل ظرفيت( خواهند بود. 
۵- آن دسته از داوطلباني که در زمان انتخاب رشته عالقه مندي خود را به رشته هاي 
تحصيلي دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجایي اعالم ننموده اند، در این مرحله 

براي شرکت در گزینش این رشته ها، الزم است قبل از انتخاب رشته اینترنتي، نسبت به 
پرداخت مبلغ ۵۵/۰۰۰ )پنجاه و پنج و هـزار( ریـال منحصـراً به صورت الکترونيکي، از 

طریق کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب اقدام نمایند.
۶- در گزینش نهایي رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد 
رجایي، منحصراً کساني به عنوان پذیرفته شده نهایي اعالم مي گردند که برابر برنامه زماني، 
در مراحل فرآیند مصاحبه یا سایر مراحل گزینش شرکت نموده و صالحيت عمومي و 
تخصصي آنان نيز مورد تأیيد آموزش و پرورش قرار گرفته و همچنين حدنصاب نمره  

علمي نهایي الزم را در مقایسه با سایر داوطلبان درکدرشته محل انتخابي کسب نمایند. 
7- شيوه پذیرش و گزینش در مرحله تکميل ظرفيت، همانند رشته هاي متمرکز، با شرایط 

خاص انجام خواهد شد.
8- داوطلباني که در فرایند تکميل ظرفيت، در ردیف پذیرفته شدگان نهایي قرار بگيرند 
و متعاقب آن در رشته هاي نيمه متمركز دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد 
رجایي نيز قبول شوند، ملزم به ثبت نام و تحصيل در رشته نيمه متمرکز بوده و قبولي 

متمرکز آنان کان لم یکن تلقي خواهد شد. 
۹- از معرفي شدگاني مصاحبه اختصاصي به عمل خواهد آمد که داراي شرایط و ضوابط 
راهنماي  پيوست« دفترچه  پرورش »بخش  و  آموزش  نياز  اختصاصي رشته هاي مورد 
انتخاب رشته آزمون سراسري سال ۱۳۹7 و اطالعيه هاي اصالحي بعدي سازمان  سنجش  
آموزش  کشور )کسب نمره علمي کل 6500 و باالتر در زیرگروه گروه آزمایشي مربوط 
براي مجاز شدن براي انتخاب رشته، داشتن حداقل معدل كل 15 در دوره متوسطه دوم 
)معدل سه پایه اول، دوم و سوم(، برخورداري از سالمت کامل تن و روان و شرایط مناسب 
جسماني برای حسن انجام وظيفه معلمی، داشتن حداکثر سن ۲۲ سال تمام در بدو ورود 
به دانشگاه )۱۳7۵/7/۱ به بعد( و ...( باشند؛ در غير این صورت، انجام مصاحبه علمي ـ 
تخصصي، منتفي خواهد بود. بر این اساس، از داوطلباني که فاقد شرایط اختصاصي آموزش 
و پرورش بوده و بدون توجه به ضوابط اعالم شده اقدام به انتخاب رشته نمایند، از فرآیند 

مصاحبه تخصصي و بررسي صالحيت هاي عمومي حذف خواهند شد. 
تبصره: حداقل معدل و حداکثر سن، تحت هر شرايطي تغییر نخواهد کرد.

۱۰- دامنه پذیرش و محل خدمت در کليه کدرشته محل هاي مربوط به مرحله تکميل 
ظرفيت، صرفاً براساس دامنه پذیرش و محل خدمت مندرج در دفترچه شماره )۲( و 

اصالحيه هاي بعدي است. 
۱۱- چنانچه فردي با ارائه اطالعات نادرست پذیرفته شود یا متعاقب آن مشخص گردد 
که شرایط الزم را نداشته است، در هر مرحله از ثبت نام، تحصيل یا استخدام آزمایشي و 
قطعي، قبولي وي لغو مي گردد و حسب مورد، مکلف به پرداخت خسارت هاي ناشي از آن 

خواهد بود.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 اعالم كدرشته محل هاي جديد يا تكميل ظرفيت 
در برخي از رشته هاي تحصيلي پرديس هاي 
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با توجه به درخواست مؤسسات آموزش عالی غير دولتی ـ غيرانتفاعی مبني بر عدم 
)معدل  تحصيلي  سوابق  براساس  پذیرش صرفاً  تحصيلي  رشته هاي  ظرفيت  تکميل 
به اطالع  کل دیپلم( در دوره هاي کارداني نظام جدید ســال ۱۳۹7، بدین وسيله 
)اعم  فوق  مؤسسات  تحصيلي  رشته هاي  در  تحصيل  به  عالقه مند  داوطلبان  کليه 
ننموده اند(  ثبت نام  یا  نموده  ثبت نام  مذکور  دوره هاي  پذیرش  در  که  داوطلباني  از 
مي رساند که براي اطالع از رشته هاي تحصيلي متناسب با نوع مدرک دیپلم خود در 
شاخه هاي فني و حرفه اي یا کاردانش مؤسسات پذیرنده، الزم است به لينك جست 
و جوي عنوان مؤسسه و کدرشته مندرج در ذیل این اطالعيه در سایت این سازمان 
به آدرس: www.Sanjesh.org مراجعه نموده و ضمن مشخص نمودن فقط یك 
رشته و مؤسسه مورد عالقه خود، با به همراه داشتن مدارک ذیل و با توجه به موارد 
مربوط از تاریخ ۹7/8/۱۵ لغایت ۹7/8/۲7 به مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي محل 

پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند.
۱- کليه متقاضيان باید حداکثر تا تاریخ ۱۳۹7/۶/۳۱ داراي مدرک دیپلم نظام قدیم 
)چهارساله( هنرستان، یا دیپلم نظام جدید در شاخه هاي فني و حرفه اي یا کاردانش 

باشند. 
 ۹8-۹7 تحصيلي  سال  دوم  نيمسال  براي  کالس  تشکيل  که  صورتي  در  تبصره: 
جاري  تحصيلي  سال  اول  نيمسال  پایان  تا  که  داوطلباني  از  ثبت نام  باشد،  ميسر 
)۱۳۹7/۱۱/۳۰( مدرک تحصيلي دیپلم خود را اخذ مي نمایند، به صورت مشروط و با 

شروع تحصيل از بهمن ماه ۹7 پس از ارائه مدرک مربوط، بالمانع است. 
۲- کليه داوطلبان باید در زمان ثبت نام از طریق مؤسسه مربوط، بابت هزینه ثبت نام 
از طریق سيستم  نسبت به پرداخت مبلغ ۲۲۰/۰۰۰ )دویست و بيست هزار( ریال 

پرداخت الکترونيکي در سایت سازمان اقدام نمایند.
۳- هر داوطلب منحصراً مجاز است یکي از کدرشته محل هاي مربوط را که با مدرک 
دیپلم خود متناسب است و مطابق جدول شماره ۴ دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت 
قابل دسترسي است(،  این سازمان  از طریق سایت  )این دفترچه  در دوره هاي فوق 

انتخاب نماید. 
باشد.  مؤسسه  یك  در  محل  کدرشته  یك  متقاضي  صرفاً  مي تواند  داوطلب  هر   -۴
بدیهي است که در صورت ثبت نام داوطلب در دو کدرشته یا در دو مؤسسه، اطالعات 
وي از بانك اطالعات پذیرفته شدگان یکي از مؤسسات براساس ضوابط این سازمان 

حذف خواهد شد و هيچ گونه اعتراضي در این خصوص پذیرفته نخواهد شد.
۵- با توجه به اینکه منحصراً یك بار اجازه ویرایش در درج اطالعات متقاضيان داده 
خواهد شد، لذا ضرورت دارد که داوطلبان در انتخاب گروه آموزشي، کد رشته محل و 

مؤسسه مربوط،  دقت الزم را به عمل آورند.

۶- پس از پایان مهلت مقرر در این اطالعيه، مؤسسات، مجاز به ثبت نام از متقاضيان 
تاریخ  از  بعد  براي متقاضياني که  این سازمان  از سوي  اقدامي  بود و هيچ  نخواهند 

تعيين شده مراجعه نمایند نيز صورت نخواهد پذیرفت.
نظام  کارداني  دوره هاي  نهایي  پذیرفته شدگان  ردیف  در  قباًل  متقاضي  چنانچه   -7
جدید  سال ۱۳۹7 )مرحله شهریور ماه( قرار گرفته باشد و در مرحله تکميل ظرفيت 
)همين مرحله( براي ادامه تحصيل در یکي از مؤسسات ثبت نام نماید، قبولي قبلي 

وي در شهریورماه سال ۱۳۹7 لغو خواهد شد. 
8- کليه متقاضيان »مرد« باید در زمان ثبت نام و شرکت دراین مرحله، از نظر نظام 

وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.
۹- پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذیرفته شده مشروط )در مؤسسه اي که به 
آن مراجعه نموده اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصيل آنان )بجز موارد تبصره بند ۱ 
فوق( تا زمان تأیيد نهایي این سازمان به صورت مشروط و همزمان با پذیرفته شدگان 

شهریور ماه خواهد بود.

مدارك مورد نياز:
۱- اصل   مدرک   دیپلم  متوسطه   نظام  جدید یا گواهي   موقت   پایان   تحصيالت  متوسطه  
نظام جدید در یکي  از شاخه هاي  کاردانش  یا فني  و حرفه اي مبني  برگذراندن کليه 
واحدهاي درسي  در دوره  سه ساله ، کارورزي و کارآموزي حداکثر تا پایان  شهریورماه 

سال  ۱۳۹7.
۲- اصل  مدرک  دیپلم  یا گواهي  موقت  پایان  تحصيالت  نظام قدیم  )هنرستان( مبني  

برگذراندن  کليه  دروس  چهارساله.
۳- اصل  شناسنامه  و دو برگ  کپي  از تمام  صفحات  آن. 
۴- اصل کارت ملي و دو برگ تصویر پشت و روي آن.

۴- شش قطعه  عکس  ۴×۳ تمام  رخ  تهيه  شده  در سال جاري .
۵- مدرک وضعيت نظام وظيفه )براي برادران(.

۶- ارائه رسيد درخواست تأیيدیه تحصيلي دیپلم به مؤسسه محل قبولي )درخواست 
تأیيدیه تحصيلي از دفاتر پيشخوان دولت باید اقدام شود(.

ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي اینترنتي پایگاه 
گویاي :  تلفن  شماره   با  یا   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني 
42163 )کد ۰21( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به این سازمان خودداري 

فرمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تمديد ثبت نام و پذيرش در دوره هاي
 كارداني نظام جديد مؤسسات آموزش عالي 
غيرانتفاعي ـ غيردولتي پذيرش سال 1397
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