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از سوی سازمان سنجش اعالم شد:

اسامی پذيرفته شدگان آزمون فراگير 

كارشناسی ارشد پيام نور بهمن 97

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور  درباره :

 پذيرفته شدگان رشته
 فوريت هاي پزشكي در آزمون 

كارداني به كارشناسي ناپيوسته 97

چگونه زبان انگليسي بخوانيم؟

چند نكته راجع به دوره هاي فراگير 
کارشناسي ارشد فراگير پيام نور

فراخوان هفتمين جشنواره سراسری 

ادبی طريق جاويد منتشر شد
ادبی  سراسری  جشنواره  هفتمین  فراخوان 
خودباوری،  و  هویت  محوریت  با  جاوید،  طریق 
به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی از 
سوی مرکز فرهنگی دانشجویی امام، والیت فقیه 

و انقالب اسالمی جهاد دانشگاهی منتشر شد.
اندیشه های  ترویج  و  بسط  هدف  با   این جشنواره، 
معمار کبیر انقالب اسالمی برای رسیدن به استقالل 
در  اسالمی،  هویت  احیای  منظور  به  و  جانبه  همه 
و  کوتاه  داستان  نو(،  و  شعر)کالسیک  بخش  سه 
خاطره نویسی، با مشارکت معاونت فرهنگی، هنری و 
ارتباطات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، 
معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات 
امور  و  دانشجویی  ـ  فرهنگی  معاونت  فناوری،  و 
پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  مجلس 
مرکز فرهنگی دانشجویی امام خمینی)ره( و انقالب 
اسالمی دانشگاه آزاد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
معاونت قرآن و عترت و موزه انقالب اسالمی و دفاع 

مقدس برگزار می شود.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 پذيرش دانشجو در  پرديس شريف ، مؤسسات غيرانتفاعي و پيام نور 
برای بهمن ماه 97 با سوابق تحصيلی 
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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.
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رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند: 
نماز، زاد و توشة مؤمن در دنیا براي آخرت است.

فاطمه  زنان،  سّیده  سپردن  خاك  به  ]هنگام 
علیهاالسالم خطاب به رسول اکرم )ص( فرمود:[ 

امانت بازگردید، و گروگان به صاحبش رسید. کار 
همیشگي ام اندوه است و تیمارخواري، و شب هایم 
شب زنده داري؛ تا آنکه خدا خانه اي را که تو در آن 
به سر مي بري، برایم گزیند )و این غم که در دل 

دارم فرو نشیند(.

حضرت فاطمه زهرا )س( فرمودند: 
اگر به آنچه که ما اهل بیت )ع( دستور داده ایم، 
عمل کنید، و از آنچه که نهي کرده ایم، خودداري 

نمایید، از شیعیان ما هستید؛ و گرنه، خیر.

درباره آزمون هاي فراگیر دانشگاه پیام نور و مزایاي آن، 
در برخي از شماره هاي سال هاي گذشته این هفته نامه 
در این ستون به تفصیل سخن به میان آمده است؛ 
اما از آنجایي که اسامي پذیرفته شدگان نهایي آزمون 
ورودي دوره هاي فراگیر مقطع کارشناسي ارشد بهمن 
به  پیام نور  دانشگاه  نوزدهم(  )نوبت  ماه سال 1397 
تازگي اعالم شده است، الزم دیدیم که در این شماره 
نیز برخي دیگر از مزایاي برگزاري این دوره ها را براي 

داوطلبان یادآوري نماییم.
ورود  سراسري  آزمون هاي  مي دانیم،  که  همان طور 
دوره هاي  در  عالي  آموزش  مؤسسات  و  مراکز  به 
کارداني، کارشناسي و کارشناسي ارشد، که هر ساله 
از سوي سازمان سنجش برگزار مي شود، از مهم ترین 
آزمون هایي هستند که به پذیرش داوطلب در مقاطع 
مختلف تحصیالت دانشگاهي مي پردازند، و در کنار 
از هفت سال است که  آزمون مهم، پیش  این چند 
نیز   (Ph.D) نیمه متمرکز  دکتري  دوره  آزمون 
این  تدریجي  تثبیت  با  و  است  شده  اضافه  آنها  به 
آزمون هاي سراسري  اخیر )دکتري( در کنار  آزمون 
و کارشناسي ارشد، مي توان گفت که این سه آزمون، 
در نوع خود مهم ترین آزمون هاي ورودي به مقاطع 
از طریق سازمان  تحصیلي دانشگاه هایي هستند که 
دانشجو  پذیرش  به  اقدام  کشور  آموزش  سنجش 
همه  با  که  اینجاست  اساسي  نکته  اما  مي نمایند؛ 
در  داوطلبان  براي  اخیر  در سال هاي  که  تسهیالتي 
این  در  ثبت نام  منظور  به  تحصیلي  مختلف  سطوح 
به  داوطلبان  از  برخي  است،  شده  ایجاد  آزمون ها 
خاطر دغدغه هاي شغلي، کمبود وقت، عدم دسترسي 
آموزش عالي،  به مراکز مهم دانشگاهي و مؤسسات 
عدم توانایي کافي براي رقابت با داوطلبان آزمون هاي 

آماده تري  پویاتر و  افراد جوا ن تر،  نوعاً  پیشگفته، که 
مختلف  مقاطع  به  ورود  منظور  به  رقابت  براي 
این آزمون ها  دانشگاهي هستند، قادر به شرکت در 
نیز  آنها  در  شرکت  و  ثبت نام  صورت  در  و  نیستند 
نمي توانند به راحتي از گردونه ورودي این آزمون ها 
به  نیز،  موفقیت آمیز  عبور  صورت  در  و  کنند،  عبور 
همان دالیلي که در سطور پیشین گفته شد، امکان 

شرکت در کالس هاي درسي را ندارند.
در این صورت چه باید کرد؟ براي ارائه پاسخ صحیح 
در  پیام نور  دانشگاه  پرسش،  این  به  کننده  قانع  و 
سال هاي اخیر، عالوه بر تمهیداتي که براي پذیرش 
)کارشناسي،  سراسري  آزمون هاي  طریق  از  دانشجو 
کارشناسي ارشد و دکتري( فراهم نموده است، با ایجاد 
و گسترش دوره هاي فراگیر در مقاطع کارشناسي  و 
براي  را  تحصیلي  ارتقاي  امکان  کارشناسي ارشد، 
همه قشرهاي مستعد و توانمند جامعه، که  به ادامه 
تحصیل در یکي از شاخه ها و زیر مجموعه هاي علوم 
تا  ساخته  مهیا  دارند،  عالقه  مختلف  رشته هاي  در 
همگان بتوانند با درك و اغتنام فرصت هاي تحصیلي 
پیِش رو و پیمودن مراحل تحصیلي، به کسب مدارج 

علمي دانشگاهي مورد نظر نائل شوند.
پذیرفته شدگان  تمام  آنکه  گفتار  این  پایاني  نکته 
آزمون فراگیر کارشناسي ارشد بهمن ماه سال 1397 
به مطالعه دقیق  را  پیام نور  دانشگاه  نوزدهم(  )نوبت 
مفاد اطالعیه مربوط به ثبت نام در کد رشته محل هاي 
مربوط، که در همین شماره از پیک سنجش آمده و  
است،  گرفته  قرار  نیز  سنجش  سازمان  سایت  روي 
و آگاهي یافتن از زمان و مکان ثبت نام آنها توصیه 

مي کنیم.
موفق باشید

چند نكته راجع به دوره هاي فراگير کارشناسي ارشد فراگير پيام نور

َو الَحــّي ـُ  ه

مرگ چه خواب سُبكے بوده است      تا مژه بستيـم قيامت رسيـد 

آقاي  عزیزمان،  همکار  که  شدیم  خبر  با  اندوه،  و  حزن  نهایت   در 
صحبت صادقي، دارفاني را وداع گفته و در جوار رحمِت الهي آرمیده است.

ضمن تسلیت این واقعة غم انگیز به خانوادة داغدار ایشان و همکاران 
گرامي، از درگاه پروردگار مهربان براي آن عزیز از دست رفته، آرامش 

ابدي، و براي بازماندگان، شکیبایي بي پایان و پاداش نیکو آرزومندیم.

