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برنامه زمانی ثبت نام و برگزاري آزمون هاي سراسري سال 1398

تاريخ برگزاريتاريخ ثبت نامآزمون

)Ph.D( جمعه 97/12/3ثبت نام پایان پذیرفتسال 98دكتري تخصصي

سال 98كارشناسي ارشد ناپيوسته
 فرصت جدید ثبت نام 

یکشنبه 11/28 تا چهارشنبه 97/12/1
پنجشنبه 5 و
جمعه 98/2/6

پنجشنبه 13 وچهارشنبه 11/24 تا پنج شنبه 97/12/2سال 98سراسري
جمعه 98/4/14

یادداشت  هفته

صفحه  15

صفحه 14

عربی، آسان است اگر ...

قسمت آخر

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

خواستن به عالوه تالش = پيروزي
صفحه  8

صفحه  12

نُه نکته درباره پذیرش با سوابق تحصيلي 
كارداني نظام جدید مؤسسات غيرانتفاعي

از امروز آغاز می شود :

پذيرش با سوابق تحصيلیكاردانی  
نظام جديد  مؤسسات غير انتفاعی

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 پذيرش دانشجو در  پرديس 
شريف ، مؤسسات غيرانتفاعي 
و پيام نور برای بهمن ماه 97 

با سوابق تحصيلی 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تمديد پذيرش دوره هاي كارداني 
فني و كارداني حرفه اي علمي ـ 

كاربردي بهمن 97

از سوی فدراسيون ورزش های دانشگاهی انجام می شود :

اعطای بورسيه تحصيلی به دانشجويان 
رشته تربيت بدنی و قهرمانان برجسته ملی

آسيا  دانشگاهی  ورزش های  ملی  فدراسيون 
ورزش های  فدراسيون  همراهی  به   )AUSF(
دانشجویان  به   )FUSC( چين  دانشگاهی 
ملی،  برجسته  قهرمانان  و  بدنی  تربيت  رشته 
كارشناسی،  سطوح  در  تحصيلی  بورسيه های 
كارشناسی ارشد، دكتري و دوره های كوتاه مدت 

یکساله اعطا می كند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، به نقل 
اساس  بر  دانشگاهی،  ورزش های  ملی  فدراسیون  از 
بورسیه های  دریافت  شرایط  فدراسیون،  این  اطالعیه 
تحصیلی، شامل دارا بودن ملیت ایرانی، تسلط کامل 
به زبان انگلیسی، موفقیت در مصاحبه حضوری، تلفنی 

یا اسکایپ است.
یا  تافل  آیلتس،  مدارک  دارای  که  افرادی  همچنین 
HSK باشند در اولویت قرار خواهند گرفت. ترجمه 
ریز نمرات و مدرک دانشگاهی به زبان انگلیسی، ارائه 
دو  و  انگلیسی  زبان  به   study plan یا  پروپوزال 
معرفی نامه از استاد یا دانشیار به زبان انگلیسی نیز از 

دیگر شرایط دریافت این بورسیه است.
همچنین متقاضیان واجد شرایط می توانند به ادارات 
رؤسای  و  عالی  آموزش  بخش های  بدنی  تربیت  کل 
یا  مراجعه  استان  دانشگاهی  ورزش های  هیأت های 
مدارک خود را تا تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۷ به این 
فدراسیون ارسال کنند. بدیهی است درخواست های بعد 

از این تاریخ، بررسی نمی شود.
عالقه مندان می توانند برای دریافت اطالعات تکمیلی 
در خصوص شرایط سنی متناسب با بورسیه مقاطع 
مختلف و آگاهی از جزئیات بیشتر، به سایت فدراسیون 
الکترونیکی:  نشاني  به  دانشگاهی  ورزش های  ملی 

http://www.iusf.ir مراجعه کنند.
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نشانی پست الکترونیکی:
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حضرت فاطمه زهرا )س( فرمودند: 
هر که عبادت خالصانه اش را به سوي خدا باال 
را  مصلحتش  برترین  متعال،  فرستد، خداوند 

به سوي او پایین مي فرستد.

]هنگام به خاك سپردن سّيده زنان، فاطمه 
)ص(  اكرم  رسول  به  خطاب  عليهاالسالم 

فرمود:[ 
براي من که سختي جدایي تو را دیده و  اما 
تعزیت  جاي  کشیده ام  را  مصیبتت  سنگیني 
ساختم  بالین  را  تو  تسلیت.  هنگام  نه  است، 
در آنجا که شکاِف قبر تو بود، و جان گرامي ات 
میان سینه و گردنم از تن مفارقت نمود. »همه 

از خداییم و به خدا باز مي گردیم.«

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند: 
محبوب ترین بنده نزد خداي عّز و جّل کسي 

است که راستگو و مراقب نمازش باشد.

شــانزدهمین  مصوبــه  براســاس  کــه  آنجــا  از 
جلســه شــوراي ســنجش و پذیــرش دانشــجو، 
ســوابق  براســاس  صرفــاً  رشــته ها  از  برخــي 
ــرش دانشــجو  ــه پذی ــدام ب ــان اق ــي داوطلب تحصیل
مي نماینــد، مفــاد ایــن ســتون را در شــمارة پیــِش 
رو، بــه یادکــرد نکاتــي چنــد دربــاره پذیــرش 
ــات  ــگاه ها و مؤسس ــي دانش ــته هاي تحصیل کدرش
آمــوزش عالــی غیردولتــی ـ غیرانتفاعــی دوره هــاي 
ــي نظــام جدیــد ســال ۱۳۹۷ اختصــاص  کاردان

ــم. داده ای
این نکات به شرح زیر است:

ــل در  ــه تحصی ــد ب ــان عالقه من ــام داوطلب 1ـ تم
ــات  ــگاه ها و مؤسس ــي دانش ــته هاي تحصیل کدرش
غیرانتفاعــی  ـ  غیردولتــی  عالــی  آمــوزش 
ــال ۱۳۹۷  ــد س ــام جدی ــي نظ ــاي کاردان دوره ه
ــاي  ــرش دوره ه ــه در پذی ــي ک ــم از داوطلبان )اع
ــد  ــد( بای ــا نکرده ان ــرده ی ــام ک ــده ثبت ن ــاد ش ی
ــب  ــي متناس ــته هاي تحصیل ــي از رش ــراي آگاه ب
بــا نــوع مــدرک دیپلــم خــود در شــاخه هاي فنــي 
و حرفــه اي یــا کاردانــش مؤسســات پذیرنــده، بــه 
لینــك جســت و جــوي عنوان مؤسســه و کدرشــته 
منــدرج، کــه در ســایت ســازمان ســنجش آمــده 
اســت، مراجعــه کــرده و ضمــن مشــخص نمــودن 
ــا همــراه  رشــته و مؤسســه مــورد عالقــه خــود، ب
ــر  ــوارد دیگ ــه م ــه ب ــا توج ــدارک و ب ــتن م داش
ــماره از  ــن ش ــوط در همی ــه مرب ــه در اطالعی )ک
پیك ســنجش درج شــده اســت(، از تاریــخ اول 
ــي  ــوزش عال ــه آم ــه مؤسس ــاه ب ــن م ــا ۱۳ بهم ت
غیرانتفاعــي محــل پذیــرش رشــته مــورد تقاضــا 

ــد. ــه کنن مراجع
2- تمــام متقاضیــان بایــد حداکثــر تــا پایــان 
ــخ  ــي ۹۷ - ۹8  )تاری ــال تحصیل ــال اول س نیمس
۱۳۹۷/۱۱/۳۰( داراي مــدرک دیپلــم نظــام قدیــم 
)چهارســاله( هنرســتان، یــا دیپلــم نظــام جدیــد در 
شــاخه هــاي فنــي و حرفــه اي یــا کاردانش باشــند. 
ــان اعــالم  شــده،  ــد در زم ــان بای 3- تمــام داوطلب
مــدارک خــود را بــراي بررســي بــه مؤسســه محــل 
تقاضــا تحویــل نماینــد تــا پــس از بررســي آنهــا، در 
صــورت داشــتن شــرایط، از داوطلــب بــراي تکمیــل 

فــرم تعهــد دعــوت شــود.

4- هــر داوطلــب، فقــط مجــاز اســت یکــي از 
کدرشــته محل هــاي مربــوط را، کــه متناســب 
بــا مــدرک دیپلــم خــود و مطابــق جــدول شــماره 
4 دفترچــه راهنمــاي ثبــت نــام و شــرکت در 
ــه  ــد. الزم ب ــاب کن ــت، انتخ ــوق اس ــاي ف دوره ه
یــادآوري اســت کــه ایــن دفترچــه از طریق ســایت 
ــود.  ــد ب ــل دسترســي خواه ــازمان ســنجش قاب س
ــات در  ــت  اطالع ــان ثب ــد در زم ــان بای 5- داوطلب
ــط در  ــق مؤسســات ذي رب ــوط، از طری ســامانه مرب
ــه خــود دقــت و  خصــوص کــد رشــته مــورد عالق
توجــه الزم را مبــذول دارنــد؛ چــون پــس از ثبــت 
کدرشــته محــل، امــکان تغییــر یــا تعویــض بــراي 

داوطلبــان فراهــم نیســت.
6- آن گــروه از داوطلبانــي کــه پیــش از ایــن 
دوره هــاي  نهایــي  پذیرفته شــدگان  ردیــف  در 
کاردانــي نظــام جدیــد )دانشــگاه فنــي و حرفــه اي 
ــال  ــي( س ــي غیرانتفاع ــوزش عال ــات آم و مؤسس
ــل  ــه تکمی ــي شــهریورماه و مرحل ــالم قبول ۹۷ )اع
ــه  ــن مرحل ــر در ای ــد، اگ ــرار گرفته ان ــت( ق ظرفی
ــام و ادامــه تحصیــل هســتند و در  متقاضــي ثبت ن
ــد،  ــام نماین ــده ثبت ن ــاد ش ــات ی ــي از مؤسس یک
قبولــي قبلــي آنــان در مراحــل قبلــي، لغــو خواهــد 

شــد.
در  داوطلبــان  اعتراضــات  بــه  پاســخگویي   -7
خصــوص عــدم پذیــرش آنهــا، بــر عهــده مؤسســات 
ذي ربــط خواهــد بــود و داوطلبــان بایــد از مراجعــه 
بــه ســازمان ســنجش یــا مکاتبــه بــا آن، خــودداري 

کننــد.
8- تمــام متقاضیــان »مــرد« بایــد در هنــگام 
ــام و شــرکت در ایــن مرحلــه، از نظــر نظــام  ثبت ن
وظیفــه منعــي بــراي ادامــه تحصیــل نداشــته 

ــند. باش
9- بعــد از انجــام ثبت نــام، افــراد بــه عنــوان 
پذیرفتــه شــده مشــروط )در مؤسســه اي کــه بــه آن 
ــه  ــروع ب ــوند و ش ــي مي ش ــد( تلق ــه کرده ان مراجع
ــي ســازمان  ــد نهای ــگام تأیی ــا هن ــان ت تحصیــل آن

ــود. ــه صــورت مشــروط خواهــد ب ســنجش، ب

سربلند باشيد 

نُه نکته درباره پذیرش با سوابق تحصيلي 
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11 تا 13 ارديبهشت ماه 98:

نخستين جشنواره دانشجويی ايده های 
نوآورانه آموزشی برگزار می شود

نخســـتين جشـــنواره دانشـــجویی ایده هـــای 
ـــاه  ـــت م ـــا 13 اردیبهش ـــی 11 ت ـــه آموزش نوآوران

ســـال آینـــده برگـــزار می شـــود.
ـــعه  ـــجویی توس ـــه دانش ـــوی کمیت ـــنواره از س ـــن جش ای
آمـــوزش مرکـــز مطالعـــات و توســـعه آمـــوزش علـــوم 
ــال  ــت ارسـ ــد و مهلـ ــد شـ ــزار خواهـ ــکی برگـ پزشـ

ــود. ــد بـ ــفند ۹۷ خواهـ ــا ۱۵ اسـ ــا تـ ایده هـ
حیطه هـــای پذیـــرش ایـــده در نخســـتین جشـــنواره 
ــامل:  ــی شـ ــه آموزشـ ــای نوآورانـ ــجویی ایده هـ دانشـ
»برنامـــه ریـــزی درســـی«، »یادگیـــری یـــاد دهـــی«، 
حمایـــت  و  »مشـــاوره  آموزشـــی«،  »ارزشـــیابی 
دانشـــجویی«، »آمـــوزش مجـــازی«، »مدیریـــت و رهبـــری 
ـــوزش  ـــا آم ـــط ب ـــات مرتب ـــایر موضوع ـــی« و »س آموزش

ـــت. ـــکی« اس ـــوم پزش عل
عالقـــه منـــدان بـــرای دریافـــت فایـــل راهنمـــای 
ثبت نـــام،  و  نوآورانـــه  ایـــده  نـــگارش  نحـــوه 
مي تواننـــد بـــه ســـایت رســـمی جشـــنواره بـــه 

کننـــد. آدرس: http://SFIMED.ir مراجعـــه 
مـــی  تلگرا نـــال  بیشـــتر در کا ضمنـــاً اطالعـــات 
ــوم  ــوزش علـ آمـ ــعه  ــجویی توسـ نشـ ــه دا کمیتـ
بـــــه آدرس:    بهــداشــــــت  پزشـــــــکی وزارت 
 https://t.me/joinchat/AAAAAEQStF-zweX6H1wICw

در دسترس است.

