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از روز جمعه 16 آذر آغاز می  شود:

ثبت نام آزمون كارشناسی ارشد 98

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 »قانون اعطای مدرک كارشناسی و باالتر 
به حافظان كل قرآن مجيد« سال 98 

و  بعد از آن

زمان ثبت نام 
آزمون كارشناسي ارشد 

رشته هاي علوم پزشکی 98

 اعالم شد
مركز سنجش آموزش پزشكی، جزئیات برگزاری 
آزمون كارشناسی ارشد رشته های علوم پزشكی 

را اعالم كرد.
کارشناسی ارشد  آزمون  در  ثبت نام  اساس،  این  بر 
رشته های گروه پزشکی سال ۹۸ از ۳۰ بهمن  ماه  آغاز 
آزمون  این  می یابد.  ادامه  اسفندماه   ۱۰ تا  و  می شود 

روزهای ۳۰ و ۳۱ خرداد ماه سال ۹۸ برگزار می شود.
بر اساس مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای عالی 
برنامه ریزی علوم پزشکی در بهمن ماه سال گذشته، برای 
پذیرفته شدن در این آزمون، کسب حداقل نمره ۱۰ از 
۴۰، و حداقل ۲۵ درصد نمره در درس زبان انگلیسی از 

آزمون سال ۹۸ و بعد از آن، الزامی است.
منابع این آزمون در قالب اطالعیه شماره ۲ در سایت 
مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دسترس است و هر 
زمان که تغییری در این منابع از طرف دبیرخانه های 
شورای آموزش علوم پزشکی و داروسازی به این مرکز 
اعالم شود، از طریق سایت آن اطالع رسانی خواهد شد.
ضمناً دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 
رشته هاي علوم پزشکي، اواخر بهمن ماه از طریق سامانه 
نشانی:  به  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  اینترنتی 

 http://sanjeshp.ir قابل دسترسی خواهد بود.
گفتني است که اطالعات تکمیلی دربارة تمامی ضوابط 
و شرایط این آزمون،  در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون 
کارشناسی ارشد رشته هاي علوم پزشکي اعالم خواهد 

شد.

اطالعيـه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره:

 برنامه مصاحبه و ساير مراحل گزينش معرفي  شدگان  
رشته  هاي   شرايط خاص پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان 

در مرحله تکميل ظرفيت آزمون سراسري سال 97 و زمان 
مصاحبه و بررسي صالحيت عمومي معرفي شدگان رشته 

آموزش تربيت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان 

نحوة پاسخگويي 

داوطلبان گروه آزمايشی 

علوم رياضی و فنی در 

آزمون سراسری 1397

ده نكته دربارة آزمون 
کارشناسي ارشد 98 
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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

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند: 
تا زماني که مردم امر به معروف و نهي از منکر 
نمایند و در کارهاي نیك و تقوا به یاري یکدیگر 
بشتابند، در خیر و سعادت خواهند بود؛ اما اگر 
و  شود  گرفته  آنان  از  برکت ها  نکنند،  چنین 
گروهي بر گروه دیگر سلطه پیدا کنند، و نه در 

زمین یاوري دارند و نه در آسمان. 

خود،  ]عبادت[  طاعت  از  که[  مباش  آ نان  ]از 
آن را بسیار مي داند که مانندش را از جز خود، 

ناچیز مي پندارد. 

پیامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
نماز  ترك  جز  فاصله اي  ایمان،  و  کفر  میان 

نیست.

به یاري خدا، از روز جمعه همین هفته )۱6 آذر ماه 

ناپیوسته  کارشناسي ارشد  آزمون  در  ثبت نام   )۱۳۹7

ـ  علمي  المپیاد  چهارمین  و  بیست  و   ۱۳۹۸ سال 

خاطر،  همین  به  مي گردد.  آغاز  کشور  دانشجویي 

مناسب دیدیم که چند نکته در ارتباط با این آزمون در 

این ستون براي اطالع داوطلبان گرامي یادآور شویم:

۱ ـ ثبت نام در آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 

۱۳۹۸ از روز جمعه مورخ ۱6 آذر ماه آغاز مي شود و 

در روز یکشنبه ۲۵ آذر ماه پایان مي پذیرد.

۲ ـ الزم به تأکید است که ثبت نام در آزمون یاد شده، 

منحصراً به صورت اینترنتي و از طریق پایگاه اطالع رساني 

 www.sanjesh.org نشاني:  به  سنجش  سازمان 

انجام خواهد پذیرفت.

و  عمومي  شرایط  از  آگاهي  ضمن  عالقه مندان،  ـ   ۳

دفترچه  در  که  آزمون،  این  در  شرکت  اختصاصي 

اطالع رساني  پایگاه  در  آزمون  در  شرکت  راهنماي 

دارد، مي توانند، در صورتي که  قرار  سازمان سنجش 

رشته  دو  در  حداکثر  باشند،  مذکور  شرایط  داراي 

درج شده  امتحاني  رشته  هاي  )طبق ضوابط  امتحاني 

در دفترچه راهنماي ثبت نام( متقاضي ثبت نام شوند. 

۴ ـ داوطلباني که عالوه بر رشته انتخابي یا امتحاني 

رشته   در  شرکت  به   عالقه مند  اول(،  )رشته  اصلي 

دیگر،  اعتباري  کارت  باید یك   امتحاني  دوم هستند، 

عالوه بر کارت اعتباري اول خریداري نمایند.

آزمون  در  شرکت  و  ثبت نام  متقاضي  داوطلبان  ـ   ۵

کدرشته هاي امتحاني )اصلي و شناور(، که عالقه مند 

دانشگاه  تحصیلي  رشته هاي  گزینش  در  شرکت  به 

و  غیردولتي  عالي  آموزش  مؤسسات  و  پیام نور 

پرداخت  بر  عالوه  که  است  الزم  هستند،  غیرانتفاعي 

مبالغ ثبت نام، با پرداخت مبلغ تعیین شده براي این 

دوره هاي  به  عالقه مندي  اعالم  منظور  به  نیز  ثبت نام 

مذکور، اقدام نمایند.

6 ـ شایسته است که داوطلبان، برابر دستورالعمل درج 

شده در دفترچه راهنماي ثبت نام، ابتدا فرم پیش نویس 

تقاضانامه مندرج در دفترچه یاد شده را تکمیل نموده 

و سپس بر اساس فرم پیش نویس، با مراجعه به پایگاه 

اطالع رساني سازمان سنجش، اطالعات الزم را براساس 

بندهاي برنامه  نرم افزاري ثبت نام وارد کنند. 

7ـ  الزم است که داوطلبان، در درج اطالعات ثبت نامي 

خود دقت کنند. بدیهي است که در صورت مشاهده 

تقاضانامه  در  شده  قید  موارد  در  مغایرت  هرگونه 

ثبت نام با مدارك داوطلب، در صورت پذیرفته شدن در 

آزمون، قبولي وي »کان لم یکن« تلقي شده و از ادامه 

تحصیل داوطلب جلوگیري خواهد شد.

آزمون  شده،  پیش بیني  زماني  برنامه  مطابق  ـ   ۸

روزهاي  در   ۱۳۹۸ سال  ناپیوسته  کارشناسي ارشد 

پنجشنبه ۵ و جمعه 6 اردیبهشت ۹۸ برگزار خواهد 

شد.

۹ ـ داوطلبان عالقه مند مي توانند هم زمان  با برگزاري  

آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸، در اولین 

 مرحله دوره بیست و چهارمین آزمون المپیاد علمي ـ 

دانشجویي  کشور نیز شرکت نمایند. 

انتخاب  در  که  مي شود  توصیه  داوطلبان  به  ـ   ۱۰ 

همچنین  و  دوم(  و  )اول  امتحاني  کدرشته هاي 

شهرستان محل حوزه امتحاني خود، دقت الزم را به 

عمل آورند؛ زیرا پس از دریافت کد پي گیري ۱6 رقمي، 

در این خصوص به درخواست هاي داوطلبان مبني بر 

اصالح یا جابجایي، ترتیب اثر داده نخواهد شد؛ ضمناً 

توصیه  مي شود که داوطلبان، پس از تکمیل تقاضانامه 

ثبت نام و دریافت کد پي گیري، یك نسخه پرینت از 

نزد  و  را کنترل  و مندرجات آن  تهیه،  تقاضانامه شان 

خود نگهداري نمایند.

موفق باشيد
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از 6 آذر ماه آغاز شده است: 

ثبت نام بيستمين دوره عتبات دانشگاهيان

آغاز  از  دانشگاهیان،  عتبات  و  عمره  ستاد  رئیس 
ثبت نام بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان از روز 
نشانی: به  لبیک  سايت  طريق  از  آذرماه   18 تا   6 

 www.labbayk.ir خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین سید محمدرضا فقیهی، رئیس 
 ،۹6 سال  در  گفت:  دانشگاهیان،  عتبات  و  عمره  ستاد 
۱۹6 هزار نفر برای اعزام به عتبات عالیات ثبت نام کردند 
که حدود ۲۲ هزار و ۸۰۰ نفر در قالب 6۳۰ کاروان اعزام 

شدند.
وی، با اشاره به اینکه  6۲/۲ درصد دانشگاهیان در سال 
گذشته برای اولین بار به کربال مشرف شده اند، افزود: در 
سال گذشته، از نظر میزان تحصیالت ۸ درصد دانشجویان 
کارشناسی ارشد،   ۳۱ کارشناسی،  درصد   ۴۸ کاردانی، 
۱۳ درصد در مقطع دکتری بودند و همچنین ۲7 درصد، 

دانشجویان متأهل به کربال مشرف شدند.
ثبت نام  اینکه  بیان  با  ادامه،  در  فقیهی،  حجت االسالم 
بیستمین دوره از عتبات عالیات از 6 آذر ماه آغاز شده و 
تا ۱۸ آذرماه ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: پس از 
پایان ثبت نام، قرعه کشی انجام شده و ۲۱ آذرماه نتیجه آن 
از طریق سایت لبیك به نشانی: www.labbayk.ir و 