مديران و كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
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ادامه از صفحه  1

فراخوان هفتمين جشنواره سراسری 
ادبی طريق جاويد منتشر شد

منــدرج  ضوابــط  و  آیین نامــه  اســاس   بــر 
مرحلــه  در  آثــار  ارســال  فراخــوان،  ایــن  در 
 www.sccir.ir پایــگاه:  طریــق  از   نخســت 
اســت و هــر شــرکت کننده می توانــد  امکان پذیــر 
ــه  ــه دبیرخان ــش ب ــر بخ ــر را در ه ــه اث ــر س حداکث

ــد. ــال کن ــنواره ارس جش
گفتنــي اســت کــه 1۵ اســفند، آخریــن مهلــت ارســال 
آثــار بــه ایــن جشــنواره اســت و نتیجــه اولیــه انتخــاب 

آثــار، در ۲۵ فروردیــن ســال 98 اعــالم خواهد شــد.
موضوعــات جشــنواره شــامل: جــوان، هویــت ایمانــی،   
بیــداری از منظــر امــام خمینــی)ره(، خودبــاوری از 
منظــر امــام خمینــی)ره(، انســان شناســی از منظــر امام 
خمینــی)ره(، آزاد اندیشــی و هویــت اخالقــی، مقاومــت 
و هویــت فرهنگــی تاریخــی، اخالق مــداری، هویــت 
دینــی، انقــالب اســالمی ایــران، احیــای هویت اســالمی، 
امــام خمینــی)ره( و هویــت اخالقــی، نهضت هــای 
ــت  ــالب اســالمی، عدال ــی بخــش، 4۰ ســالگی انق رهای

ــدس و شهداســت. ــاع مق ــگ، دف ــی و جن اجتماع
بنــا بــر اعــالم روابــط عمومــی مرکــز فرهنگــی 
بــرای  می تواننــد  عالقه منــدان  امــام،  دانشــجویی 
ــه پایــگاه  ــا کســب اطالعــات بیشــتر، ب ــار ی ارســال آث
ــماره  ــا ش ــا ب ــه ی ــی:  www.sccir.ir مراجع اینترنت
تلفن هــای: 16 – 6697۰614 - ۰۲1 تمــاس حاصــل 

ــد. کنن

از 6 بهمن آغاز شده است:
 ثبت نام در مراسم اعتكاف دانشگاه تهران

ــوی  ــم معن ــرکت در مراس ــرای ش ــام ب ثبت ن
ــران از روز  ــگاه ته ــجد دانش ــکاف در مس اعت

ــت. ــده اس ــاز ش ــاه آغ ــن م 6 بهم
مراســم  ثبت نــام  تهــران،  دانشــگاه  از  نقــل  بــه 
از  مــاه  بهمــن   6 روز شــنبه  از  اعتــکاف  معنــوی 
طریــق ســامانه ثبت نــام مســجد دانشــگاه تهــران 

 http://utmosque.ir/utmosque :نشــانی  بــه 
آغاز شده است.

گفتنــي اســت کــه مراســم معنــوی اعتــکاف، در 
روزهــای 13 تــا 1۵ مــاه رجــب )مصــادف بــا ۲9 
ــال 98(  ــاه س ــن م ــا ۲ فروردی ــال 97 ت ــفندماه س اس

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ
مراســم  در  ثبت نــام  بــرای  متقاضیــان  ضمنــاً 
می تواننــد  تهــران  دانشــگاه  مســجد  در  اعتــکاف 
آدرس  بــه  بیشــتر  اطالعــات  کســب  بــرای 
نشــانی: بــه  دانشــگاه  ایــن   الکترونیکــی مســجد 

 http://utmosque.ir مراجعه کنند.

جزئيات پرداخت وام دانشجويي 
براي نيمسال دوم

صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم، 
ــجویي را  ــي 24 وام دانش ــوب ترم ــغ مص مبال
ــي 97 - 98  ــال تحصیل ــال دوم س ــراي نیمس ب

ــرد. ــالم ک اع
مبالــغ  علــوم،  وزارت  دانشــجویان  رفــاه  صنــدوق 
مصــوب ۲4 وام دانشــجویي را به صــورت ترمــي در 
نیمســال تحصیلــي دوم ســال تحصیلــي 97-98 اعــالم 

ــرد. ک
ــواع وام هایــي کــه در نیمســال دوم ســال تحصیلــي  ان
تحصیلــي،  وام  شــامل:  مي شــود،  ارائــه   98  -  97
ضــروري،  مســکن،  نمونــه،  و  ممتــاز  تحصیلــي 
ــاز  ــروري ممت ــي(، ض ــاب تخصص ــد کت ضروري)خری
ــان ورزشــي،  ــه، ضــروري مبتکــر، ضــروري قهرم نمون
ضــروري روشــندل، حــوادث غیرمترقبــه، ودیعــه 
مســکن، ودیعــه مســکن دانشــجویان متأهــل غیــر ایرانــي، 
ــش  ــي دان ــه، تحصیل ــردي، تغذی ــکن مج ــه مس ودیع
هســته اي، ضــروري دانــش هســته اي، مســکن دانــش 
هســته اي، زیــارت عتبــات عالیــات کشــور عــراق، 

پیام نــور،  و  دولتــي  دانشــگاه هاي  شــهریه  ازدواج، 
ــهریه  ــگاه آزاد، ش ــهریه دانش ــي، ش ــهریه غیرانتفاع ش
ــري  ــژه دکت ــردي، و وی ــع علمــي ـ کارب دانشــگاه جام
مي شــود؛ ضمنــاً دانشــجویان مســتعد کــم بضاعــت در 

ــد. ــرار دارن ــت ق اولوی
ــراي  ــه ب ــغ وام تغذی ــزارش، مبل ــن گ ــاس ای ــر اس ب
تمــام مشــموالن بــه تفکیــک دانشــجویان خوابگاهــي 
ــون  ــرخ ژت ــاي ن ــر مبن ــاله ب ــي، هرس ــر خوابگاه و غی
غــذا و تعــداد وعده هــاي مصرفــي دانشــجویان تعییــن 
ــراي  ــال( ب ــاً ســامانه دانشــجویي )پورت مي شــود. ضمن
ثبــت تقاضــاي دانشــجویان تا پایــان نیمســال تحصیلي 
فعــال اســت و ضــروري اســت کــه تمــام متقاضیــان، 
ــدام  ــامانه اق ــود در س ــاي خ ــت تقاض ــه ثب ــبت ب نس

کننــد.
ــاه در  ــد صنــدوق رف ــه سیاســت هاي جدی ــا توجــه ب ب
 ســال تحصیلي 97 - 98 دانشــجویان دانشگاه هاي آزاد، 
ــال  ــق نیمس ــردي، مطاب ــي ـ کارب ــي، و علم غیرانتفاع
جــاري بــراي دریافــت وام شــهریه بــه بانک هــاي 
ــاه دانشــجویان وزارت علــوم  مــورد تعهــد صنــدوق رف
بانک هــاي  طریــق  از  صرفــاً  و  مي شــوند  معرفــي 

ــد. ــت کنن ــد وام شــهریه دریاف ــور مي توانن مذک

تا 11 بهمن ادامه دارد:
ثبت نام و انتخاب واحد نيمسال 

دوم دانشگاه آزاد

ــال  ــد نیمس ــاب واح ــام و انتخ ــت ثبت ن مهل
روز  از  اســالمی،  آزاد  دانشــگاه  دوم 98-97 
ــا  ــت و ت ــده اس ــاز ش ــاه آغ ــنبه 6 بهمن م ش

11 بهمن مــاه ادامــه دارد.
ــام و انتخــاب واحــد نیمســال دوم ســال  مهلــت ثبت ن
تحصیلــی 97-98 دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســالمی، 
ــا روز  ــت و ت ــده اس ــاز ش ــنبه 6 بهمن ماه آغ از روز ش

ــه دارد. ــاه ادام ــنبه 11 بهمن م پنجش
ضمنــاً تاریــخ حــذف و اضافــه دانشــجویان ایــن 
ــن  ــفندماه تعیی ــا ۲ اس ــن ت ــز از ۲7 بهم ــگاه نی دانش

ــت. ــده اس ش
درس  کالس هــای  کــه  اســت  یــادآوري  بــه  الزم 
ــاز  ــاه آغ ــز از 13 بهمن م دانشــجویان دانشــگاه آزاد نی
مي شــود و تــا ۲3 خردادمــاه ســال 98 ادامــه خواهــد 