از روز گذشته آغاز شد: 

پذيرش بدون آزمون كارشناسی و 
كاردانی دانشگاه آزاد 

مقاطع  در  تحصيلی  سوابق  براساس  پذیرش 
نيمسال  ناپيوسته  كـاردانی  و  پيوسته  كارشناسی 
گذشته  روز  از  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دوم 98-97 

آغاز شد.
به اطالع داوطلبان می رساند که براساس قانون سنجش 
و پذیرش دانشجو مصوب ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹2 مجلس 
شورای اسالمی و مصوبات پانزدهمین و شانزدهمین جلسه 
شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 8 و ۱2 دی ماه 
۱۳۹۷، باید پذیرش حداقل 8۵ درصد از ظرفیت پذیرش 
دانشجو در کل کشور در تمامی زیر نظام های آموزش عالی، 
صرفاً براساس سوابق تحصیلی با مالک معدل کتبی دیپلم 

داوطلبان و بدون نیاز به شرکت در کنکور انجام شود.
لذا کلیه متقاضیان می توانند تا روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه، با 
www.azmoon.org:مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی 
ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه 
و کسب آگاهی های کامل در خصوص انتخاب رشته، در 
صورت تمایل و داشتن شرایط بعد از تهیه کارت اعتباری، 
نسبت به ثبت نام در 2۰ رشته/ محل از یك مجموعه و یك 
نظام آموزشی از میان رشته/شهرهای ارائه شده در سامانه 

اقدام کنند.
اعالم  بهمن  نیمه  دوره،  این  نتایج  که  است  ذکر  شایان 

خواهد شد.
متقاضیان نکات زیر را در نظر داشته باشند:

۱-  نظر به اینکه گزینش دانشجو در این مرحله بر اساس 
سوابق تحصیلی )معدل دیپلم( صورت خواهد گرفت، لذا 
و  جدید  نظام  قدیم،  نظام  )دیپلمه های  متقاضیان  کلیه 
همچنین دیپلمه های فنی حرفه ای و کاردانش که دارای 
مدرک پیش دانشگاهی یا کاردانی هستند( الزم است معدل 
کل یا معدل کتبی خود را به صورت صحیح در تقاضانامه 
ثبت نام اینترنتی درج کنند. داوطلبان دیپلمه فنی حرفه ای 
یا کار دانش، که دارای مدرک پیش دانشگاهی یا کاردانی 
هستند و فاقد معدل کتبی در دیپلم، باید معدل کل دیپلم 

متوسطه خود را عیناً درج کنند.

2- بر اساس ضوابط و مصوبات مربوط، هر داوطلب می تواند 
بر اساس شرایط خود، متقاضی یکی از سهمیه های مصوب 

مندرج در دفترچه راهنما شود.
مدرک  یا  متوسطه  قدیم  نظام  کامل  دیپلم  داشتن   -۳
پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه و همچنین داشتن 
مدرک کاردانی )پیوسته و ناپیوسته( برای ثبت نام داوطلبان 
در دوره پذیرش براساس سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی 

پیوسته، الزامی است.
یا  متوسطه  قدیم  نظام  کامل  دیپلم  مدرک  داشتن   -4
مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه برای ثبت نام 
داوطلبان در دوره پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع 

کاردانی ناپیوسته، الزامی است.
۵ - از آنجایی که پذیرش داوطلبان صرفاً بر اساس سوابق 
تحصیلی )معدل کتبی دیپلم( صورت می پذیرد و نظر به 
نوع  به  توجه  با  دیپلمه  داوطلبان  امتحانی  دروس  اینکه 
دیپلم آنان )ریاضی، تجربی و انسانی و ...( متفاوت است، لذا 
چنانچه نوع دیپلم داوطلب با گروه آزمایشی که متقاضی آن 
می شود متفاوت باشد، درصد اعمال معدل کتبی متفاوت 
خواهد بود و داوطلبان می توانند در این خصوص، جدول 

ضریب تأثیر معدل را در دفترچه راهنما مطالعه کنند.
۶- داوطلبان الزم است معدل کتبی دیپلم خود را دقیقاً 
مطابق معدل مندرج در مدرک فارغ التحصیلی شان درج 
کنند؛ چرا که در صورت مغایرت اعالمی با معدل مندرج 
در مدرک فارغ التحصیلی، از ثبت نام و ادامه تحصیل فرد 

جلوگیری خواهد شد و قبولی وي لغو می شود.
۷- مسؤولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط 
رشته  هر  برای  ثبت نام  راهنمای  دفترچه  در  اعالم شده 
تحصیلی، به عهده داوطلب است و موضوع خالف یا عدم 
رعایت ضوابط و شرایط )سهوی یا عمدی( حتی اگر پس از 
قبولی فرد در این مرحله پذیرش یا هر مرحله از تحصیل 
مشخص شود، قبولی وی در دانشگاه »کان لم یکن« تلقی 

شده و از ادامه تحصیل او ممانعت به عمل می آید.

كمک  هزينه بنياد ملی نخبگان 
برای عزيمت به عتبات عاليات

برنامه  های  اجرای  راستای  در  نخبگان،  ملی  بنياد 
فرهنگی خود، در سال جاری كمک  هزینه عزیمت به 
عتبات عاليات را به تعدادی از دانشجویان مشمول 
پشتيبانی تحصيلی بنياد در سال تحصيلی جاری 

پرداخت می كند.
بنیاد ملی نخبگان، در راستای اجرای برنامه های فرهنگی 
خود، قصد دارد کمك  هزینه عزیمت به عتبات عالیات را به 
تعدادی از دانشجویان مشمول پشتیبانی تحصیلی این بنیاد 

در سال تحصیلی جاری پرداخت کند.
مبلغ این کمك  هزینه به ازای هر مشمول، حداکثر پانزده 
میلیون ریال است که در صورت همراهی همسر در سفر، به 

حداکثر بیست میلیون ریال افزایش خواهد یافت.
در سال  که  پرداخت می شود  افرادی  به  این کمك  هزینه 
تحصیلی ۹۷ - ۹8 مشمول بهره مندی از تسهیالت دانشجویی 
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بنیاد ملی نخبگان هستند و پیش تر از تسهیالت این بنیاد برای 
سفر عمره مفرده یا عتبات عالیات بهره مند نشده  اند.

این  از  بهره  مندی  ظرفیت  بودجه،  محدودیت  به  توجه  با 
تسهیالت محدود است؛ از این رو، مشموالن این کمك  هزینه، 

پس از ثبت نام، از طریق قرعه کشی انتخاب خواهند شد.
هر یك از مشموالن شرایط، برای درخواست بهره  مندی از 
این تسهیالت، الزم است که از اول )امروز( تا پنجم بهمن 
نشانی:  به  به سامانه سینا  ورود  از  ماه سال جاری، پس 
به  اعزام  اعتبار  از  بهره  مندی  درخواست   Sina.bmn.ir
عتبات عالیات را در بخش ثبت درخواست - جایزه  های 
فرهنگی ثبت کنند. در این مرحله، نیاز به درج مستندات 
هزینه کرد نیست و در مراحل بعدی، مدارک هزینه  کرد، از 

طریق سامانه دریافت خواهد شد.
این  نخبگان، در سال جاری،  ملی  بنیاد  اعالم  اساس  بر 
بنیاد، کاروانی برای اعزام به عتبات عالیات نخواهد داشت و 
متقاضیان می توانند از طریق کاروان های اعزامی دانشگاه ها 
یا سایر کاروان های تحت نظارت مستقیم سازمان حج و 
زیارت، عزیمت نموده و کمك هزینه خود را از این بنیاد 

دریافت کنند.

تا 3 بهمن ادامه دارد:

 ثبت نام آزمون های EPT و فراگير 
مهارت های عربی دانشگاه آزاد

ثبت نام آزمون های EPT و فراگير مهارت های عربی 
بهمن ماه 97 دانشگاه آزاد اسالمی تا 3 بهمن ادامه 

دارد.
مهارت های عربی  فراگیر  آزمون  و   EPT آزمون ثبت نام 
بهمن ماه ۹۷ دانشگاه آزاد اسالمی از روز چهارشنبه 2۶ 
دی ماه آغاز شده است و تا ساعت 24 روز چهارشنبه 

۳ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
آزمون های مربوط در روز جمعه ۱2 بهمن ماه ۹۷ به طور 

همزمان در شهرهای: تهران، شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان، 
اهواز، کرج، کرمان، کرمانشاه و ساری برگزار خواهد شد.

ضمناً زمان دریافت کارت ورود به جلسه، از روز چهارشنبه 
۱۰ بهمن ماه خواهد بود.

داوطلبان می توانند، در صورت تمایل، با مراجعه به سامانه مرکز 
  http://english.iau.ac.ir/ept :سنجش و پذیرش به نشانی
نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام کنند و همچنین از منابع 

و بودجه بندی سؤاالت آزمون هاي یاد شده آگاهی یابند.
بر اساس اعالم روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی، به دلیل 
مهارت های  فراگیر  آزمون  و   EPT آزمون همزمان  برگزاری 
عربی، هر داوطلب، مجاز به ثبت نام در یکی از آزمون های مذکور 

است و شرکت همزمان در دو آزمون فوق، امکان پذیر نیست.

تمديد مهلت ثبت نام
 ازدواج دانشجويی

رئيس ستاد ازدواج دانشجویی كشور گفت: با توجه 
ثبت نام  باالی  تعداد  و  جوان  زوج های  استقبال  به 
ملی  طرح  دوم  و  بيست  دوره  ثبت نام  كنندگان، 

»همسفر تا بهشت« تا 3۰ بهمن ماه تمدید می شود
خبر،  این  اعالم  با  صالحی،  محمدمهدی  االسالم  حجت 
تصریح کرد: بنا به اعالم رسمی سامانه ازدواج دانشجویی، 
مهلت ثبت نام برای شرکت در بیست و دومین دوره ازدواج 
دانشجویی »همسفر تا بهشت« پایان دی ماه اعالم شده 
بود که با توجه به استقبال باالی زوج های دانشجو، مهلت 

ثبت نام در این طرح، تا ۳۰ بهمن ماه تمدید می شود.
به گزارش روابط عمومی ستاد ازدواج دانشجویی، حجت االسالم 
صالحی در پایان اعالم کرد: متقاضیان برای شرکت در این 
طرح می توانند به سایت:  www.ezdevaj.orgمراجعه 
انتخاب  به  نسبت  ثبت نام،  مراحل  انجام  از  و پس  کنند 

کاروان خود اقدام نمایند. 