نیز پیامك اطالع رسانی می شود.
وی، در ادامه، با بیان اینکه امسال نیز طبق روال گذشته 
دانشگاه  کارمندان  پسر،  و  دختر  دانشجویان  استادان، 
افزود:  می شوند،  اعزام  عتبات  به  متأهل  دانشجویان  و 
اعزام های این دوره از بهمن  ماه سال جاری آغاز می شود 
و به مدت سه ماه ادامه دارد و به این ترتیب تا یازدهم 

اردیبهشت ماه سال آینده اعزام خواهیم داشت.
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، با اشاره به اینکه 
در این دوره ۱۲ هزار نفر از دانشگاهیان به عتبات اعزام 
می شوند، اظهار کرد: این تعداد در قالب ۳۰۰ کاروان با 
اعزام می شوند.  به عتبات  برنامه ریزی های صورت گرفته 
تعطیالت  در  دانشگاهی  تعداد، ۳۰۰۰  این  از  همچنین 

نوروز اعزام خواهند شد
حجت االسالم فقیهی تأکید کرد: در این دوره، روزانه چهار 
کاروان، شامل سه کاروان به صورت هوایی و یك کاروان به 

شکل زمینی با ظرفیت ۳۸ نفر، اعزام خواهیم داشت.
وی، همچنین، با بیان اینکه امسال هزینه های زائران از 

طریق »ارز نیمایی« تأمین خواهد شد، گفت: براساس 
برای هر یك  بانك ملت داشته ایم،  با  تفاهم نامه ای که 
سه  می شوند  اعزام  هوایی  صورت  به  که  زائرانی  از 
میلیون  دو  زمینی  اعزام  زائران  برای  و  تومان  میلیون 
اقساط  بازپرداخت  با  درصد  چهار  سود  با  وام   تومان 
صندوق  همچنین  است.  شده  نظرگرفته  در  ماهه   ۱۸
میلیون   ۱/۵ مبلغ   نیز  علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه 
تومان وام به دانشجویان متأهل و یك میلیون تومان به 
دانشجویان مجرد برای سفر به عتبات پرداخت می کند 
که باز پرداخت وام صندوق رفاه پس از پایان تحصیل 

دانشجویان خواهد بود.
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، در خصوص مجوز 
خروج از کشور برای دانشجویان پسر، اظهار کرد: اخذ مجوز 
خروج از کشور، از طریق ستاد عتبات و عمره دانشگاهیان 
انجام می شود و بر اساس تفاهم نامه ای که با سازمان، نظام 
از کشور  این سازمان، مجوز خروج  منعقد شده،  وظیفه 

دانشجویان مشمول نظام وظیفه را تعهد کرده است.

تا پایان دي ماه ادامه دارد:

ثبت نام بيست و دومين مراسم ازدواج 
دانشجويی

ثبت نام بیست و دومین مراسم ازدواج دانشجويی، 
در قالب دوره طرح ملی ازدواج دانشجويی )همسفر 
تا بهشت( آغاز شده است و تا پايان دی ماه سال 

جاری ادامه دارد.
طبق اعالم ستاد ازدواج دانشجویی کشور این مراسم در 

مشهد مقدس برگزار می شود.
سایت  به  می توانند  ثبت نام  شرایط برای  واجد  زوج های 
  http://ezdevaj.org  :نشانی به  ازدواج  رسمی ستاد 

مراجعه کنند.
الزم به یادآوري است که تاریخ عقد مجاز برای ثبت نام اولیه 
در این مراسم، در بازه زمانی یکم فروردین ۹6 تا یکم دی 

ماه ۹7 اعالم شده است.
در مواردی که هر دو زوج دانشجو هستند، تنها یکی از آنها 

به عنوان داوطلب اصلی باید ثبت نام کند.
دانشجویان باید تا یك هفته پس از ثبت نام، مدارك الزم 
را برای تأیید به دفتر نهاد رهبري دانشگاه یا دفتر استانی 

مربوط ارائه کنند تا ثبت نام آنها قطعی شود.
گفتني است که ویرایش اطالعات ثبت نام شده، از سوي 

خود داوطلب و تنها قبل از تأیید ثبت نام مقدور است.
گذشته  سال  مراسم  در  که  دانشجویی  زوج های  ضمناً 
ثبت نام کرده و موفق به تشرف نشده اند یا زوج هایی که 
تأیید  مورد  مدارکشان   اما  کرده،  ثبت نام  گذشته  سال 

نبوده است، می توانند با ارائه مدارك خود به دفاتر نهاد 
سفر  این  به  کاروان،  انتخاب  و  دانشگاه ها  در  رهبری 

مشرف شوند.

برای نیمسال دوم 97 –  98:

 ثبت نام نقل و انتقال دانشگاه آزاد از 
1۵ آذرماه آغاز می شود

ثبت نام برای نقل و انتقال و مهمانی دانشجويان در 
از  آزاد،   نیمسال دوم تحصیلی 97 - 98 دانشگاه 

15 آذرماه آغاز می شود.
مهلت ثبت نام برای نقل و انتقال و مهمانی نیمسال دوم 
تحصیلی ۹7 - ۹۸ دانشگاه آزاد اسالمی، از ۱۵ آذرماه آغاز 

مي شود و تا اول دی ماه ادامه دارد.
ضمناً متقاضیان برای ثبت درخواست خود باید به سامانه 

منادا به نشانی: www.monada.iau.ir مراجعه کنند.
متقاضیان برای ثبت درخواست خود باید شیوه نامه نقل و 
انتقاالت و ماده الحاقیه آن در سامانه منادا را مطالعه کنند.

الزم به یادآوري است که پی گیری وضعیت دانشجویان، 
صرفاً از طریق سامانه منادا انجام می شود و نیازی به مراجعه 
مرکزی  سازمان  و  مقصد  مبدأ،  واحدهای  به  حضوری 

دانشگاه آزاد اسالمي نیست.

تا ۲۰ آذر ادامه دارد:

ثبت نام وام ضروری ويژه دكتری روزانه 
ورودی های 9۴ و 9۵

ثبت نام وام ضروری ويژه دكتری روزانه ورودی های 
94 و 95 آغاز شده است و تا 2۰ آذر ادامه خواهد 

داشت. 
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، در راستای حمایت 
بیشتر از دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره دکتری، 

پرداخت وام ضروری ویژه دکتری را اجرایی کرد.
ثبت نام وام ضروری ویژه دکتری از ۳ آذر آغاز شده است و 

تا ۲۰ آذر ادامه خواهد داشت.
پرداخت این وام به دانشجویان دکتری روزانه ورودی ۹6 
به قبل امکان پذیر بوده و سامانه دانشجویی برای ثبت 
تقاضای دانشجویان تا پایان نیمسال تحصیلی فعال است و 
ضرورت دارد که تمام متقاضیان، نسبت به تقاضای خود در 

سامانه در موعد اعالم شده، اقدام کنند.
گفتني است که مبلغ وام ضروری ویژه دکتری، سه میلیون 
تومان است و دانشجویان دکتری واجد شرایط صرفاً یك بار 

در طول دوره تحصیل می توانند از این وام بهره مند شوند.
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ناپیوسته  به اطالع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسي ارشد   بدین وسیله 
دولتي  غیر  و  دولتي  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  تمامي  در   ۱۳۹۸ سال 
از جمله دانشگاه آزاد اسالمي و بیست و چهارمین المپیاد علمي ـ دانشجویي 
کشور مي رساند که با توجه به نکات ذیل و همچنین در نظر داشتن شرایط عمومي و 
اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي شرکت در آزمون، مي توانند در آزمون مذکور 

ثبت نام و شرکت نمایند.

شرايط ثبت نام :
مورخ  جمعه  روز  از   ۱۳۹۸ سال  ناپیوسته  کارشناسي ارشد  آزمون  براي  ثبت نام 
۱۳۹7/۹/۱6 آغاز مي شود و در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹7/۹/۲۵ پایان مي پذیرد. الزم 
به تأکید است که ثبت نام در این آزمون، منحصراً به صورت اینترنتي و از طریق پایگاه 

اطالع رساني این سازمان به نشاني: www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.
عمومي،  وظیفه  مقررات  اختصاصي،  و  عمومي  شرایط  از  اطالع  عالقه مندان، ضمن 
سهمیه  به  مربوط  توضیحات  و  غیرایراني  اتباع  ثبت نام  ضوابط  به  مربوط  مقررات 
رزمندگان و ایثارگران )مندرج در دفترچه راهنماي شرکت در آزمون که در پایگاه 
باشند،  مذکور  شرایط  داراي  که  صورتي  در  دارد(،  قرار  سازمان  این  اطالع رساني 
مي توانند حداکثر در دو رشته امتحاني )طبق ضوابط از رشته  هاي امتحاني مندرج در 

دفترچه راهنماي ثبت نام( متقاضي ثبت نام در این آزمون شوند. 
دفترچه راهنماي ثبت نام، همزمان با شروع ثبت نام، در پایگاه اطالع رساني این سازمان 

در دسترس خواهد بود.

مراحلي كه داوطلب بايد براي ثبت نام اقدام كند:
کارت  خرید  براي  فوق  نشاني  به  سازمان  این  رساني  اطالع  پایگاه  به  مراجعه   -۱
)دفترچه  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  دریافت  و  رقمي(   ۱۲ )سریال  ثبت نام  اعتباري 

شماره ۱(.  
دفترچه  در  مندرج  توضیحات  اساس  بر  داوطلب  شده  اسکن  عکس  فایل  تهیه   -۲

راهنماي ثبت نام.
۳- آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام.

۴- با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتي انجام مي گیرد، 
پرداخت  که  بانکي شتاب  کارت هاي عضو شبکه  از  استفاده  با  است  داوطلبان الزم 
الکترونیکي آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان و پرداخت وجه 
ثبت نام شرکت در آزمون یك کدرشته امتحاني، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. ضمناً 

میزان هزینه ثبت نام، در دفترچه راهنماي ثبت نام اعالم خواهد شد.
تبصره: با توجه به اینکه مقرر گردیده است که در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، 
خدماتي از طریق پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني که تمایل به استفاده از 
خدمات پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت هزینه استفاده از خدمات 
پیام کوتاه، مي توانند از این خدمات استفاده نمایند. میزان هزینه استفاده از خدمات 

پیام کوتاه، در دفترچه راهنماي ثبت نام اعالم خواهد شد.