ــت. داش
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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:

1- 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 
۲- تمــاس تلفنــي بــا ســتاد پاســخگویی تلفنــی مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه 

آزاد اســالمي بــا شــماره: 4743 - ۰۲1.
 3- 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

ــاي  ــه راهنمـ ــار دفترچـ ــن انتشـ ــورخ 97/۰9/11 و همچنیـ ــه مـ ــرو اطالعیـ پیـ
ثبت نـــام در آزمـــون  کارشناسي ارشـــد ناپیوســـته ســـال 1398 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 97/۰9/16 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 97/۰9/۲۵( 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 97/12/01  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 97/1۲/۰1( ای ـــوق )97/11/۲8 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
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پیرو اطالعیه مورخ 97/1۰/13 و براساس مصوبه جلسه شانزدهم شوراي سنجش و 
پذیرش مورخ 97/1۰/1۲ 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 1397 )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 مدارك الزم و در نظر گرفتن موارد ذیل، از تاریخ 
97/11/1  لغایت 97/11/13  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 1397 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. 
1- کلیه متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ 97/11/3۰  داراي مدرك 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  مدارك خود  اعالم شده،  زمان  در  باید  داوطلبان  کلیه   -۲
در  مدارك،  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  ۲۲۰/۰۰۰ )دویست 

سایت این سازمان اقدام نمایند.
3- 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.

6- چنانچه متقاضي قباًل در ردیف پذیرفته شدگان نهایي پذیرش دوره هاي کارداني 
فني و کارداني حرفه اي نظام آموزش مهارتي مهر ماه سال 1397 )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. 
7- 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:
1- شش قطعه عکس تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاري.

۲- تصویر شناسنامه و اصل آن براي مطابقت.
3- 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 یک 

برگ تصویر آن.
۵- اصل مدرك 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 

یک برگ تصویر آن.
پایان  گواهینامه  تاکنون  که  فارغ التحصیالني  براي  معدل  تأییدیه  فرم  اصل   -6

تحصیالت براي آنان صادر نشده است.
7- 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- مدرك 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 )کد 021( در میان 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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عنوان  به  آنان  اسامي  که  داوطلباني  کلیه  براي  موفقیت  آرزوي  و  تبریک  ضمن 
پذیرفته شده نهایي آزمون ورودي دوره هاي فراگیرتحصیالت تکمیلي )دانش پذیري 
کارشناسي ارشد( دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال 1397 )نوبت نوزدهم( اعالم گردیده 
است، از آنها دعوت مي نماید که براي اطالع دقیق از تاریخ و چگونگي ثبت نام خود، 
۲4 ساعت بعد از زمان اعالم اسامي، به پایگاه اطالع رساني دانشگاه پیام نور به نشاني: 
با  همراه  اعالم خواهد شد،  که  زمان بندی  براساس  و  مراجعه    http://pnu.ac.ir
مدارك الزم، برای ثبت نام اقدام نمایند. بدیهي است که عدم مراجعه به موقع براي 

ثبت نام، به منزله انصراف قطعي از تحصیل آنان تلقي مي گردد.
مدارك مورد نياز براي ثبت نام: 

1- اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه )دو برگ(.
۲- اصل و تصویر کارت ملي.

3- شش قطعه عکس 4×3 جدید تمام رخ با زمینه روشن تهیه شده در سال جاري 
و پشت نویسي شده.

4- اصل مدرك کارشناسي )لیسانس( مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي یا شوراي عالي انقالب فرهنگي با تاریخ 
قید  کارشناسي  دوره  معدل  آن  در  که  تاریخ 97/11/3۰  تا  فارغ التحصیلي حداکثر 

شده باشد.
۵ - شوراي گسترش آموزش عالي به منظور هماهنگي در اجراي مصوبات جلسه 43۲ 
 139۰/1/۲3 مورخ   ۲۲1 جلسات  فرهنگي،  انقالب  عالي  شوراي   1377/9/3 مورخ 
کار گروه  و  فرهنگي  انقالب  عالي  و ۲۵۲ مورخ 1391/1۰/۵ شوراي معین شوراي 
مربوط و جلسه 748 مورخ 1388/11/17 شوراي برنامه ریزي آموزش عالي، با هدف 
به قبولي در  از دارندگان مدرك معادل، که موفق  ادامه تحصیل آن عده  به  کمک 
آزمون هاي جامع دارندگان مدرك معادل نشده اند، طي آیین نامه شماره ۲/77633 
مورخ 9۲/۵/۲8 ابالغ شده از سوي معاون محترم آموزشي وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوري مقرر داشته است:
جلسه  مصوبه  ابالغ  تاریخ  از  قبل  که  معادل،  مدرك  دارندگان  از  عده  آن   -1-  ۵
شماره 43۲ مورخ 77/9/3 شوراي عالي انقالب فرهنگي )مبني بر ممنوعیت برگزاري 
قرار  مصوبه  این  مشمول  شده اند،  پذیرفته  معادل  دوره هاي  در  معادل(  دوره هاي 

مي گیرند.
۵ -۲ * تذکر: بر اساس مصوبه 771 شوراي عالي انقالب فرهنگي مورخ 1394/8/۲6 
دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگیان، که طي سال هاي 1377 تا 1381 
به دوره هاي مذکور راه یافته اند، از تسهیالت مصوبه فوق براي ادامه تحصیل در مقاطع 

رسمي باالتر برخوردار مي شوند.
۵ -3- آن عده از دارندگان مدرك معادل، که بعد از تاریخ ابالغ مصوبه فوق الذکر، در 
دوره معادل شرکت نموده و پذیرفته شده اند، به دلیل ممنوعیت برگزاري دوره معادل، 
در شمول این مصوبه قرار نمي گیرند و با مدرك معادل، حق شرکت در آزمون هاي 

ورودي دوره هاي باالتر را ندارند.
بند ۵-1( که در  از دارندگان مدرك معادل کارشناسي )مشموالن  ۵ -4- آن عده 

برابر  را  دوره  درسي  برنامه هاي  عالي،  آموزش  گسترش  شوراي  مجوز  با  دوره هاي 
در  که  دارند  اجازه  گذرانده اند،  فناوري  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  برنامه هاي مصوب 
آزمون هاي ورودي مقاطع باالتر )که از سوي سازمان سنجش آموزش کشور برگزار 

مي شود( شرکت کنند و در صورت قبولي در آزمون، ادامه تحصیل دهند.
۵ -۵ - آن عده از دارندگان مدرك معادل کارشناسي )مشموالن بند ۵-1( که در 
اینکه  بر  وارد شده اند، مشروط  عالي  آموزش  فاقد مجوز شوراي گسترش  دوره هاي 
برنامه هاي درسي دوره مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري را رعایت کرده باشند، 
اجازه دارند که در آزمون هاي مقاطع باالتر شرکت نمایند. این عده از داوطلبان، در 
صورت قبولي در آزمون ورودي مقطع باالتر، موظفند تا ۲۰ درصد واحدهاي دوره را به 
تشخیص دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي پذیرنده، به عنوان دروس جبراني بگذرانند 
و در صورت قبولي و کسب حداقل میانگین 1۲/۰۰ در دروس مذکور، تحصیل خود 

را در مقطع باالتر ادامه دهند.
6- دانشجویان سال آخر دوره کارشناسي، در صورتي که حداکثر تا تاریخ 97/11/3۰ 
دانش آموخته شوند، مي توانند در رشته قبولي ثبت نام نمایند. این داوطلبان باید فرم 
مخصوص معدل )مندرج در انتهاي دفترچه راهنماي ثبت نام( مبني بر تعداد واحد و 
معدل واحد هاي گذرانده تا تاریخ 97/6/31 را، که قباًل تکمیل و به تایید دانشگاه محل 
تحصیل دوره کارشناسي رسانیده اند، در زمان ثبت نام به مرکز محل قبولي ارائه نمایند. 
انقالب فرهنگي،  بر اساس مصوبه شماره 368 مورخ 1374/11/3 شوراي عالي   -7
طالب و فضالي حوزه علمیه، که بر اساس مدارك صادر شده مرکز مدیریت حوزه هاي 
علمیه قم، اصفهان یا خراسان رضوی، دوره سطح دو را با موفقیت گذرانده اند، همانند 
دارندگان مدارك کارشناسي در رشته هاي علوم انساني مي توانند در این دوره ها ثبت نام 
نمایند. ضمناً بر اساس مصوبه مذکور، این متقاضیان فقط مي توانند در رشته هاي علوم 

انساني ادامه تحصیل دهند.
8- مدرك مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه )مخصوص آقایان(.