شرايط پذيرش بدون آزمون 
كاردانی پيوسته دانشگاه آزاد 

اعالم شد
پذیرش بر اساس سوابق تحصيلی در مقطع كاردانی 
پيوسته نيمسال دوم 97-98 دانشگاه آزاد اسالمی 

از روز دوشنبه اول بهمن ماه )امروز( آغاز می شود.
و  سنجش  شورای  جلسه  شانزدهمین  مصوبه  براساس 
پذیرش، متقاضیان تحصیل در رشته های دارای پذیرش 

پیوسته  کاردانی  مقطع  تحصیلی  سوابق  براساس  صرفاً 
دانشگاه آزاد اسالمی می توانند از روز دوشنبه اول )امروز( 
لغایت شنبه ۱۳ بهمن ماه با مراجعه به سامانه این مرکز 
به نشانی: www.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای 
ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی های 
کامل در خصوص انتخاب رشته، در صورت تمایل و داشتن 
شرایط، بعد از تهیه کارت اعتباری، نسبت به ثبت نام خود 

در این پذیرش اقدام کنند.
انتخاب یك رشته در  داوطلبان در این سامانه، مجاز به 
حداکثر 2۰ محل دانشگاهی خواهند بود. ضمناً نتایج این 

پذیرش، نیمه دوم بهمن ماه اعالم خواهد شد.
متقاضیان نکات زیر را در نظر داشته باشند:

سوابق  اساس  بر  صرفاً  مرحله،  این  در  دانشجو  گزینش 
تحصیلی )معدل کل دیپلم( صورت خواهد گرفت.

یا  حرفه ای  و  فنی  شاخه های  از  یکی  در  دیپلم  داشتن 
کاردانش یا دیپلم سه ساله متوسطه نظری یا دیپلم کامل 

چهار ساله نظام قدیم متوسطه.
دیپلمه های شاخه های کاردانش، فنی و حرفه ای و هنرستان 
نظام قدیم، صرفاً مجاز به انتخاب یکی از رشته های کاردانی 
متناسب با نوع دیپلم خود طبق جدول مربوطه در دفترچه 

راهنمای ثبت نام هستند.
هر متقاضی، با توجه به مدرک پایان دوره متوسطه خود 
در شاخه های فنی و حرفه ای، کاردانش یا دیپلم چهار ساله 
نظام قدیم، تنها مجاز به انتخاب یك رشته تحصیلی برای 

ثبت نام در دوره کاردانی پیوسته است.
رشته تربیت بدنی از این قاعده مستثنی است و متقاضیان 
می توانند، در صورت تمایل، این رشته را به عنوان رشته 

تحصیلی انتخاب کنند.
تطابق رشته فارغ التحصیلی داوطلبان در دوره متوسطه با 
رشته انتخابی در دوره کاردانی پیوسته، در محل دانشگاهی 
توصیه  داوطلبان  به  لذا  پذیرفت؛  خواهد  صورت  مربوط 
می شود که شرط تطابق رشته )مطابق جدول صفحات ۱۱ 
الی ۱4 دفترچه راهنما( را در انتخاب خویش لحاظ دارند.

بر اساس ضوابط و مصوبات مربوط، هر داوطلب می تواند بر 
اساس شرایط خود، متقاضی یکی از سهمیه های مصوب 

مندرج در دفترچه راهنما شود.
دقیقاً  را  دیپلم خود  معدل کل  است که  داوطلبان الزم 
مطابق معدل مندرج در مدرک فارغ التحصیلی درج کنند؛ 
چرا که در صورت مغایرت معدل اعالمی با معدل مندرج 
در مدرک فارغ التحصیلی، از ثبت نام و ادامه تحصیل فرد 

جلوگیری خواهد شد و قبولی وي لغو می شود.
ضمناً مسؤولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط 
رشته  هر  برای  ثبت نام  راهنمای  دفترچه  در  اعالم شده 
تحصیلی، به عهده داوطلب است و موضوع خالف یا عدم 
رعایت ضوابط و شرایط )سهوی یا عمدی( حتی اگر پس از 
قبولی فرد در این مرحله پذیرش یا هر مرحله از تحصیل 
مشخص شود، قبولی وی در دانشگاه »کان لم یکن« تلقی 

شده و از ادامه تحصیل او ممانعت به عمل می آید.
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پیرو اطالعیه مورخ ۹۷/۱۰/۱۳ و براساس مصوبه جلسه شانزدهم شوراي سنجش و 
پذیرش مورخ ۹۷/۱۰/۱2 بدین وسیله به اطالع عالقه مندان به تحصیل در رشته هاي 
و  مراکز  مهارتي  آموزش  نظام  حرفه اي  کارداني  و  فني  کارداني  دوره هاي  تحصیلي 
واحدهاي آموزشي دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ )اعم از 
داوطلباني که در پذیرش دوره مهر ماه یا مرحله تمدید پذیرش تکمیل ظرفیت مهرماه 
از رشته هاي تحصیلي و  به منظور اطالع  ننموده اند( مي رساند که  یا  نموده  ثبت نام 
به  این مرحله، مي توانند  در  دانشجو  پذیرنده  آموزشي مؤسسات  واحدهاي  و  مراکز 
سازمان  این  درسایت  آموزشي  مؤسسات  محل هاي  رشته  اطالعات  حاوي  جداول 
مراجعه و سپس با همراه داشتن مدارک الزم و در نظر گرفتن موارد ذیل، از تاریخ 
۹۷/۱۱/۱  لغایت ۹۷/۱۱/۱۳  به سایت یا مستقیماً به مؤسسات، مراکز و واحدهاي 
آموزشي محل پذیرش رشته مورد تقاضا براساس عالقه مراجعه نمایند. شایان ذکر 
است که براساس مصوبه فوق، فقط ظرفیت خالي مانده مرحله تمدید پذیرش ثبت نام 
در مهر ماه سال ۱۳۹۷ امکان پذیرش دانشجو دارند و این کدرشته محل ها، منحصراً 
شامل این گونه رشته محل هاست و شامل رشته محل هایي که ظرفیت آنها تکمیل 

شده است، نخواهد بود. 
۱- کلیه متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰  داراي مدرک دیپلم نظام جدید 
)فني و حرفه اي، کار دانش و نظري( یا دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه )چهار ساله 

یا شش ساله دبیرستان یا هنرستان( باشند.
واحدهاي  و  مراکز  به  را  مدارک خود  اعالم شده،  زمان  در  باید  داوطلبان  کلیه   -2
در  مدارک،  بررسي  از  پس  نمایند.  تحویل  یا  ارسال  تقاضا  محل  مؤسسه  آموزشي 
صورت داشتن شرایط، از داوطلب براي تکمیل فرم تعهد )به منظور جلوگیري از ثبت 
مشخصات داوطلب در چند رشته محل یا چند مؤسسه( دعوت به عمل خواهد آمد 
که در این مرحله، داوطلبان الزم است بابت هزینه ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ 
الکترونیکي در  پرداخت  از طریق سیستم  ریال  بیست هزار(  و  22۰/۰۰۰ )دویست 

سایت این سازمان اقدام نمایند.
۳- داوطلبان، باید در زمان ثبت اطالعات در سامانه مربوط، از طریق مراکز و واحدهاي 
آموزشي در خصوص کدرشته مورد عالقه خود دقت و توجه الزم را به عمل آورند. 
بدیهي است که پس از ثبت، کدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان قابل تغییر یا 

تعویض نیست.
از پذیرش  باید در زمان ثبت نام و شرکت در این مرحله  4- کلیه متقاضیان»مرد« 

دانشجو، از نظر نظام وظیفه، منعي براي ادامه تحصیل نداشته باشند.
۵- 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 تحصیل آنان تا زمان تأیید نهایي این 

سازمان، به صورت مشروط خواهد بود.

۶- چنانچه متقاضي قباًل در ردیف پذیرفته شدگان نهایي پذیرش دوره هاي کارداني 
فني و کارداني حرفه اي نظام آموزش مهارتي مهر ماه سال ۱۳۹۷ )مرحله شهریور 
ماه( یا مرحله تمدید پذیرش قرار گرفته باشد و در این مرحله براي ادامه تحصیل در 

یکي از مراکز ثبت نام نماید، قبولي قبلي وي لغو خواهد شد. 
۷- پاسخگویي به اعتراضات داوطلبان درخصوص عدم پذیرش آنان، به عهده مراکز 
از  لذا الزم است که داوطلبان،  بود؛  آموزشي مؤسسات ذي ربط خواهد  واحدهاي  و 

مراجعه یا مکاتبه در این خصوص با این سازمان خوداري نمایند.

مداركالزمبرايثبتنام:
۱- شش قطعه عکس تمام رخ 4×۳ تهیه شده در سال جاري.

2- تصویر شناسنامه و اصل آن براي مطابقت.
۳- تصویر کارت ملي و اصل آن براي مطابقت.

4- اصل دیپلم کامل متوسطه یا گواهي آن براي داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه 
با مهر و امضاي رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام یك 

برگ تصویر آن.
۵- اصل مدرک دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه یا گواهي پایان دوره سه ساله نظام 
جدید با مهر و امضاي رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام 

یك برگ تصویر آن.
پایان  گواهینامه  تاکنون  که  فارغ التحصیالني  براي  معدل  تأییدیه  فرم  اصل   -۶

تحصیالت براي آنان صادر نشده است.
۷- گواهي اشتغال به کار با امضا و مهر باالترین مقام مسؤول، آخرین فیش حقوقي 

و آخرین حکم کارگزیني یا قرارداد معتبر انجام کار )براي پذیرفته شدگان شاغل(.
8- مدرک نظام وظیفه براي داوطلبان مرد.

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

پیشخوان خدمات دولت« اعالم نمایند. 
پاسخگویي  بخش  با  را  خود  سؤاالت  مي توانند  گرامي  داوطلبان  ضمنًا 
با  www.sanjesh.org یا  نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني  پایگاه  اینترنتي 
شماره  تلفن گویاي : 42163 )كد ۰21( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري 

به این سازمان خودداري فرمایند.
روابطعموميسازمانسنجشآموزشكشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تمديد پذيرش دوره هاي كارداني فني و كارداني 

حرفه اي نظام آموزش مهارتي  دانشگاه جامع

 علمي ـ كاربردي برای بهمن ماه سال 1397
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ــاي  ــه راهنمـ ــار دفترچـ ــن انتشـ ــورخ ۹۷/۰۹/۱۱ و همچنیـ ــه مـ ــرو اطالعیـ پیـ
ثبت نـــام در آزمـــون  کارشناسي ارشـــد ناپیوســـته ســـال ۱۳۹8 در تمامـــي 
دانشـــگاه ها و مؤسســـات آمـــوزش عالـــي دولتـــي و غیردولتـــي از جملـــه 
ــجویي  ــي- دانشـ ــاد علمـ ــن المپیـ ــت و چهارمیـ ــالمي و بیسـ ــگاه آزاد اسـ دانشـ
کشـــور، بدین وســـیله بـــه اطـــالع کلیـــه داوطلبـــان ثبت نـــام کننـــده در 
ـــراي  ـــهیالت ب ـــودن تس ـــم نم ـــور فراه ـــه منظ ـــه ب ـــاند ک ـــور مي رس ـــون مذک آزم
ــخ ۹۷/۰۹/۱۶ لغایـــت  ــرر )از تاریـ ــان مقـ ــه در زمـ ــي کـ ــته از داوطلبانـ آن دسـ
ــات  ــه اطالعـ ــاند کـ ــد مي رسـ ــام نموده انـ ــور ثبت نـ ــون مزبـ ۹۷/۰۹/2۵( در آزمـ
ــت روز  ــورخ 97/11/28 لغایـ ــنبه مـ ــان، از روز یکشـ ــي داوطلبـ ثبت نامـ
ـــه  ـــازمان ب ـــن س ـــاني ای ـــگاه اطالع رس ـــورخ 97/12/۰1  روي پای ـــنبه م چهارش

