
  شاپا ISSN   1735-2916:1735-2916  هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور  سال بیست و سوم شماره 44  دوشنبه 15بهمن ماه 1397  16صفحه 2000 ریال  

کاال ی ایر انی « 1112» حمایت از

صفحه  10

صفحه  6

صفحه  8

صفحه  11

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

سوم جامدی الثانی
سالروزشهادت مظلومانه

 صدیقه طاهره 
حرضت فاطمه زهرا سالم ا...علیها 
برمتام شیفتگان آل ا...علیهم السالم 

تسلیت و تعزیت باد  

كليـه   بـه  اطـاع   بدين وسـيله  
در  شـركت   و  ثبت نـام   متقاضيـان  
آزمـون  سراسـري  سـال 1398 بـراي  
پذيـرش در رشـته هاي بـا آزمـون در 
دوره هـاي  روزانـه، نوبت دوم )شـبانه (، 
پرديـس  مجـازي،  حضـوري،  نيمـه 
مؤسسـات   و  دانشـگاه ها  خودگـردان 
و  پيام  نـور  دانشـگاه   عالـي ،  آمـوزش  
مؤسسـات  آمـوزش  عالـي  غيرانتفاعي  
و غيردولتـي  و همچنيـن رشـته هاي 
آزاد  دانشـگاه  آزمـون  بـا  تحصيلـي 
ثبت نـام  كـه  مي رسـاند  اسـامي 
چهارشـنبه  روز  از  آزمـون،  ايـن  در 
مـورخ 97/11/24 )بيسـت و چهـارم 

بهمـن مـاه  1397( منحصـراً از طريق 
سـازمان  ايـن  اطاع رسـاني  پايـگاه 
 www.sanjesh.org نشـاني:   بـه 
آغـاز خواهـد شـد و در روز پنجشـنبه 
مـورخ 1397/12/2 )دوم اسـفند مـاه  
1397( پايـان مي پذيـرد؛ لذا داوطلبان 
بـراي  مقـرر،  مهلـت  در  مي تواننـد 
سـال  سراسـري  آزمـون  در  شـركت 

نماينـد.  ثبت نـام   1398
دفترچـه راهنمـا بـه همـراه اطاعيـه 
تكميلـي ثبت نـام در آزمـون مذكـور، 
همزمـان بـا شـروع ثبت نـام، از طريق 
پايـگاه اطاع رسـاني اين سـازمان قابل 
دسـترس خواهـد بـود. ضمنـاً تأكيـد 

مي گـردد كـه آزمـون سراسـري سـال 
و   98/4/13 تاريخ هـاي  در   1398

98/4/14 برگـزار خواهـد شـد.
اطاعـات  كـه  اسـت  توضيـح  بـه  الزم 
سـال  در  كـه  رشـته هايي  بـه  مربـوط 
1398 پذيـرش آنهـا صرفـاً بـا سـوابق 
انجـام  آزمـون(  )بـدون  تحصيلـي 
مي گـردد، در تاريـخ 97/11/17 از طريق 
پايگاه اطاع رسـاني اين سـازمان منتشر 
خواهـد شـد و داوطلبانـي كـه تمايـل 
دارنـد،  رشـته ها  ايـن  در  پذيـرش  بـه 
نيـازي بـه ثبت نـام و شـركت در آزمـون 
سراسـري سـال 1398 نخواهند داشـت.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 

از 24 بهمن آغاز می شود:

ثبت نام آزمون  سراسري98

دكتر حسين توكلي ارائه كرد :

گزارش آزمون ورودي 
 )Ph.D( دوره دكتري
نيمه متمركز سال 1398

اگر از امروز بخوانم  

موفق می شوم؟

ده نكته درباره پذیرش دوره هاي 
کارشناسي ناپيوسته بهمن 97

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 پذيرش براساس معدل كارداني در 
دوره هاي كارشناسي ناپيوسته بهمن 97

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 تمديد  پذيرش  دوره  هاي  
مهندسی فناوری و كارشناسی 
حرفه اي »ناپيوسته«  مهارتي 
علمي -  كاربردي  بهمن 97
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حضرت فاطمه زهرا )س( فرمودند: 
براي اصاِح مردم  را  به معروف  امر  خداوند، 

قرار داد.