در پایان، الزم به توضیح است که کارنامه کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون، 
و  است،  مشاهده  قابل  سازمان  این  اطالع رساني  پایگاه  در  نتیجه،  اعالم  با  همزمان 
نتایج اعالم شده  از صحت  انجام شده،  با توجه به کنترل هاي متعدد و بررسي هاي 
اطمینان حاصل شده است؛ مع الوصف، داوطلبان، پس از مشاهده کارنامه آزمون از 
طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان، در صورتي که در خصوص مندرجات کارنامه 
از طریق  تاریخ 97/11/1۵ منحصراً  تا  باشند، مي توانند حداکثر  خود سؤالی داشته 
سیستم پاسخگویي اینترنتي در سایت این سازمان اقدام نمایند و از ارسال نامه پستي 
و مراجعه حضوري اکیداً خودداري نمایند. بدیهي است به کلیه مواردي که از طریق 
دیگري یا بعد از تاریخ 97/11/1۵ واصل شود، به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد 

شد. 
تلفن:  با شماره  اداري  در ساعات  را  مي توانند سؤاالت خود  گرامي  داوطلبان  ضمناً 
این  )با واحد پاسخگویي غیر حضوري روابط عمومي   021 با پیش شماره:   42163

سازمان( در میان  بگذارند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 اعالم اسامي پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي آزمون ورودي 
دوره هاي فراگيرتحصيالت تكميلي )دانش پذيري كارشناسي ارشد( 

دانشگاه پيام نور بهمن ماه سال1397 )نوبت نوزدهم(
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یکی از دروس عمومی مهمی که نقش تعیین کننده ای در رتبه کنکور شما داوطلبان عزیز 
در هر یک از گروه های آزمایشي دارد، زبان انگلیسی است. میزان عالقه به آن و یادگیری 
زبان در بین داوطلبان کنکور، متفاوت است. بسیاری از داوطلبان، به خاطر عالقه به این 
درس، و بسیاری دیگر، به دلیل اینکه این درس نقش مهمی در کسب رتبه مورد نظر آنها 
دارد، زبان را در کنکور خوب پاسخ می دهند و به همین دلیل، کار برای دسته دیگری از 
داوطلبان که تسلّط چنداني به زبان انگلیسی ندارند، دشوارتر می شود؛ به خصوص، با توجه 
به آنکه در سال های اخیر، اهمیت خاصی به این درس از سوي خانواده ها داده مي شود، 
بیشتر والدین سعی می کنند که با فرستادن فرزندانشان به کالس های زبان، به یادگیری 
زبان انگلیسي آنها کمک کنند. با توجه به اینکه در سال های اخیر، بیشتر داوطلبان در این 
درس، درصد باالیی )6۰ تا 7۰ درصد( از سؤاالت را به طور صحیح پاسخ می دهند، کسب 
درصد حداقل در این درس، الزم است، و برای پیشی گرفتن از دیگران، باید به کسب 

درصدهای باالتر هم فکر کنید.
البته هنوز هم زبان انگلیسی، یک درس نسبتاً دشوار برای بسیاری از داوطلبان محسوب 
می شود و علت آن هم این است که سؤاالت این درس در سال های اخیر به سبک جدیدي 
طرح مي شود؛ بدین صورت که از مباحث حفظی کاسته شده و مباحث مفهومی بیشتري 
در آن مطرح می شود؛ از طرف دیگر، داوطلبان ذهنیت درستی نسبت به این درس ندارند 
و آن را به صورت پیوسته در برنامه مطالعاتی خود قرار نمی دهند یا روش مطالعه درست 
و اصولی را در مطالعه این درس در پیش نمی گیرند. نکته دیگر اینکه زبان انگلیسي در 
دفترچه سؤاالت دروس عمومی، بعد از دروس دیگر می آید و مسائلی مانند کمبود وقت و 

... می تواند بر میزان پاسخگویی داوطلبان به آن، تأثیر گذارد.
قبل از اینکه به نحوه مطالعه این درس برای کنکور بپردازیم، الزم است شما عزیزان بدانید 
که از درس زبان در کنکور ۲۵ سؤال مطرح می شود که 1۰ سؤال آن گرامر و واژگان، 
1۰ سؤال آن درك مطلب و ۵ سؤال آن مربوط به متن »کلوز« است. اگر مباحث لغات و 
گرامر را مباحث حفظی و بقیه را مفهومی درنظر بگیریم، می بینیم که 4۰ درصد سؤاالت 
از مباحث حفظی و بقیه از مباحث مفهومی، مهارتی، درك مطلب و احتماالً خارج از 
مباحث کتاب طرح می شود؛ پس اگر قصد دارید که در کنکور، درصد خوبی را 
در درس زبان انگلیسي کسب کنید، حتماً به این نکته دقت کرده و با توجه 
به توان خود، به رفع ضعف ها یا تقویت پایه های خود در این درس 

بپردازید.

چگونه زبان 

      ا نگليسے 

بخوانيم؟
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تا می توانيد لغت بخوانيد
برای پاسخگویی به سؤاالت انگلیسی در کنکور، شما داوطلبان عزیز باید دو رکن اساسی 
آن، یعنی لغات و گرامر را به خوبی و به  طور صحیح مطالعه کنید. شما با مطالعه  صحیح و 
یادگیری اصولی این دو رکن، عالوه بر تضمین موفقیت در آزمون سراسري، براي تسلّط بر 
این زبان قدم بزرگی نیز بر خواهید داشت. همچنین با توجه به اینکه دانستن معنی لغات 
و عبارات، الزمه  پاسخگویی به تمام سؤاالت )چه سؤاالت مربوط به لغات و چه سؤاالت 
مربوط به گرامر( است و از طرف دیگر، قسمت اعظم سؤاالت دربارة معنی لغات و عبارات 
)تقریباً 8۰ درصد سؤاالت از معنی لغات و عبارات و ۲۰ درصد از گرامر است( خواهد بود، 

اهمیت مطالعه  لغات، بیشتر مشخص می شود.
  این بحث که در سؤاالت کنکور درس زبان انگلیسي، مخصوصاً در بخش متون، لغاتی 
خارج از کتاب های درسی هم استفاده می شود مسأله ای است که خیلی از دانش آموزان را 
نگران می کند؛ ولی چندان نگران این موضوع نباشید؛ زیرا برای پاسخ به آن سؤال ها، نیاز 
بسیار ناچیزی به مطالعه خارج از کتاب دارید؛ به عالوه اینکه اگر شما دامنه لغت خود را 
گسترش دهید، با لغت هایی که معنی آنها را می دانید، می توانید گاهی به راحتی و گاهی 

به طور احتمالی، معنی برخی از لغاتی را که قباًل ندیده اید، حدس بزنید.
حتماً از خود می پرسید که چگونه یادگیری خود در قسمت لغات انگلیسی را باال برده و آن 
را تقویت کنیم. سعی کنید که همزمان با شروع مطالعه  یک درس، کلمات را از همه  جای 
درس )تمرین ها، متن ها، زیرنویس ها، جدول ها و....( استخراج کنید و معنی آنها را با توجه 
به متن از فرهنگ لغت درآورید. راه های متفاوتی وجود دارد که شما بتوانید معنی یک 
لغت را مدت زمان بیشتری از حفظ داشته باشید. عالوه بر تکرار معانی لغات، شما می توانید 
آنها را در جدول هایی بنویسید که هر جدول، شامل گروهی از کلمات باشد که به نحوی 
 در یک زمینه  دارای اشتراك هستند؛ مثاًل: کلمات هم شکل را در یک جدول بنویسید

)bind، bond، bund، band، bound، .... یا bird، bread، braid، bride، breed و ...(. 
 mediate، intervene، interpose( کلمات مترادف را نیز در یک جدول بنویسید
reconsiliate، interfere و ...(. کلمات با یک پیشوند را هم در یک جدول بنویسید 
یک  با  کلمات  همچنین   .)... و   degenerate، decompose، deflate، deviate(
مضمون )theme( مانند جدول مربوط به میوه ها، جانوران، گیاهان، زمان ها، مکان ها و ... 