نشـــاني: www.sanjesh.org  قـــرار خواهـــد گرفـــت؛ لـــذا کلیـــه متقاضیـــان، 
ـــق  ـــه دقی ـــس از مطالع ـــده و پ ـــه ش ـــر گرفت ـــت در نظ ـــه در مهل ـــرورت دارد ک ض
دفترچـــه راهنمـــا، نســـبت بـــه مشـــاهده و کنتـــرل اطالعـــات ثبت نامـــي و، در 

صـــورت تمایـــل، نســـبت بـــه ویرایـــش اطالعـــات خـــود اقـــدام نماینـــد.
ـــرر  ـــت مق ـــه در مهل ـــي ک ـــا داوطلبان ـــي ب ـــه منظـــور مســـاعدت و همراه ـــاً ب ضمن
ـــده  ـــاذ گردی ـــي اتخ ـــد، ترتیب ـــون نگردیده ان ـــام در آزم ـــه ثبت ن ـــق ب موف
ـــته از  ـــن دس ـــت ۹۷/۱2/۰۱( ای ـــوق )۹۷/۱۱/28 لغای ـــي ف ـــازه زمان ـــه در ب ـــت ک اس

ـــد.             ـــدام نماین ـــون اق ـــن آزم ـــام در ای ـــه ثبت ن ـــبت ب ـــد نس ـــز بتوانن ـــان نی متقاضی
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص :

 اعالم زمان مشاهده و ويرايش اطالعات ثبت نامي
 داوطلبان ثبت نام كننده در آزمون  كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 
1398 و بيست و چهارمين دوره المپياد علمي- دانشجويي كشور 

و همچنين ايجاد امكان براي ثبت نام آن دسته از داوطلباني كه 
در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند

داوطلبــان گرامــی بــراي پي گیــري هــر گونــه ســؤال در خصــوص نتایــج مربــوط بــه 
رشــته هاي دانشــگاه آزاد اســالمي مي تواننــد بــه روش هــاي ذیــل اقــدام نماینــد:

۱- طــرح  ســؤال بــه صورت اینترنتــي با مراجعه به بخش »پاســخگویي به ســؤاالت« 
 منــدرج در ســایت مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد اســالمي بــه نشــاني :

www. azmoon.org 
2- تمــاس تلفنــي بــا ســتاد پاســخگویی تلفنــی مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه 

آزاد اســالمي بــا شــماره: 4۷4۳ - ۰2۱.
 ۳- مراجعــه حضــوري بــه ســتاد پاســخگویی مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه 
آزاد اســالمي بــه نشــاني: تهــران، انتهــاي اتوبــان شــهید ســتاري )شــمال(، ســازمان 

مرکزي دانشــگاه آزاد اســالمي.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه پي گيري هر گونه سؤال در خصوص نتايج دانشگاه آزاد اسالمي

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

راه اندازی كانال اطالع رسانی اين سازمان در شبكه های اجتماعی 
با استفاده از پيام رسان های داخلی

سازمان سنجش آموزش کشور به منظور سهولت اطالع رساني و تسریع در انعکاس اخبار، اقدام به 
راه اندازي کانال اطالع رساني در پیام رسان های داخلی کرده است.

کاربران محترم پیام رسان های داخلی، با نشانی های اعالم شده مي توانند با عضویت در کانال واحد 
خبر و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، از اخبار و مطالب مرتبط بهره مند گردند.

http://sapp.ir/sanjeshprnoet :پیام رسان سروش

https://profile.igap.net/prnoetir :پیام رسان آی گپ
https://gap.im/prnoetir :پیام رسان گپ

@prnoetir  :پیام رسان بله
.https://eitaa.com/prnoetir :پیام رسان ایتا

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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در قسمت اول مصاحبه با سه تن از رتبه های تک رقمی گروه آزمایشی علوم 
رتبۀ 5  زارع،  امين  محمد  رتبه 3 كشوری،  قلی،  مرتضی  )علی  انسانی 
كشوری، و حلّيه فراست، رتبۀ 9 كشوری( در آزمون سراسری سال 
97، دربارۀ نحوۀ مطالعۀ دروس مختلف سخن گفته شد. در این 
قسمت، دربارۀ سایر نکته های مهم برای داوطلبان، با آنها سخن 

می گویيم. 
* دوران مطالعه برای كنکوری ها را می توان به چهار 
بخش تقسيم كرد: تابستان قبل از سال كنکور، 
از  بعد  و  نوروز،  تعطيالت  ماه،  اسفند  تا  مهر 
آزمون  برگزاری  زمان  نوروزتا  تعطيالت 

 . ي سر ا از سر یک  هر  در  شما 
ین  ا

دوران چگونه مطالعه كردید؟ 
 محمد امين زارع: مدرسۀ ما از تابستان پایگاه مطالعاتی داشت و تا ساعت ۹ شب 
درس می خواندیم و این پایگاه تا تعطیالت نوروز برقرار بود؛ البته جمعه ها پایگاه نداشتیم 
و از ما می خواستند که ۱۰ تا ۱2 ساعت درس بخوانیم؛ اما من بیشترین زمانی که درس 
خواندم، ۷ ساعت بود. در کل، درس خواندن در خانه برایم سخت بود و مدرسه را فضای 
کار و درس می دانستم؛ در واقع اگر پایگاه مطالعاتی نداشتیم، رتبۀ تك رقمی نمی آوردم؛ 

چون بازدهی ام در مدرسه، نسبت به خانه، بسیار زیاد بود. 

* در مدرسه دچار اتالف وقت نمي شديد؟ 
 محمد امين زارع: به نظر من تلف کردن وقت براي همه کس پیش می آید؛ حاال یك 
نفر، یك ربع در ۱۰ ساعت اتالف وقت دارد و دیگری ۵ ساعت از وقتش را هدر می دهد. 
نکته این است که وقت خود را تلف نکنیم و آن را به حداقل برسانیم. من با ذکر گفتن در 
مقابل اتالف وقت مقاومت می کردم. اول هر درس آیۀ الکرسی می خواندم و اگر حواسم 
پرت می شد و وقت تلف مي کردم، صلوات می فرستادم. هر وقت هم که فکرهای بی فایده اي 
ِ أَْن أَُکوَن  مثل اینکه آیا در نهایت رتبۀ خوب می آورم یا نه به سراغ مي آمد، آیۀ » أَُعوُذ بِاللَّ
ِمَن الَْجاِهلِیَن« را می خواندم؛ زیرا معتقد بودم که این فکر های بی فایده، یك نوع جهل 
است؛ حتی باالی برگه های کتاب های درسی ام این آیه را می نوشتم. در کل، به توسل و 

توکل، بسیار اعتقاد دارم. 
بعد از تعطیالت نوروز تا روز قبل از کنکور، دوران جمع بندی دروس بود. معلم ها 

نکات را می گفتند و ما بیشتر به مطالعه و دوره دروس می پرداختیم. 
درس  چندان  مدرسه،  دوران  یا  تابستان  قلی:  مرتضی  علی   
نمی خواندم؛ مثالً روزهای تعطیل ۵ تا ۶ ساعت مطالعه می کردم. 
داشتیم  مطالعاتی  اردوی  فروردین  سوم  روز  از  عید  ایام 
درس  و  بودیم  اردو  در  فروردین  دوازدهم  روز  تا  و 
می خواندیم؛ اما من بیشتر بعد از عید خوب درس 
خواندم و روزی ۱۱ تا ۱2 ساعت از وقتم به 
خواندن دروس مي گذشت. در کل، بعد 
از عید انگیزه ام برای درس خواندن 
بیشتر شد. راستش من ابتدای 
دورة پیش دانشگاهی، به 
فکر به دست آوردن 
زیر 2۰۰  رتبۀ 
 ۳۰۰ یا 
بودم، 

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

خواستن به عالوه تالش = پيروزي
قسمت آخر 
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اما بعد از عید و آزمون های آزمایشی، به رتبۀ زیر ۵۰ فکر کردم و دبیرانم می گفتند که 
می توانی رتبۀ زیر ۱۰ هم بیاوری، و همین موضوع، انگیزه من را بیشتر کرد . 

نحوة درس خواندنم هم این گونه بود که درس ها را سریع می خواندم و بعد بارها آنها را دوره 
می کردم؛ چون می دانستم که اگر زیاد دوره نکنم، این درس ها را فراموش خواهم کرد؛ برای 
همین، فقط تاریخ و جغرافیا را تا قبل از عید تمام نکردم و مابقی دروس را یك ماه قبل از 

عید تمام کردم و آنها را مدام دوره می کردم. 
 حلّيه فراست: از ابتدای تابستان تا قبل از کنکور، روزی ۵ یا ۶ ساعت مطالعه می کردم 
و روزهای تعطیل به طور متوسط روزی 8 ساعت می خواندم؛ البته من سر کالس، خیلی 
با دقت گوش می دادم و کالس های درس برایم مفید بود و موقع درس خواندن هم زیاد 

حواسم پرت نمی شد و خیلی دقیق می خواندم. 
یکی از عوامل موفقیتم این بود که درس ها را برای سایر بچه ها توضیح می دادم و همین 
مسأله در تثبیت مطالب برای خودم خیلی کمك می کرد. اسمش را هم گذاشته بودم 
»زکات علم«؛ مثاًل درس عربی را چندان نمی خواندم، ولی وقتی برای بچه ها توضیح 
می دادم، خودم هم آن درس را به خوبی یاد می گرفتم. تعطیالت نوروز هم از صبح تا شب 
در مدرسه پایگاه مطالعاتی داشتیم و درس می خواندیم. بعد از عید هم ساعت مطالعاتی ام 

عوض نشد، اما بیشتر وقتم صرف دوره دروس می شد. 
به نظر من، زیاد خواندن آن قدر مهم نیست که کیفیت مطالعه مهم است. کیفیت مطالعه 
هم به عالقه و انگیزه فرد ربط دارد؛ چیزی که با اجبار نمی توان در فرد ایجاد کرد و به 

خود داوطلب ربط دارد. 

* بعضی از داوطلبان، انگيزه و عالقه درس خواندن دارند، اما از پس يک يا چند 
درس بر نمی آيند و نمی توانند درصد خوبی در آن درس ها كسب كنند. 

 محمد امين زارع: اوایل سال تحصیلی در آزمون های آزمایشی نمی توانستم درصد 
خوبی در درس معارف اسالمي کسب کنم، اما ان قدر شیوه های مختلف را امتحان کردم 
تا توانستم شیوه درست و مناسب را برای خودم پیدا کنم و درصدم را در این درس به 
۹۰ رساندم. در ادبیات اختصاصی هم به همین مشکل برخوردم. در آزمون آزمایشی جامع 
سوم، ادبیات اختصاصی را ۷2 درصد زدم، در حالی که پیش از آن، بیشتر اوقات این 
درس را ۹۰ درصد می زدم. خوب در ابتدا نگران شدم، اما بعد تصمیم گرفتم که بیشتر 
برای این درس وقت بگذارم. می خواهم بگویم که به جای لج کردن و درس نخواندن، به 
دنبال جذابیتی در یك درس می گشتم تا بتوانم با آن درس ارتباط برقرار کنم، برایش وقت 

بگذارم و آن را یاد بگیرم.

* يكی از دوران های مطالعه، كه من پيش از اين به آن اشاره نكردم و اما دوران 
خاصی است و نحوۀ مطالعۀ ويژه هم می خواهد، ايام ماه مبارک رمضان است. در اين 

دوران چگونه درس مي خوانديد؟ 
 حلّيه فراست: ماه رمضان قبل از سال چهارم، که امتحانات نهایی سال سوم را می دادیم، 
من اکثراً شب تا صبح درس می خواندم و روزها اگر امتحان نداشتم، استراحت می کردم 
و در نتیجه مشکلی با روزه داری نداشتم. ماه رمضان سال بعد را هم، که زمان مطالعه و 
آمادگی برای کنکور بود، روزه گرفتم، و البته ساعت مطالعاتی ام تا حدودی پایین آمد؛ اما 

زمانی که می خواندم، مفید بود. 
 محمد امين زارع: راستش را بخواهید، ماه رمضانی که منتهی به کنکور می شد، به 
ذهنم رسید که کاله شرعی بگذارم و هر روز تا کرج یا ... بروم و برگردم و روزه ام را بخورم! 