اول ( عالقه مند  اصلي )رشته   امتحاني   یا  انتخابي   بر رشته    ۵- داوطلباني که عالوه 
به  شرکت در رشته  امتحاني  دوم هستند، ضرورت  دارد که  کدرشته  امتحاني دوم را 
نیز در بند مربوط در تقاضانامه درج  نمایند. این دسته از داوطلبان باید براي رشته 
امتحاني  دوم، یك  کارت اعتباري دیگر، عالوه بر کارت اعتباري اول، خریداري نمایند.
تذكر: داوطلبان متقاضي ثبت نام و شرکت در آزمون کدرشته هاي امتحاني )اصلي 
و شناور( که عالقه مند به شرکت در گزینش رشته هاي تحصیلي دانشگاه پیام نور و 
عالوه  که،  است  الزم  هستند،  نیز  غیرانتفاعي  و  غیردولتي  عالي  آموزش  مؤسسات 
بر پرداخت هزینه ثبت نام، نسبت به پرداخت هزینه اعالم عالقه مندي به دوره هاي 
ثبت نام  راهنماي  دفترچه  در  اعالم عالقه مندي،  هزینه  میزان  نمایند.  اقدام  مذکور، 

اعالم خواهد شد.

دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:
راهنماي  دفترچه  در  مندرج  دستورالعمل  مطابق  که  مي شود  توصیه  داوطلبان  به   
ثبت نام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل نموده و 
سپس براساس فرم پیش نویس، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان، اطالعات 
داوطلبان الزم  الزم را براساس بندهاي برنامه  نرم افزاري ثبت نام وارد نمایند. ضمناً 
است که در درج اطالعات ثبت نام دقت نمایند. بدیهي است که در صورت مشاهده 
هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارك داوطلب، در صورت 
تحصیل  ادامه  از  و  شده  تلقي  یکن(  لم  )کان  وي  قبولي  آزمون،  در  پذیرفته شدن 

داوطلب جلوگیري خواهد شد.

زمان توزيع كارت اينترنتي و محل آزمون:
براساس برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ 
در روزهاي پنجشنبه و جمعه مورخ ۵ و ۱۳۹۸/۲/6 برگزار خواهد شد و داوطلبان 
الزم است که از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۲ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۴ 
با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان، نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در 
داوطلبان  آزمون  نمایند. محل  اقدام  آزمون  این  راهنماي شرکت در  برگ  و  آزمون 
براساس استان و شهرستان محل اقامت مندرج در بند ۳6 تقاضانامه تعیین مي گردد؛ 
لذا مقتضي است که داوطلبان، با مراجعه به جدول شماره ۲ دفترچه راهنماي ثبت نام 

و درج کد مربوط به استان و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت نام، اقدام نمایند. 

برگزاري  المپياد علمي  ـ دانشجويي  كشور:
کارشناسي ارشد  آزمون  امتحانات   برگزاري   داوطلبان عالقه مند مي توانند همزمان  با 
ناپیوسته سال ۱۳۹۸، در اولین  مرحله دوره بیست و چهارمین آزمون المپیاد علمي 
ـ دانشجویي  کشور بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام در 

این آزمون شرکت نمایند. 
  نحوه انتخاب رشته و پذيرش: 

الف- کارنامه اعالم نتایج اولیه تمامي داوطلبان این آزمون، از سوي سازمان سنجش 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

شرايط و ضوابط، تاريخ و نحوه ثبت نام در آزمون 
كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398  و بيست و 
چهارمين دوره المپياد علمي ـ دانشجويي كشور
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براساس برنامه زماني مندرج در دفترچه راهنماي آزمون از طریق پایگاه اطالع رساني 
سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد؛ لذا تمامی داوطلباني که مجاز به 
انتخاب رشته باشند، مي توانند براساس ضوابط و شرایط مندرج دردفترچه راهنمای 
انتخاب رشته، که در زمان مقتضي منتشرخواهد شد، نسبت به انتخاب رشته خود 

اقدام نمایند
ب- ساير موارد:

سایر موارد در خصوص سنجش و پذیرش دانشجو در آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته 
سال ۱۳۹۸ در تمامي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، مطابق قانون سنجش و 
پذیرش دانشجوي در دوره هاي تحصیالت تکمیلي مصوب ۹۴/۱۲/۱۸ مجلس شوراي 

اسالمي و مصوبات شوراي سنجش و پذیرش تحصیالت تکمیلي خواهد بود.

توصيه هاي  مهم :
از  استفاده  ضوابط  و  شرایط  عمومي،  وظیفه  مقررات  از  اطالع  براي  داوطلبان،   -۱
راهنماي  دفترچه  به  خارجي،  اتباع  ضوابط  و  شرایط  همچنین  و  ایثارگران  سهمیه 

شماره ۱  مراجعه نمایند.
۲- به داوطلبان توصیه مي شود که در انتخاب کدرشته هاي امتحاني )اول و دوم( و 
همچنین شهرستان محل حوزه امتحاني خود، دقت الزم را مبذول فرمایند؛ لذا پس 
از دریافت کد پي گیري ۱6 رقمي، در این خصوص به درخواست هاي داوطلبان مبني 

بر اصالح یا جابجایي، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- توصیه  مي شود که حتماً داوطلبان، پس از تکمیل تقاضانامه و دریافت کد پي گیري، 
یك نسخه پرینت از تقاضانامه شان تهیه، و مندرجات آن را کنترل و نزد خود نگهداري 

نمایند.
۴- با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، در خصوص اشتباه در 
ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً براي داوطلباني که ثبت نام آنان از سوي 
اطالعات  بر کنترل  تأکید مي گردد که عالوه  است،  داده  انجام مي شود رخ  دیگران 
ثبت نامي، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالي خود دقت نمایید تا اشتباهاً عکس 
داوطلب دیگري به جاي عکس شما ارسال نگردد. بدیهي است که در صورت ارسال 
عکس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي شده و مطابق مقررات 

با وي رفتار خواهد شد.
اطالع رساني   و  خبري   )هفته نامه  پیك سنجش   نشریه  طریق   از  تغییري   هرگونه    -۵
لزوم  از طریق  پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش و در صورت  سازمان  سنجش (، 

رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد. 
6-در صورت  لزوم ، داوطلبان مي توانند با شماره تلفن  گویاي: 42163-۰21 با روابط 
سیستم  طریق  از  یا  کرده  حاصل   تماس   کشور  آموزش   سنجش   عمومي  سازمان  

پاسخگویي اینترنتي )غیرحضوري( سازمان اقدام نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي سنجش

 و پذيرش دانشجو مورخ 1397/8/1۴ درباره

 آزمون سراسري سال  1398 و بعد از آن
بدین وسیله به اطالع تمامي داوطلبان آزمون سراسري مي رساند که مصوبات چهاردهمین 
جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۹7/۸/۱۴ در خصوص میزان و نحوه تأثیر 

سوابق تحصیلي و نحوه پذیرش به شرح ذیل است:
۱- در آزمون سراسري سال ۱۳۹۸، میزان تأثیر سوابق تحصیلی، حداکثر ۳۰ درصد با 

تأثیر مثبت اعمال مي شود؛ به  طوري که:
الف- آن دسته از دیپلمه هاي ریاضي فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اسالمي، که دیپلم خود را در سال ۱۳۹۸ و در نظام آموزشي جدید )۳-۳-6( اخذ مي کنند  
و امتحانات دروس پایه دوازدهم آنها به صورت نهایي، سراسري و کشوری برگزار مي شود، 
مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود دیپلم )پایه دوازدهمـ  سال 
سوم آموزش متوسطه نظام جدید ۳-۳-6( به میزان حداکثر ۳۰ درصد به نسبت سوابق 

تحصیلي موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت، در نمره کل نهایي آنان لحاظ  مي شود.
ب- آن دسته از دیپلمه هاي ریاضي فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اسالمي، که دیپلم خود را از سال ۱۳۸۴ 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 تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود دیپلم )پایه یازدهم 
ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم( به میزان حداکثر ۲۵ درصد به نسبت سوابق 
تحصیلي موجود داوطلب و با تأثیر مثبت است، و داوطلبان داراي مدرك پیش دانشگاهي 

ریاضي فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر، که مدرك دوره 
پیش دانشگاهي خود را از سال تحصیلي 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 تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود دوره پیش دانشگاهي )پایه دوازدهمـ  سال 
آخر آموزش متوسطه نظام قدیم( به میزان حداکثر ۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلي 
موجود داوطلب و با تأثیر مثبت اعمال مي شود. در مجموع میزان تأثیر سوابق تحصیلي 

حداکثر ۳۰ درصد است و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ  مي شود.
ج- سایر دیپلمه ها )غیر از بندهاي الف و ب( مشمول اعمال سوابق تحصیلي نیستند.

۲- حداقل ۸۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز و مؤسسات آموزش 
عالي کشور، از سال ۱۳۹۸ به بعد »صرفاً با سوابق تحصیلي« و خارج از فرایند آزمون 
سراسري انجام مي شود. آیین نامه اجرایي این مصوبه، حداکثر تا یك ماه آینده در سازمان 
سنجش آموزش کشور تهیه و پس از تصویب در شوراي سنجش و پذیرش دانشجو و قبل 

از شروع ثبت نام آزمون سراسري سال ۱۳۹۸، اطالع رساني خواهد شد.
۳- میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلي 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
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مرحله تكمیل ظرفیت  پیرو اطالعیه  مورخ ۹7/۸/۲۰، بدین  وسیله  نظر متقاضیان 
و  رشته  هاي  مختلف  تحصیلـي داراي شرایط خاص پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان 
همچنین معرفي شدگان رشته  نيمه متمركز آموزش تربيت بدني پردیس هاي 
دانشگاه هاي فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائي که در آزمون عملي رشته ذي ربط 
سال   سراسري   آزمون   در  گزینش  و  مصاحبه  مراحل  انجام  براي  نموده اند،  شرکت 

۱۳۹7را  به  نکات زیر معطوف  مي دارد: 
الف( بر اساس  ضوابط مربوط به  گزینش  رشته  هاي  تحصیلي داراي شرایط خاص، افراد 
واجد شرایط در هر یك  از کدرشته هاي  شرایط خاص تا چند برابر ظرفیت  در هر کد 
رشته  با توجه  به  نمره  کل  از بین  کلیه داوطلباني  که  کدرشته  یا رشته هاي  مربوط را در 
مرحله تکمیل ظرفیت انتخاب  نموده اند، مشخص و در روز چهارشنبه مورخ ۹7/۹/7 