را نیز در یک جدول بنویسید.
 سعی کنید که جدول خود را با سه ستون طراحي کنید که یک ستون آن مربوط به 
کلمه و یک ستون برای معنی فارسی آن کلمه باشد و در ستون دیگر نیز یک جمله 
بنویسید )بهتر است که این جمله را خودتان بسازید یا براي ساختن آن، از کتاب یا فرهنگ 
لغت زبان انگلیسي استفاده کنید(. برای اینکه دامنه لغت خوبی داشته باشید و بتوانید در 
کنکور به سؤاالت درس زبان به خوبی پاسخ دهید، صرفاً به لغات پایانی درس اکتفا نکنید. 
همچنین در نوشتن لغات و معنی آنها خیلی وسواس به خرج ندهید؛ ضمن اینکه کلمات 
خیلی ساده هم را وارد جدول  نکنید. الزم نیست که هر جدول شامل تعداد کلمات زیادی 
باشد. کامل شدن این جدول ها به  صورت تدریجی و همراه با مطالعه  کتاب صورت می گیرد؛ 
مثاًل شما در درس یک، جدولی را ایجاد کرده اید که یک یا دو کلمه در آن قرار گرفته اند؛ 
یا نه، چند کلمه دیگر هم به آن اضافه می کنید. چون نمی توانید  اما در درس هشت 
یا   »other words« با عنوان باید یک جدول  لغات را در جدول ها قرار بدهید،   همه  
»unsubjected words« نیز داشته باشید تا لغات مذکور را )که برای آنها وجه اشتراك 
پیدا نکرده اید( در آن بنویسید. نگران نباشید که لغات زیادي را در این جدول مي نویسید. 
تنها به تکرار کلمات اکتفا نکنید و برای یادگیری عمیق کلمات، بین  آنها و مطالب موجود در 
حافظه  نیز به نحوي ارتباط برقرار کنید. سعی کنید که کلمات را در قالب تصاویر، جمالت، 
آهنگ ها، رفتارهای روزمره جالب و خنده دار و ... در حافظه ثبت کنید؛ مثاًل اگر می خواهید 
که معنی fig )انجیر( در ذهنتان ثبت شود، pig را تصور کنید که fig می خورد، و یا به 

فردی فکر کنید که chess بازی می کند و در همان حال cheese می خورد!

    پس از اتمام هر ساعت مطالعه  زبان )واژگان، گرامر و تست(، یک کلمه  را به عنوان کلمه  
روز انتخاب کنید و آن  را در تقویمی )در همان روز( یادداشت کنید. سعی کنید که به 
این کلمه، کمی بیشتر از دیگر کلمه ها بها دهید و در مورد آن بیشتر فکر کنید. انتخاب 
کلمه  روز، کاماًل بستگی به سلیقه  شما دارد. فقط کلمه ای را انتخاب کنید که به دالیلی 
می خواهید آن کلمه را سریع تر یاد بگیرید یا اینکه مطمئن شوید که برای مدت زیادی در 

ذهنتان خواهد ماند.
پس از مطالعه  چندین درس و تهیه  تعدادی از جدول ها )تقریباً ۲۰۰ تا 3۰۰ کلمه(، ساعت 

مطالعه  مختص به واژگان را به سه بخش )طبق بخش زیر( تقسیم کنید:
1- در یک قسمت مانند قبل، کتاب را مطالعه و جدول ها را تهیه یا کامل کنید. فراموش 
نکنید که مرور جدول ها، مهم ترین کاری است که شما باید برای ماندگاری و حفظ لغات 

در ذهنتان انجام دهید.
۲- برای ماندگاری بیشتر و بهتر لغات می توانید از جعبه یادگیری »الیتنر« استفاده کنید. 
گرچه بسیاری از داوطلبان کنکور و دانش آموزان، یادگیری با این روش را وقت گیر می دانند، 

اما اگر به این شیوه عمل کنید، مطمئن باشید که نتیجه بهتری خواهید گرفت.
3- در قسمت دیگر، تنها به خواندن متون انگلیسی بپردازید. هدف از ایجاد این بخش، 
کسب تجربه به منظور خواندن سریع متون انگلیسی است. شما باید با وجود مشاهده  
کلمات ناآشنا، مفهوم متن و جمالت را درك کنید و حتی با توجه به معنی جمالت و 

مفهوم کلی متن، معنی کلمات جدید را حدس بزنید.
برای یادگیری گرامر در برنامه درسی، وقتی را اختصاص دهید

این درس نمره  با یادگیری آن در آزمون  از بخش های زبان، که می توانید  یکی دیگر 
خوبی کسب کنید، گرامر است. مفید ترین روش برای مطالعه و یادگیری گرامر، خواندن 
گرامر های ذکر شده در کتاب های درسی و نوشتن یک خالصه  کلی از آنهاست. در این 
خالصه برداری ها می توانید برای به  خاطر سپردن مؤثرتر، با استفاده از خالقیت ذهنتان، 
جمالت یا کلماتی را به  صورت رمزی ایجاد کنید و با به  خاطر آوردن این جمالت و کلمات 
رمزی، گرامرهای مورد نظر را نیز به یاد بیاورید؛ مثاًل ترتیب قرار گرفتن صفات در جمله 

قبل از اسم را می توانید به این طریق به  خاطر بسپارید.
با این همه، تنها خواندن و خالصه برداری کردن از گرامرها )حتی اگر به بهترین شکل 
انجام گیرد(، به هیچ  عنوان کافی نیست. شما باید برای درك و یادگیری عمیق گرامر ها، 
تا می توانید تمرین های کتاب درسی )و کتاب های غیردرسی( را حل کنید. ضمناً سعی 
کنید که جواب تمرین ها را در کتاب یادداشت نکنید تا بتوانید در مطالعات بعدی نیز خود 

را تست کنید.
برای هر هفته نیز یک گرامر را انتخاب کنید و سعی کنید که در طول هفته، خیلي خوب 
آن را یاد بگیرید، با کمک آن جمله بسازید، در کتاب های درسی آن  را مطالعه کنید و در 

درك مطلب هایی که در آن هفته می خوانید به دنبال آن بگردید.

دقت و سرعت، الزمه درك مطلب
بخش دیگری از درس زبان انگلیسی، که در کنکور از آن سؤال طرح می شود، درك مطلب 
است. مهم ترین نکته در درك مطلب، به کارگیری هم زمان سرعت و دقت است. ممکن 
است که داوطلبی، دامنه لغت خیلی خوبی داشته باشد، اما در آزمون سراسري نتواند به 
خوبی به سؤاالت درك مطلب پاسخ دهد؛ زیرا سرعت الزم برای خواندن متن و درك 
معنی اصلی آن را ندارد. در درك  مطلب ها ابتدا یک نگاه کلی و گذرا در حد 1 تا ۲ دقیقه 
به متن ارائه شده و سؤاالت انداخته و سپس متن را بخوانید و سعی کنید، با توجه به 
نگاه گذرایی که به سؤاالت انداخته اید، زیر نکات مهم آن را خط بکشید. در پاسخ دهی به 
سؤاالت طرح شده از متن، ابتدا به سؤاالت Vocabulary پاسخ دهید و سپس اگر سؤالی 
از ارجاع ضمیر وجود داشت به آن، و بعد هم به سؤاالت مفهومی، که از ایده کلی متن 
پرسش  کرده اند، پاسخ دهید. اگر فکر می کنید در زمانی که دارید نمی توانید به همه درك 
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مطلب ها این گونه پاسخ دهید، ابتدا به سراغ سؤاالت لغات و ارجاع ضمیر درك مطلب ها 
بروید و بعد، اگر وقت داشتید، بقیه سؤاالت را پاسخ دهید. دقت داشته باشید که برای پاسخ 

به سؤاالت لغت درك مطلب ها، شما نیازی به خواندن متن ندارید.