اما دیدم که حس خوبی از انجام این کار ندارم و روزه هایم را گرفتم. 
 علی مرتضی قلی: ۱۰ روز مسافرت بودیم، اما بقیۀ روزه هایم را گرفتم؛ البته کمتر 
درس می خواندم و کیفیت مطالعه ام هم پایین آمد، ولي در نهایت روزه گرفتن واجب است 

و باید روزه گرفت. 

* در كل، فكر می كنيد كه نيايش، چه نقشی برای يک كنكوری می تواند داشته باشد؟ 
 علی مرتضی قلی: یك بحث، بحث روحی است که به آدم آرامش می دهد و نکته دیگر 
اینکه وقتی معتقد باشی همه چیز دست خداست و به سمت او بروی، لطف و رحمتش 
هم شامل حالت می شود؛ برای مثال، همین مسأله ماه رمضان، درست است که باعث شد 
کمی از لحاظ درسی افت کنم، اما من باور داشتم که همه چیز دست خداست و من باید 

به وظایفم عمل کنم و در نهایت، با اینکه هیچ وقت رتبه ام در آزمون های آزمایشی زیر 2۰ 
نشده بود، در کنکور رتبه ام ۳ شد! 

 حلّيه فراست: توسل و توکل من به خدا همیشگی است و معتقدم که هر چه دارم 
از لطف الهی است و همیشه در مورد هر مسأله ای با خدای خودم صحبت می کنم و این 
ارتباط هیچ وقت قطع نشده است. سال چهارم هم با انجام سفرهای مذهبی و توسل، 

آرامش بیشتری داشتم. 
 محمد امين زارع: وقتی خودت را به وجودی وصل می کنی که حد ندارد، توانت چند 
برابر می شود. او کمکت می کند که جلو بروی، و هر چه کمکت کند هم چیزی از او کم 
نخواهد شد و فقط به ما اضافه می شود. می خواهم بگویم که وقتی به پروردگار توکل کنی، 
تأثیرش را در زندگی ات می بینی و متوجه می شوی که خیلی چیزها دست تو نیست و فقط 

با توکل به پروردگار، قدرت پیدا خواهی کرد. 

* روزهای آخر منتهی به كنكور چه مي كرديد؟
 علی مرتضی قلی: یك هفته مانده به کنکور، بیمار شدم و به این فکر کردم که اگر سر 
جلسۀ آزمون سراسري بیمار شوم، نتیجۀ یك سال مطالعه ام زیر سؤال می رود؛ البته خدا 

را شکر که در روز آزمون، مشکلی پیش نیامد. 
 محمد امين زارع: هفتۀ آخر، بیشتر وقتم را به تاریخ و جغرافیا اختصاص دادم و دو روز 
مانده به کنکور، یك دور دیگر تاریخ و جغرافیا را مرور کردم. سر جلسۀ آزمون سراسري 
هم، موقع پاسخ به سؤال های ادبیات عمومی، یك مقدار روحیه ام خراب شد؛ چون ادبیات 

سخت بود. سر جلسۀ آزمون اختصاصی هم اقتصاد اذیتم کرد. 

* استرس، يكی از مواردی است كه داوطلبان كنكور از آن بسيار گله دارند و معتقدند 
كه اين مسأله، مانع اصلی موفقيتشان است. شما هم با اين مشكل روبرو بوديد؟ 

 علی مرتضی قلی: تا یك ماه مانده به کنکور، استرس نداشتم، اما یك ماه آخر استرس 
به سراغم آمد که سرانجام به نفعم هم تمام شد؛ چون باعث شد که بیشتر مطالعه کنم. 
سر جلسۀ آزمون سراسري هم استرس نداشتم؛ حتی توجهم به چند نفر جلوتر از خودم 
هم جلب شده بود که به جای تست زدن، مدادش را به طرف سقف پرت می کرد و بازی 

می کرد!
 حلّيه فراست: من فردی استرسی هستم و برای آزمون سراسری، به جای اینکه از 
این قضیه گله کنم، سعی کردم که استرسم را عامل خالقیت کنم؛ مثاًل سر درس ریاضی، 
سعی می کردم که راه حل های خاّلقانه پیدا کنم؛ راه حل هایی که وقتی استرس نداشتم به 
ذهنم نمی رسید و اصاًل نمی دانستم چطور مسأله مورد نظر را حل کنم؛ در واقع، استرس 
باعث شد که درصدهایم از زمانی که خودم تست می زنم، بهتر باشد؛ البته استرس معایبی 
هم داشت و باعث می شد که گزینه ها را اشتباهی وارد کنم که این مشکل را هم با تست 

زیاد زدن حل کردم. 

* نظرتان دربارۀ مشاور چيست؟ آيا معتقديد كه يک داوطلب كنكور به مشاور نياز دارد؟ 
 محمد امين زارع: مشاور ما برنامۀ کلی می داد و پی گیر اجرای برنامه بود. راهنمایی هایی 
که در مسیر مطالعه می کرد و شیوه های مطالعه ای که برای بعضی از درس ها ارائه می داد، 

برای رفع ضعف ها و فراهم شدن فضای مناسب درس خواندن، مؤثر بود. 
 علی مرتضی قلی: مشاور، گنگی و گیجی را از داوطلب می گیرد و به آدم روحیه 
درس  که  می کرد  یادآوری  نمی خواندیم،  درس  و  بودیم  بی خیال  وقتی  مثاًل  می دهد؛ 
بخوانیم، و اگر دچار استرس می شدیم و زیادی جّوگیر می شدیم، به ما یادآوری می کرد که 

کنکور، کل زندگی نیست؛ در واقع، شرایط را برای ما متعادل می کرد. 
 حلّيه فراست: من برنامۀ درسی را خودم می نوشتم و مشاورمان نیز ضعف های برنامه ام 

را اصالح می کرد. همچنین در روحیه دادن، بسیار مؤثر بود. 

* ميانۀ تان با تلفن همراه چطور بود؟ 
 محمد امين زارع: قبل از سال چهارم، روزی دو ساعت وقتم صرف گوشی می شد و 
سال چهارم نزدیك یك ساعت وقتم را می گرفت؛ البته چندان سراغ شبکه های مجازی 
نمی رفتم؛ مثاًل اینستاگرام نداشتم و نزدیك نوروز گوشی ام خراب شد و کنارش گذاشتم و 

تا بعد از کنکور تعمیرش نکردم!
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 علی مرتضی قلی: من 
استفاده  از گوشی  کاًل خیلی 

شب ها  هم  االن  حتی  نمی کنم؛ 
وقتم صرف گوشی ام  نیم ساعت  شاید 

بشود. 
به  اما  داشتم،  تلفن  گوشی  فراست:  حلّيه   

شبکه های مجازی متصل نبودم و وقت زیادی صرف 
گوشی ام نمی کردم. 

* سال چهارم  تفريح هم داشتيد؟
بازی  والیبال  تفریح ها  زنگ  در  مواقع  از  بعضی  زارع:  امين  محمد   

می کردیم. با خانواده هم برای تفریح بیرون می رفتم. خوشبختانه مدرسۀ ما به 
غیر از درس، به مسائل دیگر هم توجه داشت. ما ۱۰ روز  برای محرم و ۱۰ روز برای 

اربعین تعطیل بودیم و تعدادی از بچه ها در راهپیمایی اربعین هم به کربال رفتند. شهریور 
ماه هم ۱۰ روز اردوی جهادی )پروژة عمرانی ساختمانی در یك روستا در کرمانشاه( 
داشتیم. بهمن ماه هم سه روز اردوی تفریحی به کاشان رفتیم و پنج شنبه بعد از ظهرها 

هم وقتمان متعلق به خودمان بود.

با آقای مرتضی قلی يكسان باشد؛ چون در يک  بايد  تفريحات مدرسه ای شما   *
مدرسه تحصيل می كرديد، درست است؟ 

 محمد امين زارع: بله. 
 حلّيه فراست: زنگ های تفریح مسابقۀ والیبال می دادیم. سال چهارم چند مسافرت 
هم رفتم. شروع سال چهارم را با مشهد آغاز کردم و نیمه های سال تحصیلی، چند روز هم 
با مدرسه به قم رفتیم و هفتۀ آخر اسفند هم با خانواده به کربال رفتم. خرداد ماه هم یك 

مشهد یك روزه رفتم. 

* اگر قرار باشد درصدی از موفقيت خودتان را نتيجه، هوش، پشتكار، خانواده و 
مدرسه بدانيد، به هر يک، چند درصد اختصاص می دهيد؟ 

 محمد امين زارع: خانواده من در این مدت بسیار صبوری کردند، تشویقم کردند و 
تکیه گاهم بودند و نقش مهمی در موفقیت من دارند. به نظر من، خانواده: ۵۰ درصد، 

مدرسه: 2۰ درصد و هوش و تالش: ۳۰ درصد در موفقیت من نقش داشتند. 
 علی مرتضی قلی: مدرسه، از این نظر که آنجا درس می خواندیم و پایگاه مطالعاتی 
داشتیم، نقش داشت و در کل، به نظر من، مدرسه: ۳۰ درصد ، خانواده: 2۰ درصد و هوش 

و تالش: ۵۰ درصد نقش داشتند. 
 حلّيه فراست: تك تك افراد خانواده ام، حامی ام بودند؛ به خصوص مادرم که در تمام 
تحصیالتم، چه نتایجم خوب می شد و چه بد، یاورم بود و بهترین راهنمایی را که می شد 
به یك نفر کرد، به من می کردند؛ برای همین ۶۰ درصد را به خانواده اختصاص می دهم، 

مدرسه: ۱۵ درصد و تالش و هوش و توکل خودم هم 2۵ درصد نقش داشت. 

* هر سه شما در آزمون های آزمايشی شركت می كرديد. چقدر رتبه های آزمون های 
آزمايشی و رتبۀ كنكورتان  با يكديگر تطابق داشت؟

 حلّيه فراست: در تماِم آزمون های آزمایشی، رتبه ام تك رقمی می شد، اما سر جلسۀ 
آزمون سراسري، فکر می کردم که رتبه ام بین ۱۰۰ تا 2۰۰ می شد. 

 علی مرتضی قلی: در آزمون های آزمایشی سنجش، بهترین رتبه ام 2۳ بود. خودم فکر می کردم 
که رتبه ام زیر ۱۰۰ بشود، اما بعد از کنکور و محاسبه کردن درصدهایم امیدوارتر شده بودم. 

 محمد امين زارع: در بعضی از آزمون های آزمایشی خوب می شدم، اما در آزمون های 
آزمایشی جامع سنجش، یك بار رتبه ام ۹۱ شد؛ در نتیجه احتمال به دست آوردن رتبۀ 

تك رقمی را نمی دادم. 

* در مجموع، سال منتهی به كنكور را چگونه ارزيابی می كنيد؟
حلّيه فراست: سال چهارم کالً زندگی آدم متفاوت می شود و این تفاوت برای من جالب 

بود. 

 علی مرتضی قلی: 
درس خواندن در سال چهارم 

برای  ما  و  بود  هدفمند  و  خوب 
خودمان درس می خواندیم، نه به اجبار 

معلم و مدرسه و ....
 محمد امين زارع: سال چهارم برای من سال 

سختی نبود و خاطرت خوشی از آن دارم. 

* اگر به سال چهارم برمی گشتيد، چه كارهايی را انجام 
نمی داديد؟

 محمد امين زارع: زمان هایی را که تعطیل بودم، هدر نمی دادم؛ مثاًل 
جمعه ها بیشتر درس می خواندم تا عذاب وجدانم کمتر بشود. 