از طریق سایت این سازمان اعالم شده است.
آزمون سراسري سال ۹7 چنانچه در ردیف  پذیرفته شدگان رشته هاي متمرکز  ب( 
برابر ظرفیت هر یك  از رشته  هاي  فرهنگیان در مرحله تکمیل   معرفي شدگان  چند 
یا  معاینه  مراحل  مختلف  مصاحبه،  انجام   براي   که  در صورتي  بگیرند،  قرار  ظرفیت 
آزمون عملي رشته  یا رشته  هاي  اعالم شده ، مراجعه  نموده و به عنوان پذیرفته شده 
 نهایي  هر یك از رشته هاي تحصیلي  داراي شرایط خاص اعالم  قبولي شوند، مطابق 
ضوابط قبولي  قبلي آنان  در رشته  متمركز لغو شده و باید در رشته قبولي جدید 
ثبت نام و ادامه تحصیل نمایند. بديهي است كه امکان بازگشت و ادامه تحصيل 
اين دسته از پذيرفته شدگان در رشته قبولي متمركز قبلي، ميسر نيست؛ لذا 

داوطلبان گرامي الزم است که در این خصوص، دقت و توجه الزم را به عمل آورند.
تکمیل  مرحله  در  محل  کدرشته  چند  یا  یك  انتخاب  به  نسبت  که  داوطلباني  ج( 
ظرفیت اقدام نموده اند، ولي در این مرحله نسبت به معرفي آنان اقدام نگردیده است. 
اين رشته ها را دارا  به پذيرش در  يا ضوابط مربوط  از داوطلبان،  اين دسته 
نیستند و يا در مقايسه با ساير معرفي شدگان، فاقد حداقل نمره علمي الزم 

براي معرفي در اين مرحله هستند.
د( اسامي پذیرفته شدگان نهائي رشته هاي مختلف تحصیلي متمرکز و نیمه متمرکز 
پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان، پس از انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل 
گزینش علمي نهایي، در دهه دوم دي ماه سال جاري از طریق پایگاه اطالع رساني 

این سازمان به اطالع داوطلبان خواهد رسید.
ظرفیت  برابر  چند  معرفي شدگان  عمومي  بررسي صالحیت هاي  و  مصاحبه  انجام   **
رشته هاي تحصیلي پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان، در دو بخش مجزا به شرح ذیل خواهد 

بود )معرفي شدگان دقت نمایند که در هر یك از مراحل مورد نظر، شرکت نمایند(:

بررسي صالحيت هاي عمومي  ارسال فرم مشخصات  و  تکميل  الف( نحوه 
گزينش :

برابر  آنان در ردیف معرفي شدگان چند  اسامي  را که  داوطلباني  از  توجه آن دسته 
در مرحله  از رشته هاي تحصیلي پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان  ظرفیت هر یك 
تكمیل ظرفیت قرار گرفته است، و همچنین معرفي شدگان رشته نیمه متمركز 

اطالعيـه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره:

 اعالم برنامه زماني انجام مراحل مصاحبه اختصاصي 
و ساير مراحل گزينش معرفي  شدگان  چند برابرظرفيت 

رشته  هاي  مختلف  تحصيلـي داراي شرايط خاص 
پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان در مرحله تکميل ظرفيت 
آزمون سراسري سال 97 و همچنين اعالم زمان مصاحبه 

تخصصي و بررسي صالحيت عمومي از معرفي شدگان 
رشته  نيمه متمركز آموزش تربيت بدني پرديس هاي 

دانشگاه فرهنگيان درآزمون  مذكور
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را، که در آزمون عملي رشته ذي ربط شرکت نموده اند، به رعایت دقیق موارد ذیل 
معطوف مي دارد: 

۱- پس از تهیه نسخه پرینت فرم اطالعات فردي )فرم شماره 1( مندرج در ذیل 
همین اطالعیه، نسبت به تکمیل دقیق آن و الصاق یك قطعه عکس اقدام و همراه 
تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملي، حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ اعالم 
با پست پیشتاز به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل  اسامي در سایت، 
اقامت خود )جدول شماره 2 - نشاني و شماره تلفن هسته ها( كه در سايت 

سازمان سنجش درج شده است ، ارسال یا به صورت حضوري ارائه نمایند.
۲- الزم است که در تکمیل فرم مشخصات دقت کافي معمول گردد. بدیهي است 
که مسؤولیت هرگونه نقص و نارسایي در تکمیل فرم، به عهده داوطلب خواهد بود.  

۳- تکمیل نکردن فرم اطالعات یا ارسال نکردن به موقع آن به هسته گزینش آموزش 
و پرورش استان محل اقامت، به منزله انصراف از تحصیل در دانشگاه هاي مذکور بوده 

و برابر مقررات تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
تذكر مهم: معرفي شدگان دقت نمایند که موظف هستند عالوه بر حضور در مصاحبه 
اختصاصي بر اساس استان بومی، طبق بخش »نحوه تکمیل و ارسال فرم مشخصات 
بررسي صالحیت هاي عمومي گزینش« حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از زمان انتشار 
فهرست اسامي معرفي شدگان، به منظور طي مراحل بررسي صالحیت هاي عمومي 
گزینش به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود )جدول پیوست 
که در سایت سازمان سنجش آمده است( با در دست داشتن فرم شماره )۱( و سایر 

مدارك مربوط مراجعه نمایند.
۴- حضور نیافتن در مهلت مقرر براي انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به 
هر دلیل، به منزله انصراف از تحصیل در رشته هاي مورد نیاز آموزش و پرورش در 
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائي تلقي مي گردد و مسؤولیت آن 

صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.

ب( اقـدامات الزم براي انجام فرايند گزينش و مصاحبه اختصاصي:
پذيرش  براي  سراسري  آزمون  مراحل  در  قانوني  شرايط  از  جزئي  مصاحبه، 
شهیدرجايي  دبیر  تربیت  دانشگاه  و  فرهنگیان  دانشگاه  در  معلم  دانشجو 
انجام مصاحبه تخصصي صرفاً در مهلت مقرر مندرج در اين اطالعیه   است. 
امكان پذير است. ضمناً انجام مصاحبه مجدد يا تمديد مهلت اعالم شده، تحت 
هر شرايطي و به هیچ عنوان امكان پذير نخواهد بود. پذيرش دانشجو در مرحله 
تكمیل ظرفیت و رشته هاي نیمه متمركز آزمون سراسري سال 1397، منحصراً 
براي پرديس هاي دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجايي و 
صرفاً براساس شرايط و ضوابط مندرج در صفحات 2 و 3 »بخش پیوست ها« 
دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1397  و اطالعیه  مورخ 

1397/8/2۰ سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود. 
۱- جدول شماره )۱( که در سایت سازمان سنجش آمده است، شامل: نام، نشاني 
و شماره تلفن مراکز مجري مصاحبه اختصاصي از معرفي شدگان چند برابر ظرفیت 
در   ۱۳۹7 سال  سراسري  آزمون  ظرفیت  تکمیل  مرحله  و  متمرکز  نیمه  رشته هاي 
تهران  رجایي  شهید  دبیر  تربیت  دانشگاه  و  فرهنگیان  دانشگاه  تحصیلي  رشته هاي 
است که داوطلبان ضرورت دارد براي شرکت در مصاحبه تخصصي، در زمان مقرر در 

مراکز مجري حضور یابند.
تذكر: معرفي شدگان دقت نمايند چنانچه تغییري در مراكز مجري مصاحبه 
ايجاد گردد، متعاقبًا از طريق اداره كل آموزش و پرورش استان بومي داوطلب 

اعالم خواهد شد.
و  شرایط  داراي  که  آمد  خواهد  عمل  به  اختصاصي  مصاحبه  معرفي شدگاني  از   -۲
ضوابط اختصاصي مندرج در صفحه ۲ و ۳ بخش پیوست دفترچه راهنماي انتخاب 
رشته آزمون سراسري سال ۱۳۹7 و اطالعیه هاي اصالحي بعدي سازمان سنجش 
آموزش کشور )کسب نمره علمي کل 6۵00 و باالتر در زیرگروه مربوط براي مجاز 
شدن در انتخاب رشته، داشتن حداقل معدل كل 1۵ در دوره متوسطه دوم )معدل 
از  انتخابي، برخورداري  پایه  اول، دوم و سوم(، بومي بودن در کد رشته محل  سه 
سالمت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسماني برای حسن انجام وظیفه معلمی، 
داشتن حداکثر سن ۲۲ سال تمام در بدو ورود به دانشگاه »متولدان۱۳7۵/7/۱ به 
بعد«( باشند؛ در غیر این صورت، انجام مصاحبه علمي ـ تخصصي، منتفي خواهد بود.