با تست زنی، خود را محک بزنيد
یکی از کارهای بسیار مهمی که باید در درس زبان انجام دهید، این است که با تست زنی در 
این درس، خود را محک بزنید. یکی از اهداف تمرین  تست زنی، شناخت نقاط ضعف و قوت 
است؛  به طوري که شما متوجه شوید در کدام قسمت از سؤاالت )گرامر، درك مطلب و.....( 
قوی و در کدام قسمت ضعیف هستید تا بعداً با توجه به آنها به سؤاالت پاسخ دهید. برای 
این منظور در ابتدا تست زنی را به صورت تست های تمرینی و بدون در نظر گرفتن زمان 
انجام دهید؛ اما وقتی میزان مطالعه تان زیاد شد و به ایام پس از عید رسیدید، تست زنی 
سرعتی را در برنامه خود قرار دهید. برای هر ساعت مطالعه  مختص تست زنی، یک آزمون 
انگلیسی تهیه کنید. در این زمینه مي توانید از آزمون های مشابه کنکور یا آزمون های 
سراسري گذشته استفاده کنید )البته آزمون های سراسري گذشته، برای زمانی است که 
اکثر مطالب را مطالعه کرده اید(. ضمناً هرگز از تست های طبقه بندی شده  موضوعی )مثاًل 
صد تست پشت سرهم در مورد ضمایر و....( استفاده نکنید. در هر آزمون، این احساس را 
در خود ایجاد کنید که سر جلسه  آزمون سراسري هستید؛ بنابراین، زمان را کنترل کنید. 
با پیشرفت مطالعه و تمرین باید زمان پاسخگویی به سؤاالت کاهش یابد. در انتهای هر 
آزمون، نکات جدید گرامري و همچنین کلمات ناآشنا و جدید را، که در هنگام مطالعه به 
آنها برنخورده یا به آنها توجه نکرده بودید، مشخص کرده و آنها را یادداشت کنید تا در 

ساعت مطالعه مختص واژگان یا گرامر، این موارد را نیز مطالعه کنید.
با توجه به نکاتی که در باال به آن اشاره شد، به عنوان یک داوطلب، این شما هستید که 
باید به این نتیجه برسید و بدانید که بهترین شیوه مطالعه زبان انگلیسي در ایام آمادگي 
کنکور، برای شما کدام شیوه است؛ زیرا این موضوع، یادگیری شما را آسان تر می کند؛ اما 
پیشنهاد ما این است که ابتدا گرامر هر درس را مطالعه کنید و سپس ۲۰ تست گرامر 
مربوط به آن را پاسخ دهید و اشکاالت خود را بررسی و تحلیل کنید و پس از آن به 
سراغ Reading  درس بروید. همچنین پاراگراف اول را یک بار بخوانید و سعی کنید 
که معنی و مفهوم آن را دریابید و بعد از آن، سعی کنید معنی کلماتی را که نمی دانید، با 
توجه به نشانه ها و به کارگیري روش های مختلف، از خود متن حدس بزنید؛ البته انجام 
این کار درباره  تمام کلمات، ممکن نیست؛ بنابراین، معنی کلماتی را که نمی توانید از متن 
دریافت کنید، با مراجعه به یک فرهنگ واژگان فراگیرید. در حین مطالعه  هر پاراگراف نیز 

به ارتباط جمالت، مرجع ضمایر و حتی گرامر آن درس یا درس های قبلی، توجه فراوانی 
داشته باشید. همچنین بعد از مطالعه  هر پاراگراف، سعی کنید که مفهوم و منظور اصلی 
آن پاراگراف را در یک یا دو جمله  انگلیسی یا فارسی خالصه کنید و در پایان آن بنویسید. 
انجام این کار نشان می دهد که آیا آن پاراگراف را درست فهمیده اید یا خیر؛ سپس به 
انجام تمرین های آن درس بپردازید و در تمام این مدت، یادداشت برداری از لغات سخت را 

فراموش نکنید و وقتی را برای حفظ کردن آنها نیز در نظر بگیرید.

به اين نكات نيز توجه كنيد:
 حتماً کِل هر دو کتاب یازدهم و دوازدهم را با دقت بخوانید و لغت های مهم آنها را 
مشخص کنید و سپس مطالب مربوط به گرامر را از هر دو کتاب درآورید و در جایی 

جداگانه بنویسید و هر چند وقت یک بار، آنها را مرور کنید.
 برای حفظ لغات باید به طور کامل هر جمله را بخوانید و آن را معنی کنید و معنای 
کلمه  مورد نظر را در جمله حدس زده یا پیدا کنید و بعد، با مراجعه به معنی درس، 

پاسخ خود را بررسی کنید
 تمام بخش های کتاب زبان، از جمله لغات، متن ها، صورت و پاسخ تمرین ها و ... را باید 

بخوانید و لغاتش را درآورید؛ نه اینکه فقط به لغات آخر هر درس اکتفا کنید.
 تمام تمرین ها را حل کنید.

 سعی کنید که لغت ها را با یک یا چند مترادف انگلیسی یاد بگیرید.
 تست های زبان را به صورت در هم بزنید، نه طبقه بندی شده.

 در هنگام زدن تست، چه گرامر باشد، چه درك مطلب و چه لغت، صورت تست و 
گزینه ها را معنی و از لغات جدید فیش برداری کنید.

 صحبت کردن در کالس با همکالسی ها یا در خانه با یکی از افراد تحصیل کرده به زبان 
انگلیسی، دشوار، ولی بسیار مفید خواهد بود.

لغات  یا صف های مختلف(  )اتوبوس، مترو، مطب پزشک  در وقت های تلف شده   
فیش برداری شده زبان را بخوانید. 

بهتر شما  یادگیری  به  مؤثری  زیرنویس دار، کمک  انگلیسی  فیلم های  مشاهده   
خواهد کرد.

داوطلبان عالقه مند به زبان انگلیسي، فقط به شرکت در گروه آزمایشي زبان هاي خارجي 
آزمون سراسري اکتفا نکنند؛ بلکه حتماً در رشته اصلی خود و در کنار آن در کنکور گروه 
آزمایشي زبان هاي خارجي هم شرکت کنند؛ چرا که ظرفیت پذیرش و تنوع رشته در این 

گروه آزمایشي، بسیار پایین است.
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به اطالع آن دسته از داوطلباني که  اسامي آنان به عنوان پذیرفته شده نهایي رشته  
)کد رشته محل هاي  پزشکي  فوریت هاي  ناپیوسته  نیمه متمرکز کارشناسي  تحصیلي 
و  دانشگاه ها   )114 امتحاني  رشته  کد  به  مربوط  تا6441  1۲39و6439  تا   1۲۰۲
ناپیوسته سال 1397  کارشناسي  به  کارداني  آزمون  در  پزشکي  علوم  دانشکده هاي 
اعالم گردیده است، مي رساند که داوطلبان، الزم است که قبل از مراجعه حضوري  
به دانشگاه یا مؤسسه محل قبولي خود براي اطالع از تاریخ و زمان ثبت نام در رشته 
قبولي اعالم شده، از تاریخ 1397/11/6 به پایگاه اطالع رساني مؤسسه محل قبولي 
مراجعه نمایند. ضمناً پذیرفته شدگان الزم است که مطابق برنامه زماني اعالم شده، 
مراجعه  خود  قبولي  محل  دانشگاه  به  ثبت نام  براي  ذیل،  مدارك  داشتن  همراه  با 
نمایند. عدم مراجعه به موقع پذیرفته شدگان  براي ثبت نام، به منزله انصراف قطعي 

از تحصیل آنان تلقي خواهد شد.
مدارك  الزم  براي  ثبت نام 

1- اصل و یک برگ تصویر از تمام صفحات شناسنامه.
۲- اصل و یک برگ تصویر از پشت و روي کارت ملي.