 علی مرتضی قلی: پِرتی های مطالعاتی ام را کمتر می کردم. گاه پیش می آمد که 
پای کتابم بودم، اما کار خاصی نمی کردم. 

 حلّيه فراست: سعی می کردم که به یك اندازه برای درس هایم وقت بگذارم و زبان و 
ادبیات را کنار نمی گذاشتم. 

* لطفًا درصدهايتان را در آزمون سراسری ذكر كنيد.
 علی مرتضی قلی: زبان و ادبیات فارسي: ۶۱/4 درصد، زبان عربي: ۱۰۰ درصد، فرهنگ 
و معارف اسالمي: ۷۶، زبان خارجي: ۹4/۷ درصد، ریاضي: ۱۰۰ درصد، اقتصاد: 8۶/۷ 
درصد، زبان و ادبیات فارسي اختصاصي: 8۵/۶ درصد، زبان عربي اختصاصي: ۱۰۰ درصد، 
تاریخ و جغرافیا: ۷۱/2 درصد، علوم اجتماعي: 88/4 درصد، فلسفه و منطق: ۶8 درصد و 

روان شناسي: ۹۵ درصد.
 محمد امين زارع: زبان و ادبیات فارسي: ۶8 درصد، زبان عربي: 8۵/4 درصد، فرهنگ 
و معارف اسالمي: 8۹/4، زبان خارجي: ۷2 درصد، ریاضي: ۹۵ درصد، اقتصاد: ۷۷/8 درصد، 
زبان و ادبیات فارسي اختصاصي: 8۳/4 درصد، زبان عربي اختصاصي: ۱۰۰ درصد، تاریخ 
و جغرافیا: 8۵/۶ درصد، علوم اجتماعي: ۹۳/4 درصد، فلسفه و منطق: ۶۶/۷ درصد و 

روان شناسي: 88/4 درصد.
 حلّيه فراست: زبان و ادبیات فارسي: ۶2/۷ درصد، زبان عربي: 84 درصد، فرهنگ و 
معارف اسالمي: 84، زبان خارجي: ۳4/۷ درصد، ریاضي: ۱۰۰ درصد، اقتصاد: 82/۳ درصد، 
زبان و ادبیات فارسي اختصاصي: ۷۷/8 درصد، زبان عربي اختصاصي: ۹۳/4 درصد، تاریخ 
و جغرافیا: 8۶/۷ درصد، علوم اجتماعي: ۹۳/4 درصد، فلسفه و منطق: 8۹/4 درصد و 

روان شناسي: 8۶/۷ درصد.
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اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

فهرست بخشي از منابع  آزمون سراسري 1398  
گروه آزمايشي هنر )نظام 3-3-3-3(

بـه اطالع داوطلبـان گروه آزمایشـی هنر در آزمون سراسـری سـال 1398 
می رسـاند كـه بخشـي از سـؤال هاي تخصصـي گـروه آزمایشـي هنـر از 
كتاب هـاي: مبانـي هنرهـاي تجسـمي )کـد: 2۱۰۶۳۹(، طراحي۱ )کـد: 2۱۰۶۳8(، 
طراحـي2 )کـد: 2۱۱۶44(، آشــنایي بـا بنــاهاي تــاریخي )کـد: 2۱۰۶28(، خـط 
در گرافیـك )کـد: 2۱2۶2۱(، ترسـیم فنـي و نقشه کشـي )کـد: 2۱۰۶2۶(، کارگاه 
)کـد: 2۱۱۶۱8(  عکاسـی2  )کـد: 2۱۰۶44(،  عکاسـي۱  )کـد: 2۱۱۶48(،  نقاشـي 
 طراحـي انـدام و لباس )کـد: 4۹4/8(، کارگاه طراحي نقوش سـنتي۱ )کد: ۳۵۹/۷۷(، 
  حجم سـازي۱ )کـد: 2۱2۶۳8(، آشـنایي بـا صنایـع دسـتي ایـران۱ )کـد: ۳۵۹/۳۰(، 
سـازهای  شـناخت   ،)2۱۰۶۵۹ )کـد:  ایرانـي  موسـیقي  سـاختار  و  نظـري  مبانـي 

شـناخت   ،)2۱۰۶۶۰ )کـد:  ارشـه ای(  زهـی  )سـازهای  سـمفونیك۱  ارکسـتر 
 )2۱۱۶۶4 )کـد:  ضربـی(  و  بـادی  )سـازهای  سـمفونیك2  ارکسـتر  سـازهای 
 ،)2۱۰۶2۷ )کـد:  مصالـح  و  مـواد  شـناخت   )2۱۰۶۵8 )کـد:  ایرانـی  سازشناسـی 
ماکت شناسـی و  حجم شناسـی   ،)2۱2۶۶4 )کـد:  نقشه کشـی  در  رایانـه   کاربـرد 
 )کـد: 2۱2۶2۷(، پایـه و اصـول صفحه آرایـی )کـد: 2۱2۶2۰(، مبانـی تصویرسـازی

)کـد: 2۱2۶۱۹(، اصـول و مبانـی طراحـی صحنـه )کـد: 2۱۱۶24(، اصـول و مبانـی 
ماسـك و گریـم )کـد: 2۱2۶2۵(، طراحـي خواهـد شـد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

 1398 سال  سراسری  آزمون  در  هنر  آزمایشی  گروه  داوطلبان  اطالع  به 
می رساند كه بخشي از سؤال هاي تخصصي گروه آزمایشي هنر از كتاب هاي: 
)کد:   ۱ تاریخ  در  هنر  سیر   ،)۵۹4/۱ )کد:  هنر2  کارگاه   ،)۵۹4 )کد:  هنر۱  کارگاه 
)کد: ۵۹4/۷(،  فضا، طراحي  انسان،  )کد: ۵۹4/8(،   2 تاریخ  در  هنر  ۵۹4/۳(، سیر 
تجسمي  هنرهاي  مباني   ،)۵۹4/۶ )کد:  ایران  فرهنگي  و  هنري  میراث  با   آشنایي 
)کد: ۳۵8/2۱(، طراحي۱ )کد: ۳۵۹/۹2(، طراحي2 )کد: 48۹/۹(، آشـنایي با بنـاهاي 

نقشه کشي  و  فني  ترسیم   ،)4۹۱/۶ )کد:  گرافیك  در  4۹2/۶(، خط  )کد:   تـاریخي 
 ،)4۹۷/۶ و  )کد: ۳۵8/۱۵  عکاسي۱   ،)4۹۶/۳ )کد:  نقاشي  کارگاه  )کد: ۳۵۹/۷8(، 
نقوش سنتي )کد: ۳۵۹/۷۷(،  لباس )کد: 4۹4/8(، کارگاه طراحي  و  اندام  طراحي 
 حجم سازي۱ )کد: 4۵۰/۳(، آشنایي با صنایع دستي ایران۱ )کد: ۳۵۹/۳۰( و مباني 

نظري و ساختار موسیقي ایراني )کد: ۳۳۱(، طراحي خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

فهرست بخشي از منابع آزمون سراسري 1398 گروه آزمايشي هنر)نظام قديم(

هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی
به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر TOEFL ، GRE،IELTS و 
... می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات و وعده های 
واهی مبنی بر اخذ مدارك مورد نظر، با مشخصات داوطلب  اقدام به کالهبرداری و اخذ 
مبالغ قابل توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان ناظر آزمون های  بین المللی 
در کشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی این مراکز به مراجع قضائی، موارد ذیل را  برای 

اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت که قباًل مجری 
آزمون از سوی این سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از پرداخت 
هرگونه وجه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های بین الملل( 

نسبت به مجاز بودن مرکز اطمینان حاصل نمایید.
2 - با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان 
در فهرست متخلفان آزمون های این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمنًا این داوطلبان از 2 تا 
10 سال از شرکت در آزمون هایی که این سازمان برگزار می نماید یا ناظر آن است، محروم 
خواهند شد. همچنین در صورتی که متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبت نام در یکی  
مراکز نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون جلوگیری به عمل 

خواهد آمد.
3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد 

خودداری نمایند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.
4 - داوطلبانی که با جعل مدارك هویتی سعی در گمراه نمودن مجریان آزمون نمایند 
برابر  گردد،  اثبات   ) مدرك  دریافت  از  پس  )حتی  آنان  تخلف  و  کنند  شرکت  آن  در  و 
به مدت  آزمون ها  در  از شرکت  و  باطل  آنها  به  مربوط  مدارك  آزمون ها،  برگزاری   مقررات 
2 تا10سال محروم خواهند شد و با توجه به اینکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده از 
سند مجعول و شرکت کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسالمی )تعزیرات 
مصوب 1375( جرم تلقی می شود و مجازات کیفری به همراه خواهد داشت، این گروه از 

متخلفان برای  صدور احکام قضائی به مراجع قضائی معرفی می گردند.
یادآور می شود که براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز آزمون های بین المللی، کلیه 
مراحل ثبت نام آزمون ها بایستی شخصَا توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت عدم 
رعایت شرایط ثبت نام، از شرکت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه با افراد یا شرکت های سودجو که به روش های مختلف 
اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی می نمایند برخورد قانونی خواهد شد.
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عربی، دومین درس دفترچه  عمومی آزمون سراسري است که در میان 
بیشتر داوطلبان، چندان جایگاه دوست داشتنی و خوبی ندارد. 
خیلی از داوطلبان با این درس مشکل دارند و وقتی اسم 
می لرزد!  بدنشان  ستون  چهار  بعضی ها،  می آید،  عربی 
گروهی، اخم هایشان درهم می رود و از نظر برخی 
از داوطلبان هم، امان از عربی و سختی هایش! 
گروه  نظر  اظهار  پای  که  است  کافی  اما 
دیگری از داوطلبان نیز بنشینیم. از 
نظر آنان، اگر درس عربی، طبق 
این  مطالعه  درست  اصول 
شود،  خوانده  درس 
 واقعاً درس چندان 

سختی نیست؛ بلکه شیرین و جذاب نیز هست. اگر جزو این دسته از داوطلبان هستید 
به شما تبریك می گویم، و اگر از جمله داوطلبانی هستید که به دلیل سختی عربی از 
مطالعه آن صرف نظر کرده اید، باید اشاره کنیم که عربی درس مهمی است و با وجود 
اینکه ضریب 2 دارد، اما به دلیل اینکه بسیاری از داوطلبان در نحوه مطالعه و تست زنی 
این درس مشکل دارند و نمی توانند درصد خوبی در کنکور در این درس کسب کنند، 
می زنند،  دیگران  با  مقایسه  در  بیشتر  درست  تست  چند  درس،  این  در  که  گروهی 

می توانند رتبه قابل قبول تر و بهتری به دست آورند.
اگر برای شما هم، مانند بسیاری دیگر از داوطلبان، کسب رتبه خوب و رسیدن به آرزوها 
و اهداف مورد نظرتان ارزشمند است، حتماً به درس عربی به عنوان یك درس مهم توجه 
داشته باشید. برخی از شما حتماً با خودتان می گویید که »من در این درس ضعف دارم 
و االن چطور می توانم نتیجه خوبی در این درس بگیرم؟« در جواب شما باید بگوییم 
که اگر از همین االن و طبق اصولی که در این مقاله اشاره می کنیم، درس عربی را جزو 
برنامه مطالعاتی خود بیاورید، حتماً می توانید در آن، نتایج بسیار خوبی را کسب کنید. 
ما افرادی را در سال های قبل داشته ایم که در همان سال برگزاري کنکور، عربِی خود را 

با تالش و کوشش تقویت کرده و به حد بسیار خوبی رسانده اند. 
این سؤال پیش می آید که اگر بخواهیم درس عربی را به خوبی برای کنکور   حتماً 
مطالعه کنیم، اول چه چیزی را باید بخوانیم و از کجا شروع کنیم. برای پاسخ به این 
سؤال، الزم است که بدانید سؤاالت عربی در کنکور شامل چند قسمت است: 

ترجمه،  درک مطلب و قواعد. 
۱- بخش اول، ترجمه، که تقریباً شامل هشت سؤال است و ترجمه عربی 
به فارسی، ترجمه فارسی به عربی)تعریب( و سؤال از مفهوم جمله 

یا عبارت را در بر می گیرد.
را  تقریباً ۹ سؤال  2- بخش دوم، درک مطلب است که 
تشکیل  متن و  از  سؤاالت  شامل  و  می گیرد  بر  در 
)التحلیل  ترکیب  و  تجزیه  و  )حرکت گذاری( 

الصرفی واالعراب( است.
۳- بخش سوم، مربوط به قواعد عربی دو 
و سه است که شامل سؤاالت اعالل، 
مرفوعات، منصوبات و  سؤال از 
فعل  واعراب  اعراب  انواع 
و  صفت  مضارع و 
و ...  الیه  مضاف 

می شود.