زنان،  سّيده  سپردن  خاك  به  ]هنگام 
رسول  به  خطاب  عليهاالسالم  فاطمه 

اكرم )ص( فرمود:[ 
زودا دخترت تو را خبر دهد كه چه سان امتت 
او  از  ورزيدند.  ستم  او  بر  و  گرديدند،  فراهم 
بپرس چنانكه شايد، و خبر گير از آ نچه بايد، 
نگشته.  فراموش  تو  ياد  و  نگذشته  كه ديري 
درود بر شما ! دروِد آن كه بدرود گويد؛ نه كه 

رنجيده است و راِه دوري جويد.

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند: 
قلب،  تفكر و حضور  با  نماز همراه  دو ركعت 
دِل  با  زنده داري  شب  يك  از  ارزشمندتر 

سرگردان و بدون توّجه است.

در  تحصيـــل  بـــه  عاقه منـــد  داوطلبـــان  1ـ 
كارشناســـي  تحصيلـــي  كدرشـــته محل هاي 
ـــي  ـــوزش عال ـــات آم ـــگاه ها و مؤسس ـــته دانش ناپيوس
غير دولتـــي ـ غيـــر انتفاعـــي در ســـال 1397 
)اعـــم از داوطلبانـــي كـــه در پذيـــرش دوره هـــاي 
ــد  ــد( بايـ ــا نكرده انـ ــرده يـ ــام كـ ــور ثبت نـ مذكـ
ـــات  ـــي مؤسس ـــته هاي تحصيل ـــاع از رش ـــراي اط ب
ـــته محل هاي  ـــاوي كد رش ـــدول ح ـــه ج ـــده، ب پذيرن
ـــه  ـــنجش مراجع ـــازمان س ـــايت س ـــده در س درج ش
نماينـــد و ضمـــن مشـــخص نمـــودن فقـــط يـــك 
ـــا  ـــود، ب ـــه خ ـــورد عاق ـــه م ـــك مؤسس ـــته در ي رش
ـــوط  ـــه مرب ـــه در اطاعي ـــي ك ـــه توضيحات ـــه ب توج
ــه در هميـــن شـــماره  بـــه ايـــن پذيـــرش )كـ
ـــخ  ـــت، از تاري ـــده اس ـــده( آم ـــنجش درج ش پيك س
ــه  ــه مؤسسـ ــاه بـ ــن مـ ــا 23 بهمـ ــردا( تـ 16 )فـ
ــرش  ــل پذيـ ــي محـ ــي غير انتفاعـ ــوزش عالـ آمـ
ـــد.  ـــه نماين ـــا مراجع ـــورد تقاض ـــي م ـــته تحصيل رش
2- تمـــام متقاضيـــان بايـــد حداكثـــر تـــا پايـــان 
ـــر  ـــي 97 – 98 )حداكث ـــال تحصيل ـــال اول س نيمس
ـــدرك  ـــاري( داراي م ـــاه ج ـــن م ـــخ 30 بهم ـــا تاري ت

ـــند. ـــم( باش ـــوق ديپل ـــي )ف كاردان
3- تمـــام داوطلبـــان بايـــد در زمـــان اعـــام 
ــه  ــي بـ ــراي بررسـ ــود را بـ ــدارك خـ ــده، مـ شـ
مؤسســـه محـــل تقاضـــا تحويـــل دهنـــد. پـــس از 
ـــرايط، از  ـــتن ش ـــورت داش ـــدارك، در  ص ـــي م بررس
ـــور  ـــه منظ ـــد )ب ـــرم تعه ـــل ف ـــراي تكمي ـــب ب داوطل
ـــد  ـــب در چن ـــخصات داوطل ـــت مش ـــري از ثب جلوگي
كدرشـــته محل يـــا چنـــد مؤسســـه( دعـــوت 