تبصره: حداقل معدل و حداکثر سن تحت هر شرایطي تغییر نخواهد کرد. 
۳- ویژگي هاي جسماني معرفي شدگان چند برابر باید از سوي پزشك معتمد واجد 
شرایط آموزش و پرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه مورد تأیید 

قرارگیرد؛ در غیر این صورت، انجام مصاحبه امکان پذیر نخواهد بود.
۴- موفقیت در مصاحبه اختصاصي و بررسي و تأیید صالحیت هاي عمومي، به منزله 
قبولي فرد تلقي نمي گردد، بلکه کلیه داوطلبان باید واجد شرایط مصاحبه تخصصي و 
بررسي و تأیید صالحیت هاي عمومي بوده و همچنین در گزینش نهایي، که براساس 
ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام میگردد، داراي باالترین نمره علمي نهایي 

در مقایسه با سایر داوطلبان نیز باشند. 
تبصره: داوطلبان معرفي شده، در صورت عدم تمایل به تحصیل در کد رشته محل 
انتخابي دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي، مي توانند در زمان 
انجام مصاحبه، با ارائه درخواست کتبي، نسبت به انصراف از تحصیل در دانشگاه هاي 
یا در مراحل مصاحبه تخصصي و بررسي صالحیت هاي عمومي  اقدام نمایند  مزبور 

شرکت ننمایند. 
جابجایي  و  انتقال  تحصیلی،  دوره  تغییر  اولویت،  تغییر  گرایش،  و  رشته  تغییر   -۵
در بین دانشگاه ها و بالعکس، در بدو  ورود یا در طول تحصیل، تحت هیچ شرایطی 

امکان پذیر نخواهد بود. 
6- تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ایفای تعهد، تحت هر 
والدین،  فوت  خانواده،  سرپرستي  تکفل،  مسافت،  بُعد  تجرد،  تأهل،  از  اعم  شرایط، 

بیماري و ... ممنوع است. 
7- محل تحصیل پذیرفته شدگان پس از ثبت نام قطعي، از سوي پردیس ها در واحدهاي 
تابعه )سطح استان( طبق جدول شماره )۱( صفحه ۳ بخش پیوست دفترچه راهنماي 
انتخاب رشته آزمون سراسري سال ۱۳۹7 که در سایت سازمان سنجش درج شده 

است ، تعیین خواهد شد.  
تبصره 1 : در کالس هایي که به حدنصاب الزم )حداقل ۲۰ نفر( براي تشکیل در 
پردیس محل قبولي نرسد، دانشگاه فرهنگیان به تشخیص خود نسبت به جابجایي 
پذیرفته شدگان در سطح پردیس هاي کشور اقدام خواهد نمود و پذیرفته شدگان حق 
هیچ گونه اعتراضي را نخواهند داشت؛ در غیر این صورت، قبولي آنان »کان لم یکن« 

تلقي خواهد شد.
تبصره 2 : انتقال و جابجایي در بین پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان ممنوع است.

۸- در پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان، براي رشته تحصیلي راهنمایي و مشاوره، صرفاً 
گرایش فعالیت هاي پرورشي، اجرا خواهد شد و فارغ التحصیالن به عنوان مربي امور 

تربیتي به کارگیري خواهند شد.
۹- پذیرفته شدگان متمرکز آزمون سراسري سال ۱۳۹7 در هر یك از کدرشته هاي 
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تحصیلي بورسیه یا شرایط خاص، که به دستگاه هاي اجرایي تعهد خدمت دارند، و 
همچنین پذیرفته شدگان رشته هاي تحصیلي دانشگاه هاي فرهنگیان و تربیت دبیر 
شهیدرجایي، که متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش هستند، مجاز به ثبت نام 
و شرکت در گزینش رشته هاي تحصیلي مرحله تکمیل ظرفیت نبوده اند؛ بنابراین، 
در صورت معرفي به آموزش و پرورش، از مراحل مصاحبه اختصاصي و بررسي صالحیت هاي 

عمومي حذف خواهند شد.
۱۰- براي شرکت در مصاحبه ، به همراه داشتن اصل و تصویر مدارك )کارت ملي، 
شناسنامه، دفترچه درماني، در صورت وجود، دیپلم یا گواهي تأیید شده که معدل کل 
درآن قید شده است( و یك قطعه عکس ۴ ×۳  که درسال جاري گرفته شده باشد 
الکترونیکي به سازمان  از طریق پست  )ترجیحاً عکسي که موقع ثبت نام در آزمون 

سنجش آموزش کشور ارسال شده است( الزامي است.
11- زمان مصاحبه اختصاصي معرفي شدگان: روز شنبه مورخ  17/ 9/ 1397 
لغايت روز سه شنبه مورخ  27/ 1397/9  ) صبح از ساعت 8 تا 13 و بعد از 

ظهر14 تا  18( است. 
از سوي پردیس مجري مصاحبه  انجام مصاحبه معرفي شدگان،  زمان دقیق  تذكر: 
تعیین خواهد شد و معرفي شدگان الزم است که قبل از تاریخ  ۱۳۹7/۹/۱7 از طریق 
سایت اینترنتي و تلفن پردیس مجري مصاحبه یا با مراجعه حضوري، از روز و زمان 

دقیق زمان مصاحبه خود مطلع شوند.
محترم  هیأت  مصوبه  موضوع  سراسري،  آزمون  تعرفه هاي  جدول  براساس   -۱۲
وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹6/۹/۱۹ به شماره ابالغي ۱۱۸۰۱۵/ت ۵۴7۵۴ هـ مورخ 
۱۳۹6/۹/۲۵، هر یك از داوطلبان معرفي شده براي هزینه انجام فرایند مصاحبه، با 
رعایت موارد فوق، باید مبلغ ۲7۰/۰۰۰ )دویست و هفتاد هزار( ریال به حسابي که در 
زمان مصاحبه تخصصي اعالم مي گردد، واریز نموده و اصل فیش واریزی را به مرکز 

مجری مصاحبه تخصصي تحویل نمایند. 
توجه:  از داوطلباني که فاقد شرایط اختصاصي آموزش و پرورش بوده و بدون توجه 
به ضوابط اعالم شده اقدام به انتخاب رشته نموده اند، مصاحبه اختصاصي و بررسي 
صالحیت هاي عمومي به عمل نخواهد آمد؛ بنابراین، این گونه داوطلبان، از واریز مبلغ 

مزبور خودداري نمایند؛ چون بدیهي است که مبلغ واریزي برگشت داده نمي شود.
یا متعاقب آن مشخص  نادرست پذیرفته شود  ارائه اطالعات  با  ۱۳- چنانچه فردي 
گردد که شرایط الزم را نداشته است، در هر مرحله از ثبت نام، تحصیل یا استخدام 
آزمایشي و قطعي ، قبولي وي لغو مي گردد و حسب مورد، مکلف به پرداخت خسارت هاي 

ناشي از آن خواهد بود.

تذكرات خيلي مهم: 
1- داوطلباني که در شهریورماه سال جاري براي رشته هاي متمرکز دانشگاه فرهنگیان 
و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایي معرفي شده، اما به دلیل نداشتن شرط »معدل، 
سن و معاينات پزشكي« مطابق مفاد شرایط و ضوابط مندرج در صفحه ۲ و ۳ بخش 
پیوست دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي آزمون سراسري سال ۱۳۹7، 
از سوي آموزش و پرورش مورد تأیید قرار نگرفته اند. چنانچه در ردیف معرفي شدگان 
فرایند  انجام  براي  از مراجعه  قرار گیرند،  تکمیل ظرفیت  یا  نیمه متمرکز  رشته هاي 

مصاحبه به دلیل غیر واجدشرایط بودن، خودداري نمایند. 
معرفي شده  پرورش  و  آموزش  به  مرحله  اين  در  داوطلبي  چنانچه  تبصره: 
باشد، در حالي كه ويژگي جسماني داوطلب، نسبت به مراحل قبل از آزمون 

از سوي مركز مجري مصاحبه صرفًا براي  تغییر كرده است، موضوع مجدداً 
رشته هاي نیمه متمركز يا تكمیل ظرفیت )حسب معرفي داوطلب از سوي 

سازمان سنجش( مورد بررسي خواهد گرفت.
2- داوطلباني که در شهریور ماه سال جاري براي رشته هاي متمرکز دانشگاه فرهنگیان 
و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایي معرفي شده و صالحیت عمومي و تخصصي آنان 
مورد تأیید آموزش و پرورش قرارگرفته است، باید نسبت به تکمیل فرم پذیرش در 
به هر  نمایند. عدم مراجعه  اقدام  استان  هسته گزينش  و  مركز مجري مصاحبه 
یك از مراکز مزبور )هسته گزینش و پردیس مجري مصاحبه(، به منزله انصراف از 

رشته هاي نیمه متمرکز و یا تکمیل ظرفیت، تلقي خواهد شد.
3- مسؤولیت رعایت مقررات وظیفه عمومي مندرج در صفحه ۳6 دفترچه راهنماي 
ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري سال ۱۳۹7 به عهده داوطلبان ذکور است، و 
چنانچه سازمان وظیفه عمومي به هر دلیلي با معافیت تحصیلي آنان موافقت ننماید، 
قبولي داوطلب لغو خواهد شد؛ بنابراین، به منظور صیانت از حقوق سایر داوطلبان 
آزمون، توصیه مي شود که آنها، قبل از طي مراحل مصاحبه اختصاصي، از وضعیت 

نظام وظیفه عمومي خود مبني بر صدور معافیت تحصیلي اطمینان حاصل نمایند.
4- به موجب ضوابط و مقررات مربوط به رشته هاي نیمه متمرکز و با توجه به نیاز 
به صورت همزمان در  این رشته ها، چنانچه داوطلباني  به  پرورش  و  آموزش  مبرم 
به  نهایي شوند، ملزم  یا تکمیل ظرفیت پذیرفته  نیمه متمرکز  رشته هاي متمرکز، 
ثبت نام و تحصیل در رشته نیمه متمرکز بوده و قبولي متمرکز و تکمیل ظرفیت آنان 

»کان لم یکن« تلقي خواهد شد. 
5- به موجب کارنامه نهایي، که از سوي سازمان سنجش براي رشته هاي متمرکز 
شهریور ماه سال جاري صادر شده، در کارنامه نهایي داوطلبان براي برخي از کدرشته 
محل هاي انتخابي، كد )5( به مفهوم عدم تأیید صالحیت هاي عمومي درج شده 
است. چنانچه این گونه داوطلبان، نسبت به گزینش خود درخواست رسیدگي مجدد 
نموده باشند و متعاقب آن در رشته هاي مرحله تکمیل ظرفیت شرکت نمایند، در 
صورت اعالم قبولي همزمان براي دو رشته، مالك براي تحصیل، رشته هاي متمرکز 

خواهد بود؛ بنابراین، رشته تکمیل ظرفیت آنان حذف خواهد شد.