عربے، آسان است اگر ...
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اگر به این بودجه بندی توجه کنید، متوجه خواهید شد که اگر هشت سؤال ترجمه و 
چهار سؤال درک مطلب را، که همگی مربوط به دانستن ترجمه است، با هم جمع کنیم، 
این سؤاالت حدود پنجاه درصد از سؤاالت عربی را در آزمون سراسري بر می گیرد؛ البته 
حتماً می دانید که گاهی پاسخگویی به قواعد نیز، مستقیم یا غیرمستقیم، با دانستن 
ترجمه ارتباط دارد؛ با وجود این، ارزش ترجمه و درک واژگان، ارزشی بیش از پنجاه 
کار  پیشنهاد می کنیم که  عزیز  داوطلب  به شما  به همین خاطر،  داراست.  را  درصد 
خواندن عربی را با ترجمه شروع کنید و تا آخر، مطالعه و تست و تمرین و ... را در این 

قسمت رها نکنید.
به عنوان گام اول در ترجمه، سراغ انواع فعل ها بروید و سعی کنید که به آن افعال 
تسلّط کافی پیدا کنید و پس از مرور افعال، شروع به تست زدن نمایید و اشکاالت و 
نقاط ضعف خود را پیدا کنید و تا آنجا که می توانید، دایره فراگیری لغات خود را افزایش 
دهید، و اگر می خواهید در ترجمه واقعاً موفق باشید سعی کنید که هر وقتی هر تست 
عربی را می بینید، به لغات آن توجه ویژه ای داشته باشید و آنها را به خاطر بسپارید. پس 
از مدتی این کلمات، عبارات و واژگان تکرار می شود و به این صورت، شما می توانید در 

ترجمه متون عربی موفق شوید.
در گام دوم باید به سراغ متون درک مطلب بروید. این متن ها، عالوه بر فعل ها، شامل 
لغات مهم دیگر نیز هستند. خواندن این درک مطلب ها توانایی شما را در ترجمه متونی 
که در کنکور داده می شود، باال خواهد برد؛ پس با حوصله، همه لغات مشکل را بیابید 
و یاد بگیرید. برای انجام این کار، به صورت آهسته و پیوسته، هفته ای یك تا سه متن 
درک مطلب بخوانید و سعی کنید که به آن مطالب تسلّط پیدا کنید. پس از مدتی که به 
خواندن و ترجمه درک مطلب پرداختید، متوجه می شوید که چقدر درک مطلب برایتان 
راحت تر و آسان تر شده است. علت آن هم تکراری بودن بسیاری از لغات و فعل هاست.

دو نکته  ای که شما داوطلب عزیز در زمینه ترجمه متون عربی باید بدانید، این است 
که در عربی، با دانستن ریشه یك فعل و زمانی که یك فعل در آن صرف شده است، 
لغات  از  بسیاری  آن، در عربی،  بر  افزون  پیشرفت کنید؛  بسیار  ترجمه  در  می توانید 
مشتق هستند؛ یعنی ریشه فعلی دارند و کافی است که شما همان سه حرف اصلی 
تشکیل دهنده یك کلمه را بدانید؛ به این ترتیب، موفق خواهید شد که با سهولت و به 
آسانی، معنی کلمه را حدس بزنید. نکته دوم آنکه در عربی برای حفظ معنی کلمات، 
می توانید از جعبه »الیتنر« استفاده کنید. این ابزار به شما کمك خواهد کرد تا یادگیری 
ماندگاری داشته باشید و کلمات برای همیشه در ذهنتان باقی بماند؛ البته، استفاده از 
جعبه »الیتنر« در عربی نیز، مانند بیشتر دروس، به اینجا ختم نمی شود و شما می توانید 

در قواعد و سایر بخش های عربی هم از »الیتنر« استفاده کنید.
مرحله سوم یادگیری درس عربی، مربوط به قواعد این درس است. در این مرحله سعی 
کنید که با خود رو راست باشید و ببینید که چقدر از قواعد عربی را می دانید و چه مقدار 
آن برای شما نامفهوم است. پاسخ به این سؤال، بسیار مهم است؛ چون قواعد عربی در 
بیشتر موارد به صورت زنجیروار به هم پیوسته است؛ مثاًل بحث فعل و انواع آن، که در 
عربی راهنمایی آمده است، نقش مهمی در یادگیری شما در نحوه ساختن فعل امر و 

اسم فاعل، اسم مفعول و ... دارد. 
اگر واقعاً در قواعد ابتدایی و اولیه مشکل دارید، اصاًل اشکالی ندارد که سری به جزوات و 
کتاب های راهنمایی خود بزنید و آنها را دوباره مطالعه کنید تا هم بهتر و هم با سهولت 
مقدمات،  فراگیری  و  کار  این  انجام  از  بگیرید؛ پس  یاد  را  دبیرستان  قواعد  بیشتری 
خالصه ای از قواعد را تهیه کنید و در آن، نکته های خیلی مهم و استثناها را یادداشت 
کنید و پس از آن سعی کنید که تست آن موضوع را بزنید؛ البته باید توجه کنید که 
در ابتدا ده تا پانزده تست را انتخاب کرده و هر یك از آن تست ها را در زمان کمتر از 
یك دقیقه بزنید و سپس برای هر تست زده شده، درصد بگیرید و بعد از آن، با مراجعه 
به پاسخنامه، اشکاالت و نقاط ضعف را خود پیدا کرده و سعی کنید که با مراجعه به 
قواعد خالصه شده یا قواعد مفصل در کتاب، مطالب را در ذهن خود تثبیت نمایید. 
در این حالت است که شما کم کم به قواعد عربی تسلّط پیدا مي کنید. اگر 
در یادگیری قواعد در این مرحله هنوز مشکل داشتید، دوباره به سراغ 
جزوه و کتاب هایتان بروید یا از دوستان و معلمتان کمك بگیرید؛ 

اما هیچ یك از قواعد را بدون یادگیري یا با یادگیری ناقص رها نکنید؛ زیرا در عربی، 
فراگیري بسیاری از قواعد، در یادگیری قواعد بعدی مؤثر هستند و نقص در یادگیری 
هر یك باعث می شود که شما قواعد بعدی را نیز نتوانید به خوبی و به صورت کامل یاد 
بگیرید. بعد از رفع اشکال کامل به سراغ تست های بعدی بروید و کار خود را همین 

طور ادامه دهید.
کار دیگری که برای یادگیری بهتر قواعد می توانید انجام دهید، این است که قواعدی 
را که در مرحله  اول یاد گرفته اید، روی متن پیاده کنید؛ یعنی متن درس را تجزیه و 
ترکیب کنید؛ مثاًل اگر در درس استثناء هستید، »مستثنی« و »مستثنی منه«ها را در 
متن درس پیدا کنید و ترکیب کنید. آن قدر این کار را انجام دهید تا با قواعد آن درس 
کاماًل آشنا شوید. بعد از یادگیری قواعد و ترجمه، نوبت به تمرین ها می رسد. سعی کنید 
که تمرین های کتاب را خودتان بدون نگاه کردن به جزوه  حل کنید؛ حتی می توانید که 
کمی آنها را تغییر داده و باز هم حل کنید؛ به طور مثال، در مبحث اعالل، فعل معتل 

ناقص را تبدیل به اجوف کنید و بار دیگر در ذهنتان به سؤال پاسخ دهید.
مرحله آخری که در مطالعه عربی برای کنکور باید انجام دهید این است که تست های 
جامع را در زمان مقرر شده در کنکور بزنید و معلومات، سرعت و مهارت خود را بسنجید. 
نمایید و  را در زمان بندی خاص تجربه  تا آمادگی خود  باعث می شود  این کار  انجام 
بتوانید تسلّطتان به اطالعات را با زمان بندی، هماهنگ کنید. در این زمان به خودتان 
یاد بدهید که با هماهنگی زمان و اطالعاتتان، از تست های سخت بگذرید تا بتوانید تمام 

سؤاالت را بخوانید و از معلوماتتان حداکثر استفاده را ببرید.
عالوه بر مطالبی که در باال به آن اشاره شد، در خواندن درس عربی به نکات زیر توجه 

داشته باشید: 
۱- در درس عربی نزدیك به هشتاد درصد سؤاالت از قواعد و صرف و نحو زبان عربی 
مطرح می شود و بقیه پرسش ها از ترجمه لغات و متون عربی و ... است؛ پس حتماً به 
بودجه بندی سؤاالت توجه کنید و، اگر تازه تصمیم به مطالعه این درس گرفته اید، با 

توجه به نقاط قوت و ضعف و توان مطالعاتی خود برنامه ریزی کنید.
2- خواندن قواعد را از پایه شروع کنید و آنها را برای خود همراه با مثال خالصه نویسی 

نمایید.
 ۳- به لغت آموزی در این درس توجه داشته باشید؛ زیرا با لغت آموزی خوب می توانید 
در زمان پاسخگویی به سؤاالت صرفه جویی کنید؛ به عالوه، این عمل، دقت شما را در 

قسمت های دیگر زبان عربی افزایش خواهد داد.
4- از لغات و اصطالحات مشکل فیش برداری کنید.

۵- در درس عربی به اعراب کلمات )منصوب، مرفوع، مجرور و مجزوم( دقت ویژه داشته 
باشید. 