ــد. ــد آمـ ــل خواهـ به عمـ
ـــي  ـــه يك ـــت ك ـــاز اس ـــاً مج ـــب صرف ـــر داوطل 4- ه
از كدرشـــته محل هاي مؤسســـه مـــورد عاقـــه 

خـــود را انتخـــاب كنـــد.
ـــات در  ـــت اطاع ـــان ثب ـــد در زم ـــان باي 5- داوطلب
ســـامانه مربـــوط از طريـــق مؤسســـات ذي ربـــط، 
در خصـــوص كدرشـــته  محل مـــورد عاقـــه خـــود 

ـــس  ـــرا پ ـــد؛ زي ـــذول دارن ـــه الزم را مب ـــت و توج دق
از ثبـــت كدرشـــته محل، تغييـــر يـــا تعويـــض آن 

ــت. ــر نيسـ ــان امكان پذيـ ــراي داوطلبـ بـ
ــه پيـــش از ايـــن  6- آن گـــروه از داوطلبانـــي كـ
در رديـــف پذيرفته شـــدگان نهايـــي دوره هـــاي 
كارشناســـي ناپيوســـته آزمـــون كاردانـــي بـــه 
كارشناســـي ناپيوســـته ســـال 1397 )اعـــم از  
ـــت  ـــل ظرفي ـــه تكمي ـــا مرحل ـــهريورماه ي ـــي ش قبول
ــن  ــر در ايـ ــد، اگـ ــرار گرفته انـ ــال اول( قـ نيمسـ
ــل  ــه تحصيـ ــام و ادامـ ــي ثبت نـ ــه متقاضـ مرحلـ
بشـــوند و در يكـــي از مؤسســـات ثبت نـــام كننـــد، 

قبولـــي قبلـــي آنـــان لغـــو خواهـــد شـــد.
داوطلبـــان  اعتراضـــات  بـــه  پاســـخگويي   -7
ــدة  ــه عهـ ــا، بـ ــرش آنهـ ــدم پذيـ ــوص عـ درخصـ
ـــود و شايســـته اســـت  ـــط خواهـــد ب مؤسســـات ذي رب
ـــنجش  ـــازمان س ـــه س ـــه ب ـــان از مراجع ـــه داوطلب ك

ــد. ــوداري كننـ ــا آن خـ ــه بـ ــا مكاتبـ يـ
ــان  ــد در زمـ ــرد« بايـ ــان »مـ ــام متقاضيـ 8- تمـ
ثبت نـــام و شـــركت در ايـــن مرحلـــه، از نظـــر 
ــل  ــه تحصيـ ــراي ادامـ ــي بـ ــه منعـ ــام وظيفـ نظـ

ــند. ــته باشـ نداشـ
9- پـــس از انجـــام ثبت نـــام، افـــراد بـــه عنـــوان 
»پذيرفتـــه شـــده مشـــروط« در مؤسســـه اي كـــه 
بـــه آن مراجعـــه كرده انـــد، تلقـــي مي شـــوند 
و شـــروع بـــه تحصيـــل آنـــان تـــا زمـــان تأييـــد 
ــروط  ــورت مشـ ــه صـ ــازمان، بـ ــن سـ ــي ايـ نهايـ

خواهـــد بـــود.
ـــراي  ـــده ب ـــن ش ـــت تعيي ـــان مهل ـــس از پاي 10- پ
ثبت نـــام، مؤسســـات مجـــاز بـــه ثبت نـــام از 
ــي از  ــچ اقدامـ ــود و هيـ ــد بـ ــان نخواهنـ متقاضيـ
ـــه  ـــي ك ـــراي متقاضيان ـــنجش ب ـــازمان س ـــوي س س
ـــز  ـــد ني ـــه كنن ـــده مراجع ـــن ش ـــخ تعيي ـــد از تاري بع

صـــورت نخواهـــد پذيرفـــت.
موفق باشيد

ده نكته درباره پذیرش
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 30 بهمن ماه:
 آخرين مهلت ارسال آثار به جشنواره 