نکته مهم براي داوطلبان معرفي شده رشته  نيمه متمركز آموزش تربيت بدني 
پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان در آزمون سراسري سال 1397: 

دانشگاه  پردیس هاي  تربیت بدني  آموزش  رشته   ظرفیت  برابر  چند  معرفي شدگان 
مورخ  عملي  آزمون  در  که  صورتي  در   ،۱۳۹7 سال   سراسري   آزمون   در  فرهنگیان 
۹7/۹/۱ و ۹7/۹/۲ شرکت نموده اند، باید طبق توضیحات مندرج در این اطالعیه و بر 
اساس برنامه زماني مربوط، براي انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش 
به محل هاي تعیین شده مراجعه نمایند. بدیهي است که آن دسته از معرفي شدگاني 
تأیید مراحل مصاحبه،  در آزمون عملي شركت ننموده اند، حتي در صورت  که 
معاینه و سایر مراحل گزینش از سوي آموزش و پرورش نیز از گزینش نهایي حذف 

خواهند شد. 
 ۹7/۹/۲۰ تاریخ  تا  حداکثر  را  خود  سؤاالت  مي توانند  گرامي  داوطلبان  پایان،  در 
نشاني: به  سازمان  این  سایت  در  مندرج  اینترنتي  پاسخگویي  سیستم  طریق   از 

www.sanjesh.org مطرح نموده یا با  شماره  تلفن: 42163 )پیش شماره ۰21( 
تماس حاصل نمایند.

روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  كشور
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به منظور اجرای قانون اعطای مدرك کارشناسی و باالتر به حافظان کل قرآن مجید مصوب 
سال ۱۳7۵ مجلس محترم شورای اسالمی و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب هیأت 
محترم وزیران )۱۳76/۱۱/۵(، حافظان کل قرآن مجید، بجز اتباع خارجی که خواهان 
استفاده از مزایای در نظر گرفته شده هستند، ضرورت دارد که با توجه به توضیحات 
ذیل، در آزمون کارشناسی ارشد )کد رشته امتحانی ۱۱۱۱( شرکت نموده و بند مربوط به 

تقاضانامه اینترنتی را عالمت گذاری نمایند.
الف( بنا بر ابالغیه معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از سال ۱۳۹۸ 

و بعد از آن، آزمون مستقل شفاهی صحت حفظ برگزار نخواهد شد.
ب( الزم است که متقاضیان بهره مندی از قانون مذکور، حداقل مدرك تخصصی مندرج در 
مصوبه جلسه ۵7۳ شورای عالی انقالب فرهنگی )حافظ درجه ۳( را که از سوي سازمان 
دارالقرآن کریم و با همکاری ادارات کل تبلیغات اسالمی سراسر کشور مطابق مندرجات 

این اطالعیه برگزار می شود، ارائه نمایند.
ج ( داوطلبان دیپلم و زیر دیپلم، پس از شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و کسب حد 
نصاب الزم، از طرف سازمان سنجش آموزش کشور به مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و 

آموزش عالی قرآنی کشور معرفی خواهند شد.
د ( معرفی شدگان دیپلم و زیر دیپلم و دارای حد نصاب، که دارای مدرك تخصصی حفظ 
هستند، به منظور اخذ مدرك کارشناسی علوم قرآن و حدیث، گواهی معدل و ریز نمرات، 
به مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور )بر اساس دستورالعملی 

که مرکز فوق اعالم خواهد نمود( مراجعه می نمایند.
هـ ( دارندگان مدرك رسمی کارشناسی علوم قرآنی )فقط علوم قرآنی( که دارای مدرك 
تخصصی حفظ هستند، پس از شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و اعالم نتایج، طبق برنامه 
زمان بندی اعالم شده از سوی سازمان سنجش براي معرفی به دانشگاه ها، الزم است که 
نسبت به ارسال مدرك تخصصی حفظ، مدرك کارشناسی رسمی علوم قرآنی و انتخاب 

رشته خود به سازمان سنجش آموزش کشور، اقدام نمایند.
و( حافظانی که در سال های گذشته با استفاده از این تسهیالت، موفق به اخذ مدرك 
کارشناسی در رشته علوم قرآن و حدیث شده اند، برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، 

حق استفاده مجدد از این سهمیه را ندارند.
ز ( حافظانی که در سال های گذشته )سال ۹7 و قبل از آن( با استفاده از این تسهیالت، 
موفق به اخذ مدرك کارشناسی در رشته علوم قرآن و حدیث شده اند، موظف هستند که 
با مراجعه به معاونت فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به اخذ گواهی 
معدل کارشناسی خود اقدام نموده و معدل کارشناسی صحیح را در تقاضانامه اینترنتی 

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ درج نمایند.
ح ( ضوابط ثبت نام و آیین نامه آزمون هاي ارزیابي و اعطاي مدرك تخصصي به حافظان 

قرآن کریم، که از سوی سازمان دارالقرآن کریم اعالم شده است، به شرح ذیل است:
طرح ارزيابي و اعطاي مدرک تخصصي به حافظان قرآن كريم- 1

به اطالع حافظان محترم قرآن کریم مي رساند که بر اساس مصوبه جلسه )۵7۳( شوراي 
عالي انقالب فرهنگي مورخ )۸۴/۹/۸( و به منظور سامان دهي و تسهیل خدمت رساني 
دستگاه هاي اجرایي کشور به حافظان کالم وحي، سازمان دارالقرآن الکریم با همکاري 

ادارات کل تبلیغات اسالمي سراسر کشور، آزمون هاي »ارزیابي و اعطاي مدرك تخصصي 
به حافظان قرآن کریم« را طبق توضیحات و ضوابط ذیل اجرا مي نماید.

الزم به ذکر است که داوطلبان شرکت در آزمون هاي اعطاي مدرك کارشناسي و باالتر 
باید نسبت به کسب حداقل  حفظ )از طریق سازمان سنجش آموزش کشور( ضرورتاً 

مدارك درجات ذیل )حافظ درجه ۳( اقدام نمایند.
الف- درجات اعطائي و شرايط الزم:

ب- شرايط عمومي ثبت نام:
حفظ کل قرآن کریم.- ۱
داشتن تابعیت ایراني.- ۲

ج- مدارك الزم براي ثبت نام:
۱- تصویر صفحه اول شناسنامه.

۲- تصویر کارت شناسایي ملي )پشت و رو(.
۳- تصویر عکس متقاضي با زمینه روشن.

تذكر: عناوین معافیت از حضور در آزمون ها در ضوابط آزمون )جدول ۴( درج گردیده 
است.

تذكر مهم:
۱- تبعات هرگونه اشکال )عدم صحت اطالعات فرم ثبت نام، ناقص بودن مدارك، بزرگ یا کوچك 

بودن اندازه عکس و ... ( در مدرك ارسالي، برعهده داوطلبان شرکت در آزمون ها خواهد بود.
۲- در صورت قبولي در هر یك از رشته ها، ارسال رونوشت شناسنامه و کارت ملي، همراه 
یك قطعه عکس پشت نویسي شده ضروري خواهد بود و امکان استفاده از تصاویر ارسالي 

در مدارك و گواهینامه هاي پایاني، وجود نخواهد داشت.
د- زمان بندي فرآيند آزمون ها:

زمان بندي آزمون هاي ارزيابي و اعطاي مدرک تخصصي به حافظان قرآن كريم
)با توجه به شرايط هر سال، در زمان هاي اعالمي امكان 7 الي 1۰ روز جابجايي 

وجود دارد(

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 »قانون اعطای مدرک كارشناسی و باالتر 

به حافظان كل قرآن مجيد« سال 1398 و بعد از آن
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۱- شرط ورود به هر مرحله از آزمون ها، قبولي در مرحله قبل از آن است.
۲- حضور متقاضیان دریافت مدارك درجه ۳، در مراحل اول و دوم آزمون، متقاضیان 
دریافت مدرك درجه ۲ در مراحل اول، دوم و سوم، و متقاضیان دریافت مدرك درجه ۱ 

در تمامي مراحل آزمون )ذکر شده در جدول ۳( الزامي است.
تذكر: مدرك مورد نیاز براي حافظان متقاضي شركت در آزمون اعطاي مدرك 
كارشناسی و باالتر سازمان سنجش آموزش كشور، حداقل درجه 3 است و لذا 

حضور اين افراد در آزمون هاي مراحل سوم و چهارم الزامي نیست.
۳- محل برگزاري آزمون ها در استان ها، از سوي دارالقرآن الکریم ادارات کل تبلیغات 
اسالمي هر استان به طور جداگانه تعیین خواهد شد و مکان دقیق آن، ضمن درج در کارت 

ورود به جلسه آزمون، از طریق سایت تالوت نیز اطالع رساني خواهد شد. 
۴- ورود به محل آزمون کتبي صرفاً با کارت داوطلبي آزمون انجام مي پذیرد و کارت ورود 
به جلسه آزمون نیز از یك هفته قبل از آزمون از طریق سایت تالوت قابل دریافت خواهد 

بود.
۵- ۸۰ درصد سؤاالت آزمون مرحله اول را ترجمه و مفاهیم و ۲۰ درصد دیگر را سؤاالت 

حفظ تشکیل مي دهند.
6- سؤاالت آزمون مرحله اول، بر اساس ترجمه هاي رایج قرآن و از آیات و عبارات پرکاربرد 
طرح خواهد شد و شرکت کنندگان مي توانند یکي از ترجمه هاي رایج را )به دلخواه( 

مطالعه نمایند.
ه - شرايط معافیت از آزمون ها:

تبصره 1: پذیرش معافیت هاي مذکور )ردیف ۱ تا ۴( از سوي دبیرخانه اعطاي مدرك به 
حافظان، منوط به اسکن و ارسال مدرك یا نامه تأییدیه سازمان مربوط در زمان ثبت نام 

بوده و به درخواست هاي پس از اتمام ثبت نام، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تبصره 2: ضروري است که کلیه افراد مشمول موارد فوق نیز، همچون سایر متقاضیان، در 
تمامي فرآیندهاي ثبت نام شرکت نمایند. متقاضیان براي کسب اطالعات بیشتر مي توانند 
در مهلت ثبت نام از ساعت ۹ الي ۱۲ با شماره تلفن: 66۹۵6۰6۸-۰۲۱ تماس حاصل 

فرمایند.
تبصره3: حضور در جلسه آزمون، استفاده از شرایط معافیت را براي فرد از بین مي برد.

به  تخصصي  اعطاي مدرک  و  ارزيابي  و ضوابط آزمون هاي  نامه  2-آيين 
حافظان قرآن كريم 

شرايط  و ضوابط آزمون مرحله اول )كتبي(
هر جزء شامل ۵ سؤال )چهار سؤال ترجمه و یك سؤال حفظ( بوده و تمامي سؤاالت - ۱

به صورت کتبي و چهار گزینه اي است.
حدنصاب قبولي آزمون مرحله اول به شرح ذیل است:- ۲

3 -
4 -
5 -

۳ - هر سه پاسخ غلط، یك نمره منفي دارد.
۴ - در صورت قبولي در مرحله اول سال گذشته، به شرط عدم تغییر رشته و عدم ارتقاء 

درجه، فرد به مدت یك دوره از این مرحله معاف است.
۵- شرایط و عناوین دیگر معافیت هاي این مرحله در جدول ۴ بیان شده است.