۶- فراموش نکنید که شرط مهم و اساسی ماندگاری مطالب در ذهن، مرور آنها به 
صورت مداوم است. بهترین مرور، به ترتیب، یك روز، یك هفته و یك ماه پس از اولین 

مطالعه است.
۷- عربی را به صورت پیوسته بخوانید؛ یعنی هر گاه شروع به مطالعه این درس نمودید، 

تا زمان برگزاري کنکور، این مطالعه را به طور پیوسته ادامه دهید.
8- در هنگام تست زنی یا در هنگام بررسی تست ها، هر چهار گزینه را مورد بررسی قرار 
دهید و گزینه های غلط را با بیان دلیل اشتباهات آنها کنار بگذارید. با انجام این کار، شما 

عماًل چهار تست را حل کرده اید.
۹- نگاه کردن به پاسخ های تشریحی سؤاالت عربی، بعد از پاسخ دادن، بسیار الزم است 
و در فراگیري این درس خیلی به شما کمك خواهد کرد؛ هر چندت به تست ها درست 
پاسخ داده باشید. توجه کنید که هنگام مطالعه پاسخ هاي تشریحي، باز هم هر چهار 

گزینه را بررسی کنید.
۱۰- اگر قواعد عربی را درس به  درس نمی خوانید و آنها را به صورت موضوعی مطالعه 

می کنید، حتماً سعی کنید که درس های کتاب را نیز در زمان خود مطالعه کنید.
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پیرو اطالعیه مورخ ۹۷/۱۰/۱۳ و براساس مصوبه جلسه شانزدهم شوراي سنجش و 
پذیرش مورخ ۹۷/۱۰/۱2 بدین وسیله به اطالع عالقه مندان به تحصیل در رشته هاي 
تحصیلي دارای  پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی در پردیس دانشگاه صنعتی 
شریف در کیش، مؤسسات غیرانتفاعي، مراکز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پیام نور 
ننموده اند(  یا  نموده  از داوطلباني که در آزمون سراسري سال ۱۳۹۷ ثبت نام  )اعم 
مي رساند که به منظور اطالع از رشته هاي تحصیلي و دانشگاه ها و مؤسسات پذیرنده 
دانشجو در این مرحله ، مي توانند به جداول حاوي اطالعات رشته محل هاي مؤسسات 
آموزشي و همچنین لینك جست و جوي رشته محل ها، که در سایت سازمان سنجش 
نشاني: www.sanjesh.org آمده است، مراجعه نموده و ضمن مشخص نمودن 
رشته و مؤسسه آموزشي مورد عالقه خود، با همراه داشتن مدارک و در نظر گرفتن 
موارد ذیل، از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/2۹ لغایت ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ به سایت مؤسسات، مراکز 
این مؤسسات  به  یا مستقیماً  تقاضا  آموزشي محل پذیرش رشته مورد  واحدهاي  و 
مراجعه نمایند. شایان ذکر است که بر اساس مصوبه فوق، فقط ظرفیت خالی مانده 
مرحله تمدید مهلت ثبت نام در پذیرش مهر ماه ۱۳۹۷ امکان پذیرش دانشجو دارند 
و این کد رشته محل ها، فقط شامل این گونه رشته محل هاست و شامل سایر رشته 
محل های دوره های روزانه و شبانه و کد محل های سایر دوره ها، که پذیرش آنها صرفاً 
سوابق تحصیلی است و ظرفیت آنها تکمیل شده است، نیست. مجموعه کل رشته 
محل های  پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی برای پذیرش مهر ماه ۱۳۹8و شرایط و 

ضوابط آنها در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۷  از طریق سایت این سازمان منتشر خواهد شد.
)دوره چهار ساله(  قدیم  نظام  داراي دیپلم کامل متوسطه  باید  متقاضیان  ۱- کلیه 
بوده یا داراي مدرک پیش دانشگاهي یا کارداني )فوق دیپلم( با تاریخ اخذ حداکثر تا 

۱۳۹۷/۱۱/۳۰ باشند.
2- کلیه داوطلبان باید در زمان اعالم شده، مدارک خود را براي بررسي به دانشگاه و 
مؤسسه محل تقاضا ارسال یا تحویل نمایند. پس از بررسي مدارک، در صورت داشتن 
از ثبت مشخصات  )به منظور جلوگیري  براي تکمیل فرم تعهد  از داوطلب  شرایط، 
داوطلب در چند رشته محل یا چند مؤسسه( دعوت به عمل خواهد آمد که در این 
مرحله، داوطلبان الزم است بابت هزینه ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ 22۰،۰۰۰ 
)دویست و بیست هزار( ریال از طریق سیستم پرداخت الکترونیکي در سایت سازمان 

اقدام نمایند.
۳- داوطلبان باید در زمان ثبت  اطالعات در سامانه مربوط، از طریق مراکز/واحدهاي 
آموزشي در خصوص کدرشته مورد عالقه خود دقت و توجه الزم را به عمل آورند. 
بدیهي است که پس از ثبت، کدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان قابل تغییر یا 

تعویض نیست.
4- کلیه متقاضیان »مرد« باید در زمان ثبت نام و شرکت در این مرحله از پذیرش 

دانشجو، از نظر نظام وظیفه منعي براي ادامه تحصیل نداشته باشند.

واحد  یا  مرکز  )در  مشروط  پذیرفته شده  عنوان  به  افراد  ثبت نام،  انجام  از  پس   -۵
آموزشي که به آن مراجعه داشته اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصیل آنان تا زمان 

تأیید نهایي این سازمان ، به صورت مشروط خواهد بود.
۶- آن دسته از داوطلباني که قباًل در ردیف پذیرفته شدگان نهایي آزمون سراسري سال 
۱۳۹۷ )اعالم قبولي شهریور ماه، مرحله تکمیل ظرفیت یا اعالم قبولي نیمه متمرکز( 
قرار گرفته اند، چنانچه در این مرحله، متقاضي ثبت نام و ادامه تحصیل هستند و در 
یکي از مراکز/واحدهاي آموزشي ثبت نام نمایند، قبولي قبلي آنها در مراحل قبلی لغو، 

خواهد شد.
۷- پاسخگویي به اعتراضات داوطلبان درخصوص عدم پذیرش آنها، بر عهده دانشگاه ها 
یا مؤسسات آموزش عالي ذی ربط خواهد بود؛ لذا الزم است که داوطلبان، از مراجعه یا 

مکاتبه در این خصوص با این سازمان خودداري نمایند.
مدارك مورد نياز:

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

ُمهر  به  ُممهور  و  امضاء  با  جدید  نظام  دیپلم  تحصیلي  مدرک  گواهي  یا  اصل   -2
دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.

یا  دبیرستان  ُمهر  به  ُممهور  و  امضاء  با  پیش دانشگاهي  مدرک  گواهي  یا  اصل   -۳
سازمان آموزش پرورش.

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

۵- اصل شناسنامه و دو برگ کپي از صفحات آن.
۶- اصل کارت ملي و دو برگ کپي از آن.

۷- شش قطعه عکس 4×۳ تهیه شده در سال جاري.
8- مدرک نظام وظیفه براي برادران مشمول.

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

دولت« اعالم نمایند..
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 میان بگذارند و از مراجعه حضوري به این سازمان خودداري 

فرمایند.                                                                          
    روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 پذيرش دانشجودر رشته هاي تحصيلي در پرديس دانشگاه 
صنعتی شريف در كيش، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 

غيرانتفاعي، مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور برای 
بهمن ماه 1397 بر مبنای پذيرش صرفًا براساس سوابق تحصيلی 
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سنجش  شوراي  شانزدهم  جلسه  مصوبه  براساس  و  مورخ۹۷/۱۰/۱۳  اطالعیه  پیرو 
به  عالقه مند  داوطلبان  کلیه  اطالع  به  بدین وسیله   ۹۷/۱۰/۱2 مورخ  پذیرش  و 
تحصیل در کدرشته هاي تحصیلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ 
غیرانتفاعی دوره هاي کارداني نظام جدید سال ۱۳۹۷ )اعم از داوطلباني كه در 
پذیرش دوره هاي مذكور ثبت نام نموده یا ننموده اند( مي رساند که براي اطالع 
از رشته هاي تحصیلي متناسب با نوع مدرک دیپلم خود در شاخه هاي فني و حرفه اي 
یا کاردانش مؤسسات پذیرنده، الزم است به لینك جست و جوي عنوان مؤسسه و 
 www.sanjesh.org کدرشته مندرج، که در سایت سازمان سنجش به نشاني: 
آمده است، مراجعه نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه مورد عالقه خود، 
با همراه داشتن مدارک و با توجه به موارد ذیل، از تاریخ ۹۷/۱۱/۱ لغایت ۹۷/۱۱/۱۳ 
به مؤسسه آموزش عالي غیرانتفاعي محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند. 
شایان ذکر است که بر اساس مصوبه فوق، فقط ظرفیت خالي مانده مرحله تمدید 
مهلت ثبت نام در پذیرش مهرماه ۱۳۹۷ امکان پذیرش دانشجو دارند و این کد رشته  
که  رشته محل هایي  سایر  و شامل  رشته  محل هاست  این گونه  فقط شامل  محل ها، 

ظرفیت آنها تکمیل شده است، نیست . 
۱- کلیه متقاضیان باید حداکثر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلي ۹۷ - ۹8  )تاریخ 
نظام  دیپلم  یا  هنرستان،  )چهارساله(  قدیم  نظام  دیپلم  مدرک  داراي   )97/11/3۰

جدید در شاخه هاي فني و حرفه اي یا کاردانش باشند. 
2- کلیه داوطلبان باید در زمان اعالم  شده، مدارک خود را براي بررسي به مؤسسه 
از  شرایط،  داشتن  صورت  در  مدارک،  بررسي  از  پس  نمایند.  تحویل  تقاضا  محل 
داوطلب براي تکمیل فرم تعهد )به منظور جلوگیري از ثبت مشخصات داوطلب در 
چند کدرشته محل یا چند مؤسسه( دعوت به عمل خواهد آمد که در این مرحله، 
داوطلبان الزم است بابت هزینه ثبت نام ، نسبت به پرداخت مبلغ 22۰/۰۰۰ )دویست 
و بيست هزار( ریال از طریق سیستم پرداخت الکترونیکي در سایت سازمان اقدام 

نمایند.
۳- هر داوطلب، منحصراً مجاز است یکي از کدرشته محل هاي مربوط را که متناسب 
با مدرک دیپلم خود و مطابق جدول شماره 4 دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در 
دوره هاي فوق )این دفترچه از طریق سایت این سازمان قابل دسترسي است( است، 

انتخاب نماید. 
4- داوطلبان باید در زمان ثبت  اطالعات در سامانه مربوط، از طریق مؤسسات ذي ربط 
در خصوص کد رشته مورد عالقه خود دقت و توجه الزم را به عمل آورند. بدیهي است 

که پس از ثبت کدرشته محل، امکان تغییر یا تعویض براي داوطلبان فراهم نیست.

۵- آن دسته از داوطلباني که قباًل در ردیف پذیرفته شدگان نهایي دوره هاي کارداني 
سال  غیرانتفاعي(  عالي  آموزش  مؤسسات  و  اي  حرفه  و  فني  )دانشگاه  نظام جدید 
۱۳۹۷ )اعالم قبولي شهریورماه و مرحله تکميل ظرفيت( قرار گرفته اند، چنانچه 
در این مرحله متقاضي ثبت نام و ادامه تحصیل هستند و در یکي از مؤسسات ثبت نام 

نمایند، قبولي قبلي آنان در مراحل قبلي، لغو خواهد شد.
عهده  به  آنها،  پذیرش  عدم  خصوص  در  داوطلبان  اعتراضات  به  پاسخگویي   -۶
سازمان  این  با  مکاتبه  یا  مراجعه  از  باید  داوطلبان  و  بود  خواهد  ذي ربط  مؤسسات 

خودداري نمایند.
۷- کلیه متقاضيان »مرد« باید در زمان ثبت نام و شرکت در این مرحله، از نظر نظام 

وظیفه ، منعي براي ادامه تحصیل نداشته باشند.
8- پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذیرفته شده مشروط )در مؤسسه اي 
كه به آن مراجعه نموده اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصیل آنان تا زمان تأیید 

نهایي این سازمان، به صورت مشروط خواهد بود.

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

اول سال تحصیلي ۱۳۹۷ )تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰(.
2- اصل  مدرک  دیپلم  یا گواهي  موقت  پایان  تحصیالت  نظام  قدیم  )هنرستان( مبني  

برگذراندن  کلیه  دروس  چهار ساله.
۳- اصل  شناسنامه  و دو برگ  کپي  از تمام  صفحات  آن. 
4- اصل کارت ملي و دو برگ تصویر پشت و روي آن.

۵- شش قطعه  عکس  4×۳ تمام  رخ  تهیه  شده  در سال جاري .
۶- مدرک وضعیت نظام وظیفه )براي برادران(.

۷- ارائه رسید درخواست تأییدیه تحصیلي دیپلم به مؤسسه محل قبولي )درخواست 
تأییدیه تحصیلي از دفاتر پیشخوان دولت باید اقدام شود(.

پاسخگویي  بخش  با  را  خود  سؤاالت  مي توانند  گرامي  داوطلبان  ضمنًا 
با  یا   www.sanjesh.org اینترنتي پایگاه اطالع رساني سازمان به نشاني: 
شماره  تلفن گویاي : 42163 )كد 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 :

ثبت نام و پذيرش در رشته هاي تحصيلي
 پذيرش صرفًا با سوابق تحصيلي در دوره هاي 
كارداني نظام جديد مؤسسات آموزش عالي 

غيرانتفاعي – غيردولتي سال 1397
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