3- شش قطعه تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاري.
4-  وضعیت  نظام  وظیفه )برادران( باید مطابق با  یکي از کدهاي مندرج در صفحات 
به  کارداني  آزمون  تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه   ۵ و   4

کارشناسي ناپیوسته سال 1397 باشد.
۵- اصل حکم مرخصي ساالنه براي کارمندان دولت یا موافقت رسمي و بدون قید و 

شرط سازمان متبوع.
   .1397/11/3۰ تاریخ  تا  حداکثر  دیپلم(  )فوق  کارداني  مدرك  گواهي  یا  اصل   -6
آن دسته  از پذیرفته شدگاني  که  ارائه  اصل یا گواهي مدرك  کارداني برایشان امکان پذیر 
نباشد، الزم است که اصل گواهي تأیید شده  از سوي  دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي 
محل اخذ مدرك کارداني با محتوي فرم شماره 7 مندرج در دستورالعمل ثبت نامي 
)ارائه شده به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي( را ارائه نمایند که در آن قید شده 
یا  فناوري  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  تأیید  مورد  نام برده  به تحصیل  اشتغال  باشد » 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و یا شوراي عالي انقالب فرهنگي است.« در 

صورتي که فرد پذیرفته در تاریخ مقرر فارغ التحصیل نشده باشد، قبولي وي »کان لم 
یکن« تلقي خواهد شد.

انساني(:  نیروي  الیحه  )طرح  مقرر  قانوني  خدمات  انجام  گواهي نامه  ارائه  اصل    -7
 پذیرفته شدگان داراي مدرك کارداني گروه آموزشي پزشکي باید پایان  طرح  نیروي 
 انساني شان تا تاریخ 1397/6/31 یا 1397/11/3۰ باشد یا گواهي معافیت از خدمت 

الیحه طرح داشته باشند.
8- دارندگان مدرك کارشناسي پیوسته، که ثبت نام و ادامه تحصیل آنان در رشته هاي 
که  است  الزم  بوده،  بالمانع  پزشکي  آموزشي  گروه  ناپیوسته  کارشناسي  تحصیلي 
مطابق مفاد بند »ه« مندرج در صفحه ۲ دفترچه  راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي 

تحصیلي آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1397 اقدام نمایند.
9- دارندگان مدرك معادل، که ثبت نام و ادامه تحصیل آنها بالمانع بوده، الزم است 
انتخاب  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه    ۲ در صفحه  مندرج  بند »ح«  مفاد  مطابق  که 
رشته هاي تحصیلي آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1397 اقدام نمایند.

تذكرات مهم
اطالع رساني  پایگاه  تاریخ   تعیین  شده در  ملزم  هستند در  پذیرفته شدگان   1- کلیه  
مؤسسه محل قبولي، به آن مؤسسه  براي ثبت نام  مراجعه  نمایند. بدیهي  است  که 

عدم مراجعه به  موقع براي  ثبت نام، به   منزله  انصراف  از رشته  مربوط تلقي  مي گردد .
۲- پذیرفته شدگان  دوره  روزانه  رشته هاي  تحصیلي  این آزمون،  خواه  در مؤسسه آموزش  
عالي  ذي ربط ثبت نام  نمایند یا ننمایند، حتي  با دادن  انصراف  قطعي  از تحصیل،  مجاز 
به  انتخاب دوره  روزانه  رشته هاي  تحصیلي  در آزمون  کارداني  به  کارشناسي  ناپیوسته  

سال  1398 نیستند.
تاریخ  تا  حداکثر  خصوص  این   در  را  خود  سؤاالت  مي توانند  گرامي  داوطلبان 
بخش  با  یا   )021 )کد   42163 تلفن:   شماره   با  اداري  ساعات  در   1397/11/1۰

پاسخگویي اینترنتي این سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مطرح نمایند. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور  درباره :

 اعالم  فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي  

رشته  تحصيلي نيمه متمركز فوريت هاي پزشكي 

در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته

 سـال 1397
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پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز واقع در منطقه آزاد ارس )جلفا( به پشتوانه 

بیش از 70 سال پیشینه مؤثر دانشگاه تبریز در زمینه آموزش و پژوهش و بر 

اساس مجوزهای شماره2/260784مورخه1397/10/17 و شماره 2/22/281277 

داخلی  داوطلبان  بین  از  وفناوری  تحقیقات  علوم،  وزارت  مورخ 1397/11/07 

پرونده  بررسی  طریق  از  ناپیوسته  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  خارجی  و 

 سوابق آموزشی، پژوهشی در رشته های زیر برای نیمسال دوم سال تحصیلی 

98-1397، دانشجو مي پذیرد.

ويژگيهاي دوره 

- محتوای آموزشی برنامه های پردیس بین المللی ارس)جلفا( دانشگاه تبریز 

مطابق با محتوای برنامه و نظام آموزشی دانشگاه تبریز خواهد بود. 

- تعداد واحد مورد نیاز برای فراغت از تحصیل و اخذ مدرک طبق ضوابط وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود. گذراندن دروس جبرانی مورد نیاز براساس 

تشخیص پردیس بین المللی ارس)جلفا( برای دانشجویان الزامی می باشد. 

نیمسال(  تحصیلی)4  سال   2 حداقل  مذکور  دورۀ  در  تحصیل  مدت  طول   -

وحداکثر 3 سال تحصیلی )6 نیمسال( می باشد. 

شهريۀ دوره 

- مبالغ پرداختی از بابت شهریه شامل هزینه های دوره زبان انگلیسي، اسکان، 

ایاب وذهاب، تغذیه، کتاب و سایر هزینه ها نخواهد بود. 

- در صورت انصراف ، حذف ترم و یا اخراج دانشجو مبلغ دریافتی از بابت شهریۀ 

تحصیل مسترد نخواهد شد

- پرداخت شهریه ثابت در تمامی نیمسال های تحصیلی الزامی می باشد حتی اگر 

دانشجو از مرخصی تحصیلی استفاده نماید. 

- پس از انتخاب پایاننامه و تا پایان مراحل دفاع، دانشجو در نیمسال هاي بعدی 

نیز بایستی ثبت نام نموده و شهریۀ ثابت را پرداخت نماید.

- محل تشکیل کالس ها در سایت پردیس بین المللی ارس)جلفا( دانشگاه تبریز  

واقع در منطقه آزاد ارس ) جلفا ( خواهد بود. 

 جدول زمان بندي آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال  1397پرديس 

بين المللی ارس-جلفا در نيمسال دوم سال تحصيلی1397-98

سایت  طریق  از  بیشتر  اطالعات  کسب  به  نیاز  صورت  در  گرامی  داوطلبان 

تلفن 041-33392441    شماره  با  یا  و    http://arasp.tabrizu.ac.ir اینترنتي 

تماس  حاصل نمایند . 

پرديس بين المللی ارس
 آگهي پذيرش دانشجوی مقطع كارشناسی ارشد 

برای نيمسال دوم سال تحصيلی 98-1397 پرديس بين المللی ارس)جلفا(
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پردیس بین المللی ارس دانشـگاه تبریـز واقع در منطقـه آزاد ارس )جلفا( به 
پشـتوانه بیش از 70 سـال پیشـینه مؤثر دانشـگاه تبریز در زمینـه آموزش و 
پژوهش و بر اسـاس مجوزهای شـماره2/260784مورخه1397/10/17 و شماره 
2/22/281277 مـورخ 1397/11/07 وزارت علـوم، تحقیقات وفنـاوری از بین 
داوطلبـان داخلـی و خارجـی در مقطع دکتـری تخصصی ناپیوسـته از طریق 
آزمـون اختصاصی و بررسـی پرونـده سـوابق آموزشی،پژوهشـی و مصاحبه 
علمی برای رشـته هـای زیـر در مقطع دکتـری تخصصی برای نیمسـال دوم  

سـال تحصیلی 98-1397، دانشـجو مي پذیرد. 

            رشته های دكتری تخصصی   

ظرفيت گرايشنام رشتهكد رشتهرديف
زيرشاخهپذيرش

علوم انسانی7نفر--جغرافیا و برنامه ریزی شهری118۲33

علوم انسانی7نفر--زبان و ادبیات فارسی۲18111

علوم انسانی7نفرفیزیولوژي ورزشيتربیت بدني وعلوم ورزشي318713

علوم انسانی7نفر--روانشناسی4187۰6

جامعه شناسی اقتصادی و علوم اجتماعی۵18۲11
علوم انسانی7نفرتوسعه

علوم انسانی7نفرمغز و شناختعلوم اعصاب شناختی6187۰1

علوم انسانی7نفراقتصاد مالیعلوم اقتصادي718۲61

علوم انسانی7نفراقتصاد بین المللعلوم اقتصادي818۲67

علوم پایه7نفربیوشیمیزیست شناسی918673

فنی مهندسی7نفرطراحی کاربردیمهندسی مکانیک1۰184۲۲

فنی مهندسی7نفر--مهندسی شیمی11184۲4

مهندسي آب وسازه هاي مهندسی عمران1۲184۰8
فنی مهندسی7نفرهیدرولیکي

ويژگيهاي دوره 

- محتـوای آموزشـی برنامه هـای پردیـس بین المللـی ارس)جلفا( دانشـگاه 
تبریـز مطابق با محتوای برنامه و نظام آموزشـی دانشـگاه تبریـز خواهد بود. 
- تعـداد واحد مورد نیـاز برای فراغـت از تحصیل و اخذ مـدرک طبق ضوابط 

وزارت علوم، تحقیقـات و فناوری خواهدبود. 
- طـول مدت تحصیـل در دورۀ مذکور حداقل 3 سـال تحصیلی)6 نیمسـال( 

وحداکثر 4 سـال تحصیلی )8 نیمسـال( می باشـد. 