شرايط و ضوابط آزمون مرحله دوم )شفاهي(
در این مرحله که به صورت شفاهي برگزار مي شود، صحت حفظ مورد ارزیابي قرار مي گیرد.

سؤاالت به صورت شفاهي و هشت سطري )بر اساس قرآن هاي ۱۵ سطري( پرسیده - ۱
خواهد شد.

تالوت حافظاني که در بخش حسن حفظ، حدنصاب الزم را کسب نمایند، پس از - ۲
استماع مجدد، در بخش هاي تجوید، صوت، لحن و وقف و ابتداء نیز به صورت جداگانه 

ارزیابي خواهد شد.
حدنصاب قبولي مرحله دوم به شرح ذیل است:- ۳

در صورت قبولي در سال گذشته، فرد به مدت یك دوره از این مرحله معاف است.- ۴
شرایط و عناوین معافیت هاي این مرحله در جدول ۴ بیان شده است.- ۵

شرايط و ضوابط آزمون مرحله سوم )ترجمه و مفردات( – ويژه حافظان كل مجاز
۱- هر جزء شامل 6 سؤال )چهار سؤال ترجمه و دو سؤال مفردات( است.

۱-۱- سؤاالت به صورت کتبي، تستي و چهارگزینه اي است.
۲- حدنصاب قبولي مرحله سوم

جدول 7
حدنصاب قبوليدرجهتعداد کل سؤاالت

۱۸۰۲۱۴۰
۱۱۵۰

۳- هر سه پاسخ غلط یك نمره منفي دارد.
۴- منبع سؤاالت مفردات، کتاب قاموس قرآن، تألیف آیت ا... سیدعلي اکبر قرشي، انتشارات 

دارالکتب االسالمیه، و منبع سؤاالت ترجمه، ترجمه آیت ا... مکارم شیرازي است.
شرايط و ضوابط آزمون مرحله چهارم )تفسیر و علوم قرآني( – ويژه حافظان كل 

مجاز
۱- این مرحله از آزمون ها ویژه حافظاني است که در مرحله اول تا سوم، حدنصاب هاي 
الزم را کسب کرده و داراي ۱۰ سال سابقه تدریس تأیید شده در زمینه حفظ قرآن کریم 

هستند.
۲-۱- بعد از تأیید سوابق ده ساله از سوي شوراي کارشناسي، به افراد تأیید شده شش 
ماه فرصت مطالعه داده خواهد شد و زمان و مکان دقیق آزمون این مرحله، طبق نامه به 

اطالع ایشان خواهد رسید.
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۲- سؤاالت به صورت کتبي، )تشریحي و چهار گزینه اي( و تعداد، امتیازات و حدنصاب 
قبولي به شرح جدول ۸ است.

1 -
2 -

۱-۳- هر سؤال تستي یك امتیاز و هر سؤال تشریحي داراي ۲ امتیاز است.
۲-۳- هر سه پاسخ غلط )در بخش سؤاالت چهار گزینه اي( یك نمره منفي خواهد داشت.

۳-۳- منبع سؤاالت علوم قرآني: کتاب علوم قرآني، تألیف آیت ا... معرفت، انتشارات سمت.
ا... مکارم شیرازي( بدون نکات  ۴-۳- منبع سؤاالت تفسیر: تفسیر نمونه )تألیف آیت 

تفسیري شامل سوره های:

حمد، بقره، آل عمران، نساء، مائده، انفال، توبه، هود، یوسف، اسراء، نحل، مومنون، احزاب، 
حجرات، انسان، یس، لقمان، قیامه، صف، جمعه، منافقون، تغابن، روم، عنکبوت، دخان، واقعه، 

ملك، الرحمن، حشر، حدید و جزء سي ام قرآن کریم

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

پیرو اطالعیه مورخ ۹7/۰۸/۲7 بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان متقاضي ثبت نام و 
شرکت در آزمون ورودي دوره دکتري نیمه متمرکز )Ph.D( سال ۱۳۹۸ براي پذیرش در 
دوره هاي روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي غیرانتفاعي و پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مي رساند 
که با توجه به نکات ذیل و همچنین در نظر داشتن شرایط عمومي و اختصاصي مندرج در 

دفترچه راهنماي شرکت در آزمون، مي توانند در آزمون مذکور ثبت نام و شرکت نمایند. 
شرايط ثبت نام:

ثبت نام براي آزمون ورودي دکتري نیمه متمرکز )Ph.D( سال ۱۳۹۸ از روز سه شنبه 
مورخ ۹7/۰۹/۰6 آغاز شده است و در روز دوشنبه مورخ ۹7/۰۹/۱۲ پایان مي پذیرد. الزم 
به تأکید است که ثبت نام در این آزمون، منحصراً به صورت اینترنتي و از طریق پایگاه 

اطالع رساني این سازمان به نشاني: www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.
هر داوطلب  براساس  عالقه  فقط مي تواند در یك کدرشته  امتحاني )بر اساس ضوابط مندرج 
در دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون( ، ثبت نام  و در آزمون مربوط شرکت  نماید.
تذكر مهم: ثبت نام براي شرکت در آزمون  ورودي دکتري نیمه متمرکز )Ph.D( سال 
پایگاه  طریق  از  منحصراً  عالي،  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  دوره هاي  کلیه   ۱۳۹۸
دفترچه  ابتدا  که  است  الزم  داوطلبان  لذا  است؛  امکان پذیر  سازمان  این  اطالع رساني 
راهنماي ثبت نام در این آزمون را که همزمان با شروع ثبت نام، در پایگاه اطالع رساني 
مذکور در دسترس خواهد بود، مطالعه نموده و در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به 
پرداخت هزینه خرید کارت اعتباري ثبت نام در آزمون به شرح ذیل، اقدام کنند و سپس 

مراحل بعدي را به انجام برسانند.
مراحلي كه داوطلب بايد براي ثبت نام اقدام كند:

۱- مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني فوق براي تهیه کارت اعتباري 
ثبت نام )سریال ۱۲ رقمي( و دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام )دفترچه شماره ۱(.  

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

۳-آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام.
۴- با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام دکتري سال ۱۳۹۸ منحصراً به صورت اینترنتي 
انجام مي گیرد، داوطلبان الزم است که با استفاده از کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب، 
که پرداخت الکترونیکي آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان و پرداخت 

وجه ثبت نام شرکت در آزمون، نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام نمایند.
تبصره: با توجه به اینکه مقرر گردیده است در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، خدماتي 
از طریق پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني که تمایل به استفاده از خدمات 
پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه، 

مي توانند از این خدمات استفاده نمایند.
دستورالعمل و نحوه تکميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:

به داوطلبان توصیه مي شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام، 

سپس  و  نموده  تکمیل  را  مذکور  دفترچه  در  مندرج  تقاضانامه  پیش نویس  فرم   ابتدا 
 بر اساس فرم پیش نویس، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان، اطالعات الزم را 
بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمایند. ضمناً داوطلبان الزم است که در درج 
اطالعات ثبت نامي خود دقت نمایند. بدیهي است که در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در 
موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارك داوطلب، در صورت پذیرفته شدن در آزمون، 

قبولي وي )کان لم یکن( تلقي شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیري خواهد شد.
زمان توزيع كارت اينترنتي و محل آزمون:

 )Ph.D( بر اساس برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون ورودي دکتري نیمه متمرکز
سال ۱۳۹۸، در روز جمعه مورخ ۹7/۱۲/۰۳ برگزار خواهد شد. داوطلبان الزم است که از 
روز سه شنبه مورخ ۹7/۱۱/۳۰ لغایت روز پنجشنبه مورخ ۹7/۱۲/۰۲ با مراجعه به پایگاه 
اطالع رساني این سازمان، نسبت به تهیه پرینت کارت و راهنماي شرکت در این آزمون 
 اقدام نمایند. محل آزمون داوطلبان بر اساس استان و شهرستان محل اقامت مندرج در 
بند ۳۳ تقاضانامه تعیین مي گردد؛ لذا مقتضي است که داوطلبان، با مراجعه به جدول 
شماره ۲ دفترچه راهنماي ثبت نام و درج کد مربوط به استان و شهر محل اقامت در 

تقاضانامه ثبت نام، اقدام نمایند.
توصيه هاي  مهم :

۱( توصیه  مي شود که داوطلبان، پس از تکمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده 6 رقمي و 
کدپي گیري ۱6 رقمي، یك نسخه پرینت از تقاضانامه شان تهیه و آن را نزد خود نگهداري نمایند.
۲( به داوطلبان توصیه مي شود که در انتخاب کدرشته  امتحاني و همچنین شهرستان محل 
حوزه امتحاني خود، دقت الزم را مبذول فرمایند؛ لذا، پس از دریافت کد پي گیري ۱6 رقمي، در 
این خصوص به درخواست هاي داوطلبان مبني بر اصالح یا جابجایي، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳( با توجه به مشكالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلي در خصوص اشتباه در 
ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً براي داوطلباني كه ثبت نام آنان از 
سوي ديگران انجام مي شود رخ داده است، تأكید مي گردد كه اين افراد، عالوه بر 
كنترل اطالعات ثبت نامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي شان دقت نمايند 
تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس آنها ارسال نگردد. بديهي است 
كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف 

تلقي شده و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.
۴( هرگونه  تغییري  از طریق  نشریه پیك سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  سازمان 
لزوم  از طریق رسانه هاي  پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش، و در صورت   سنجش (، 

گروهي،  اعالم  خواهد شد. 
۵( در صورت  لزوم،  داوطلبان مي توانند با شماره تلفن گویاي : 42163-۰21 با روابط 
عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  کشور تماس  حاصل  نموده یا از طریق سیستم پاسخگویي 

اینترنتي )غیرحضوري( سازمان اقدام نمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