»چهل سال با انقالب اسالمی در 
پايان نامه های دانشجويی«

جشنواره علمی فرهنگی پایان نامه ها و رساله های 
دانشجویی با عنوان »چهل سال با انقالب اسالمی 
تهران  دانشگاه  در  دانشجویی«  پایان نامه های  در 

برگزار می شود.
رساله های  و  پايان نامه ها  فرهنگی  علمی  جشنواره 
اسامی در  انقاب  با  عنوان »چهل سال  با  دانشجويی 
پايان نامه های دانشجويی« با هدف تقدير از پايان نامه های 
برتر با موضوع انقاب اسامی، از سوي معاونت فرهنگی 
سازمان جهاد دانشگاهی و معاونت فرهنگی و اجتماعی 

دانشگاه تهران برگزار می شود.
اسامی  انقاب  تحوالت  اسامی،  انقاب  ريشه های 
اقتصادی،  فرهنگی،  اجتماعی،  سياسی،  حوزه های  در 
اسامی،  انقاب  دستاوردهای   ... و  نظامی  امنيتی 
بحران ها چالش ها و فرصت های فراروی انقاب اسامی 
و بازتاب انقاب اسامی در سطوح منطقه ای و جهانی، 

از محورهای اين جشنواره هستند.
بايد  ارسالی  پايان نامه های  كه  است  يادآوري  به  الزم 
در فاصله سال 1357 تا پايان دی 1397 باشد. ضمناً 
شركت  و  شد  نخواهند  بازگردانده  دريافت  شده  آثار 
مقاطع  تمامی فارغ التحصيان  برای  فراخوان،  اين  در 
آموزش  مراكز  و  دانشگاه ها  دكتری  و  كارشناسی ارشد 

عالی كشور، آزاد است.
اين  به  آثار  ارسال  مهلت  آخرين  كه  است  گفتني 

جشنواره30  بهمن 1397 است.

مدیر امور نخبگان وزارت بهداشت:

دوره MBA ويژه دانشجويان استعداد 
درخشان علوم پزشکی برگزار می شود

وزارت  درخشان  استعداد  و  نخبگان  امور  مدیر 
بهداشت، از برگزاری دوره MBA ویژه دانشجویان 

استعداد درخشان علوم پزشکی خبر داد. 
 MBA دكتر پروين پاساالر، از برگزاری موفق دوره های
ويژه دانشجويان استعدادهای درخشان از سوي دانشگاه 
علوم پزشكی شهيد بهشتی با همكاری جهاد دانشگاهی 

خبر داد.
استعداد  مسؤوالن  با  جلسه  برگزاری  به  اشاره  با  وی، 
 10 منطقه  دانشگاه های  علمی  المپياد  و  درخشان 
آمايشی كشور در بهمن ماه، افزود: در اين جلسه، كه با 
حضور 20 نفر از مسؤوالن دفاتر استعدادهای درخشان 
اهم  شد،  برگزار  آمايشی   10 منطقه  دانشگاه های 

فعاليت های اين دفاتر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 MBA دكتر پاساالر، با اشاره به برگزاری موفق دو دوره
از سوي دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی با همكاری 
بهره  برای  راستا،  همين  در  افزود:  دانشگاهی،  جهاد 
علوم  دانشگاه  درخشان  استعداد  دانشجويان  مندی 
حال  در  هم   MBA دوره  دوازدهمين  تهران،  پزشكی 

برگزاری است.
وی از تشكيل باشگاه المپياد در دانشگاه علوم پزشكی 
دوره های  و  فناوری  تورهای  گفت:  و  داد  خبر  تهران 
نيز  كشور  دارويی  مهم  مراكز  از  بازديد  و  آپ  استارت 
از سوي دانشگاه علوم پزشكی ايران در دستور كار اين 

مركز قرار دارد.
مدير امور نخبگان و استعداد درخشان وزارت بهداشت، به 
 )ACADEMIC DAY( »برگزاری مراسم »روز آكادمی 
برقراری  و  توان بخشی  و  بهزيستی  علوم  دانشگاه  در 
استارت آپ ها و همكاری با مركز توسعه فناوری سامت 