شهريه دكتری ورودی های  نيمسال دوم سالتحصيلی 1397-98

شهریه کل دوره مجموعه آموزشی ) پردیس بین المللی 
ارس-جلفا(

605/000/000 ریال علوم انسانی 

660/000/000 ریال سایر رشته ها

- مبالـغ پرداختـی از بابت شـهریه شـامل هزینه هـای دوره زبان انگلیسـي، 
اسـکان، ایـاب وذهـاب، تغذیه، کتـاب و سـایر هزینه ها نخواهـد بود. 

- در صـورت انصـراف ، حذف ترم،و یا اخراج دانشـجو مبلـغ دریافتی از بابت 
شهریۀ تحصیل مسـترد نخواهد شد

- پرداخـت شـهریه ثابـت در تمامی نیمسـال های تحصیلی الزامی می باشـد 
حتـی اگر دانشـجو از مرخصی تحصیلی اسـتفاده نماید. 

- پـس از انتخـاب رسـاله و تا پایـان مراحل دفاع، دانشـجو در نیمسـال هاي 
بعـدی نیـز بایسـتی ثبت نام نموده و شـهریۀ ثابـت را پرداخـت نماید.

  محل تشـکیل کالس ها در سـایت پردیس بیـن المللی ارس دانشـگاه تبریز  
واقع در منطقـه آزاد ارس ) جلفـا ( خواهد بود. 

ضمنـا منابـــع وضرایـب آزمـون اختصاصـی از طریـق پایـگاه اینترنتـی 
پردیس هـای دانشـگاه تبریـز بـه نشـــانی 

http://arasp.tabrizu.ac.ir اعالم خواهد شد .

 جدول زمان بندي آزمون اختصاصی پذيرش دانشجوی دكتری تخصصی پرديس 

بين المللی ارس)جلفا( در نيمسال دوم سال تحصيلی1397-98
از تاریخ 1397/11/۰8 تا تاریخ 1397/11/16زمان ثبت نام 

تاریخ اخذ کارت ورود به جلسه آزمون 
18 بهمن ماه 1397

از طریق سایت پردیس های  دانشگاه تبریز به نشانی 
http://arasp.tabrizu.ac.ir

19 بهمن ماه 1397تاریخ آزمون کتبي
۲3 و ۲4 بهمن ماه 1397دعوت به مصاحبه و بررسی سوابق تحصیلی

اوایل اسفند ماه 1397اعالم نتایج نهایی 

داوطلبـان گرامـی در صورت نیاز به کسـب اطالعات بیشـتر از طریق سـایت 
اینترنتـي http://arasp.tabrizu.ac.ir  و یا با شـماره تلفن 041-33392441 

تماس  حاصـل نمایند . 

پرديس بين المللی ارس
آگهي پذيرش دانشجوی مقطع دكتری تخصصی 

برای نيمسال دوم سال تحصيلی 98-1397 پرديس بين المللی ارس)جلفا(
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پیرو اطالعیه مورخ 97/1۰/13 و براساس مصوبه جلسه شانزدهم شوراي سنجش و 
پذیرش مورخ 97/1۰/1۲ 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 1397 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 لینک 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 مدارك و در نظر گرفتن 
موارد ذیل، از تاریخ 1397/1۰/۲9 لغایت 1397/11/1۰ 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 1397 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 1398و شرایط و 

ضوابط آنها در تاریخ 97/11/17  از طریق سایت این سازمان منتشر خواهد شد.
)دوره چهار ساله(  قدیم  نظام  داراي دیپلم کامل متوسطه  باید  متقاضیان  1- کلیه 
بوده یا داراي مدرك پیش دانشگاهي یا کارداني )فوق دیپلم( با تاریخ اخذ حداکثر تا 

1397/11/3۰ باشند.
۲- کلیه داوطلبان باید در زمان اعالم شده، مدارك خود را براي بررسي به دانشگاه و 
مؤسسه محل تقاضا ارسال یا تحویل نمایند. پس از بررسي مدارك، 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 ۲۲۰،۰۰۰ 
)دویست و بیست هزار( ریال از طریق سیستم پرداخت الکترونیکي در سایت سازمان 

اقدام نمایند.
3- 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.
6- آن دسته از داوطلباني که قباًل در ردیف پذیرفته شدگان نهایي آزمون سراسري سال 
1397 )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.
7- 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.
مدارک مورد نیاز:

1- اصل یا گواهي مدرك 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  مدرك  گواهي  یا  اصل   -۲
دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.

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

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

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

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

کلیه پذیرفته شدگان باید به همراه تصویر دیپلم نظام قدیم یا گواهي پیش دانشگاهي 
خود، به »دفاتر پیشخوان خدمات دولت« مراجعه و تأییدیه  تحصیلي )ارزش تحصیلي( 
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 021( در میان بگذارند و از مراجعه حضوري به این سازمان خودداري 

فرمایند.                                                                          
    روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 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  مورخ97/1۰/13  اطالعیه  پیرو 
به  عالقه مند  داوطلبان  کلیه  اطالع  به  بدین وسیله   97/1۰/1۲ مورخ  پذیرش  و 
تحصیل در کدرشته هاي تحصیلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ 
غیرانتفاعی دوره هاي کارداني نظام جدید سال 1397 )اعم از داوطلباني که در 
پذیرش دوره هاي مذکور ثبت نام نموده یا ننموده اند( مي رساند که براي اطالع 
از رشته هاي تحصیلي متناسب با نوع مدرك دیپلم خود در شاخه هاي فني و حرفه اي 
یا کاردانش مؤسسات پذیرنده، الزم است به لینک 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 مدارك و با توجه به موارد ذیل، از تاریخ 97/11/1 لغایت 97/11/13 
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 1397 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 . 
1- کلیه متقاضیان باید حداکثر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلي 97 - 98  )تاریخ 
نظام  دیپلم  یا  هنرستان،  )چهارساله(  قدیم  نظام  دیپلم  مدرك  داراي   )97/11/30

جدید در شاخه هاي فني و حرفه اي یا کاردانش باشند. 
۲- کلیه داوطلبان باید در زمان اعالم  شده، مدارك خود را براي بررسي به مؤسسه 
از  شرایط،  داشتن  صورت  در  مدارك،  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 220/000 )دویست 
و بیست هزار( ریال از طریق سیستم پرداخت الکترونیکي در سایت سازمان اقدام 

نمایند.
3- هر داوطلب، منحصراً مجاز است یکي از کدرشته محل هاي مربوط را که متناسب 
با مدرك 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 
1397 )اعالم قبولي شهریورماه و مرحله تکمیل ظرفیت( 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   -6
سازمان  این  با  مکاتبه  یا  مراجعه  از  باید  داوطلبان  و  بود  خواهد  ذي ربط  مؤسسات 

خودداري نمایند.
7- کلیه متقاضیان »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 
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.

مدارك مورد نياز:
1- اصل   مدرك   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 1397 )تاریخ 97/11/3۰(.
۲- اصل  مدرك  دیپلم  یا گواهي  موقت  پایان  تحصیالت  نظام  قدیم  )هنرستان( مبني  

برگذراندن  کلیه  دروس  چهار ساله.
3- 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  4×3 تمام  رخ  تهیه  شده  در سال جاري .
6- مدرك وضعیت نظام وظیفه )براي برادران(.

7- 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 )کد 021( در میان بگذارند و از مراجعه حضوري 

به این سازمان خودداري فرمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

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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