شرايط و ضوابط، تاريخ و نحوه ثبت نام در آزمون 
ورودي دوره دكتري نيمه متمركز)Ph.D( سال 1398
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در جلسۀ آزمون سراسری سال ۱۳۹7، ۱۳۴ هزار و ۵۸ داوطلب در گروه آزمایشي علوم 
ریاضی و فنی حضور یافتند. وضعیت داوطلبان گروه آزمایشي علوم ریاضی و فنی در آزمون 
سراسری ۹7 بیانگر این نکته مهم است که اگر داوطلبی حتی به یکی از سؤال های درسی 
که در آن ناتوان است و ضعف دارد، پاسخ صحیح بدهد )ضمناً به هیچ یك از سؤال های 
همان درس نیز  پاسخ غلط ندهد( از تعداد قابل توجهی از داوطلبان همین گروه آزمایشي، 
وضعیت بهتری خواهد داشت؛ چرا که متأسفانه تعداد قابل توجهی از داوطلبان، در تمامی 

دروس این رشته نمره منفی یا صفر درصد کسب کرده اند.
در ضمن، وجود درصد منفی در همۀ درس های عمومی و اختصاصی، بیانگر آن است که 
به هیچ وجه نمی توان به سؤال های آزمون سراسری در یك درس به طور اتفاقی پاسخ داد 
و درصد خوب یا مثبتی نیز در آن درس کسب کرد؛ پس، اگر در درسی آمادگی ندارید 
باید آمادگی الزم را برای دادن پاسخ صحیح  به حداقل چند سؤال آن درس کسب کنید 
تا از تعداد قابل توجهی از داوطلبان که به درس مورد  نظر اصاًل پاسخ نمی دهند یا حتی 

درصد منفی کسب می کنند، جلوتر باشید. 
 آمار ارائه شده در جدول ها همچنین تأییدی است بر اینکه کنکور، یك مسابقه است و 
قرار نیست که شما به همه سؤال های آن، پاسخ صحیح بدهید؛ بلکه الزم است که در 

مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشید، و این امر، بدون دقت و هوشمندی 
در پاسخگویی به سؤال ها، به دست نخواهد آمد.

در این جدول، غیر از داوطلبانی که به تمامی سؤال ها پاسخ غلط داده و در نتیجه درصد 
۳۳- را کسب کرده و داوطلبانی که به ۱۰۰ درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند، سایر 
داوطلبان در گروه های ۱۰ درصدی مورد بررسی قرار گرفته اند، یعنی داوطلبانی که به ۹۰ 
تا ۹۹/۹۹ درصد سؤال های یك درس پاسخ صحیح داده اند، در گروه ۹۰ تا ۱۰۰ درصد 
آمده اند یا داوطلبانی که به ۰ تا ۹/۹۹ درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند در گروه ۰ تا 

۱۰ درصد محاسبه شده اند. 
ذکر این نکته مهم است که آمار ارائه شده در  هر سال، با سال دیگر متفاوت است؛ برای 
مثال، سال ۹۳ در درس زبان عربی و فرهنگ و معارف اسالمی هیچ یك از داوطلبان به 
۱۰۰ درصد سؤال ها پاسخ صحیح نداده اند، اما سال ۹۴، ۲۲۸ داوطلب به ۱۰۰ درصد 
سؤال های زبان عربی و ۲۱۳ نفر به ۱۰۰ درصد سؤال فرهنگ و معارف اسالمی پاسخ 
صحیح داده اند، سال ۹۵، ۴۴ داوطلب در درس زبان عربی و ۳۹ داوطلب در درس فرهنگ 
و معارف اسالمی به ۱۰۰ درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند، سال۹6،  ۳۲ داوطلب در 
درس زبان عربی و ۳ داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسالمی به ۱۰۰ درصد سؤال ها 
پاسخ صحیح داده اند، و در سال ۹7، ۲۳ داوطلب در درس زبان عربی و ۱ داوطلب در درس 

فرهنگ و معارف اسالمی به ۱۰۰ درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند.
بر درصدهایی  داوطلب، عالوه  رتبۀ یك  تعیین  باشید که در  داشته  دقت 
مثبت سوابق  تأثیر  است،  کرده  کسب  سراسری  آزمون  در  وی  که 
تحصیلی او  نیز  محاسبه می شود )تا سال گذشته ۲۵ درصد 
تأثیر مثبت سوابق تحصیلی داوطلب در آزمون کتبی نهایی 
سال سوم  متوسطه و ۵ درصد تأثیر مثبت آزمون کتبی 
نهایی پیش دانشگاهی  محاسبه می گردید و امسال 
داوطلب  تحصیلی  مثبت سوابق  تأثیر  ۳۰ درصد 
که عبارت از نمرات اخذ شده در آزمون کتبی 
نهایی سال دوازدهم است، در نمره نهایي لحاظ 
می شود(؛ یعنی، امکان دارد که داوطلبی در 
آزمون سراسری درصدهای مطلوبی کسب 
نکرده باشد، اما سوابق تحصیلی خوبی داشته 
باشد و سوابق تحصیلی مثبت، در پذیرش 

نهایی او مؤثر واقع شود.
از  غیر  زیر،   در  شده  ارائه  جدول    در 
سؤال های  از  یك  هیچ  به  که  داوطلبانی 
دفترچه پاسخ نداده اند و کل پاسخنامۀ آنها 
داوطلبانی  داوطلب(،   ۱7( است  بوده  سفید 
که نمرة منفی کسب کرده  و داوطلبانی که به 
۱۰۰ درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند، سایر 
داوطلبان در گروه های ۱۰ درصدی مورد بررسی قرار 
گرفته اند؛ یعنی داوطلبانی که به ۹۰ تا ۹۹/۹۹ درصد 
سؤال های یك درس پاسخ صحیح داده اند، در گروه ۹۰ تا 

نحوه پاسخگويے داوطلبان گروه آزمایشے 
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۱۰۰ درصد آمده اند؛ یا داوطلبانی که به ۰ تا ۹/۹۹ درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند در 
گروه ۰ تا ۱۰ درصد محاسبه شده اند.

امسال در دو گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی، فقط یك داوطلب به ۱۰۰ 
درصد سؤال های شیمی پاسخ صحیح داده است )روزبه امین تفرشی رتبه ۵ کشوری گروه 
آزمایشي علوم ریاضی و فنی(، و جالب اینجاست که این داوطلب، به گفتۀ خودش، به درس 
شیمی عالقه مند نبوده و برای همین وقت بیشتری را برای مطالعۀ این درس اختصاص 

داده و در نهایت به ۱۰۰ درصد سؤال های این درس پاسخ صحیح داده است! 
این امر نشان می دهد که دوست نداشتن و بی عالقگی، بهانۀ خوبی برای درس نخواندن 
نیست، بلکه بی عالقگی می تواند عامل تالش بیشتر و در نهایت کسب نتیجۀ بهتر نیز بشود، 

و این به شیوة نگاه و نوع برخورد یك داوطلب با مشکل موجود بستگی دارد.

نفرات برتر گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی چه درصدهايی آورده اند؟ 
»اگر یك درس اختصاصی را ۱۰۰ درصد بزنید، حتماً رتبۀ دو رقمی می آورید.«

افرادی که بر اساس  از زبان داوطلبان آزمون سراسري شنیده ایم؛  بارها   این جمله را 
شایعاتی که شنیده اند، تصور می کنند که اگر روی یك درس که نقطۀ قوت آنهاست، 
سرمایه گذاری کنند و تالش کنند تا به ۱۰۰ درصد سؤال های آن پاسخ صحیح بدهند، 
رتبۀ ایده آلی در آزمون سراسری کسب خواهندکرد؛ در نتیجه تمام هّم و غّم خود را صرف 
یك درس می کنند و با این کار خود، دو آسیب جدی می بینند: از یك سو احتمال اینکه 
بتوانند به ۱۰۰ درصد سؤال های یك درس پاسخ صحیح بدهند، بسیار کم است، و از سوی 
دیگر  از درس های دیگر باز می مانند و نمی توانند در سطح مناسبی به سؤال های سایر 
دروس پاسخ دهند. همچنین نگاهی به وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و 
فنی سال گذشته، به ما نشان می دهد که حتی اگر داوطلبی در مهم ترین درس اختصاصی 
خود نیز به ۱۰۰ درصد سؤال ها پاسخ صحیح بدهد، تضمینی نیست که رتبۀ ایده آلی 
کسب نماید؛ زیرا امسال ۴ داوطلب در درس فیزیك، که در هر سه زیر گروه این گروه 
آزمایشی اهمیت بسیار دارد، به ۱۰۰ درصد سؤال های این درس پاسخ صحیح داده اند، اما 
فقط یکی از این ۴ نفر، جزو داوطلبانی است که رتبۀ زیر ۱۰۰۰ کشوری کسب کرده است. 
همچنین ۳۴۴ داوطلب در درس زبان به ۱۰۰ درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند که از 

این میان، فقط 76 داوطلب جزو رتبه های زیر ۱۰۰۰ کشوری هستند. 
می خواهیم بگوییم که حتی کسب درصد ۱۰۰ در درسی مثل فیزیك، که برای بسیاری 
از داوطلبان گروه آزمایشي علوم ریاضی و فني، درسی دشوار است و امسال ۴۰/۲۱ درصد 
داوطلبان در این درس نمره منفی کسب کرده اند، نمی تواند موجب کسب رتبۀ عالی گردد.

نکتۀ جالب دیگر این است که میانگین نمره خام داوطلبان برتر آزمون سراسری سال ۹7 
تقریباً در همۀ دروس حدود 7۰ درصد است و این، به معنای آن است که به طور میانگین، 
نفرات برتر آزمون سراسری به همۀ دروس توجهی یکسان  دارند و می دانند که الزمۀ 

موفقیتشان این است که همۀ دروس را مطالعه کنند و برای آنها وقت الزم را بگذارند.
در زیر، درصدهای نمرات خام داوطلبان داراي رتبه های زیر ۱۰۰۰ گروه آزمایشی علوم 
ریاضی و فنی در تمامی دروس آزمون سراسری ارائه شده است. توجه داشته باشید که این 
آمار برای آزمون سراسری سال ۱۳۹7 است و درصدهای  ذکر شده در هر سال تغییر می کند.
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