برای دانشجويان استعداد درخشان اشاره كرد.
اين  در  شده  انجام  اقدامات  از  كرد:  خاطرنشان  وی 
حوزه، مشوق های اعطايی دانشگاه تربيت مدرس برای 
دانشجويان زيرگروه پزشكی براي بهره مندی از امكانات 

وزارت علوم است.
دكتر پاساالر افزود: در اين زمينه، دانشگاه علوم پزشكی 
برای  نيز  )عج(  ا...  بقيه  پزشكی  علوم  دانشگاه  و  ارتش 
برتر  رتبه  كسب  به  موفق  كه  المپيادی،  دانشجويان 

شوند، امتيازاتی را در نظر گرفته اند.

برای نيمسال دوم:
مبنای محاسبه اجاره بهاء سراهای 

دانشجويی كاهش يافت
وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  امناء  هيأت 
نيمسال های  بهاء  اجاره  محاسبه  مبنای  علوم، 
دوم سراهای دانشجویی را از 150 روز به 135 روز 

كاهش داد.

صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم اعام كرد: با توجه 
به درخواست های متعدد دانشجويان و با توجه به رويكرد 
اين صندوق در مساعدت به دانشجويان و حمايت از اين 
امناء  هيأت  تصويب  با  آنها،  هزينه های  كاهش  و  قشر 
دوم  نيمسال های  بهاء  اجاره  محاسبه  مبنای  صندوق، 
كاهش  روز   135 به  روز   150 از  دانشجويی  سراهای 

يافت.
 همچنين اجاره بهاء ترم تابستان، كه تاكنون با 50 درصد

به  به مبلغ مصوب محاسبه شده است،  افزايش نسبت 
صورت عادی محاسبه و دريافت می شود.

مهلت شركت در هفتمين جشنواره 
سراسری دانشجويی رويش تمديد شد

جشنواره  هفتمين  سامانه  در  آثار  ارسال  مهلت 
ماه 97  بهمن  تا 17  رویش،  دانشجویی  سراسری 

تمدید شد. 
دبيرخانه  دانشگاه ها،  از  برخی  مكرر  تقاضای  دليل  به 
مهلت  رويش،  دانشجويی  سراسری  جشنواره  هفتمين 
جشنواره  هفتمين  سامانه  در  آثار  ارسال  و  شركت 
سراسری دانشجويی  رويش، ويژه كانون های فرهنگی، 
هنری، دينی و اجتماعی دانشگاه های سراسر كشور را تا 

چهارشنبه 17 بهمن ماه تمديد كرد.
اين  در  شركت  متقاضی  دانشگاه های  كه  است  گفتني 
جشنواره، تا 17 بهمن ماه می توانند نسبت به ثبت فعاليت ها، 
دستاوردها و برگزيدگان مرحله دانشگاهی رويش خود در 

سامانه رويش به نشانی:rouyesh7.ir اقدام كنند.

دانشگاه پيام نور برای هيچ 
مؤسسه آموزشی مجوز صادر نکرده است

با اشاره  مدیركل روابط عمومی دانشگاه پيام نور، 
به فعاليت غيرقانونی برخی از مؤسسات آموزشی 
ضمن  دانشگاه،  این  اعتبار  و  نام  از  استفاده  با 
دانشگاه  در  تحصيل  داوطلبان  تمامی  به  هشدار 
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هيچ  برای  پيام نور،  دانشگاه  گفت:  پيام نور، 
و  نکرده  صادر  فعاليت  مجوز  آموزشی  مؤسسه 
سازمان  طریق  از  صرفًا  دانشگاه  این  در  پذیرش 

سنجش آموزش كشور صورت می گيرد.
دكتر اميرحسين بهروز اظهار داشت: متأسفانه برخی از 
مؤسسات از طريق تبليغات در جرايد و فضای مجازی، 
مبادرت به جذب و ثبت نام غيرقانونی از عاقه مندان به 
تحصيل در دانشگاه پيام نور كرده و ضمن عقد قرارداد با 
متقاضيان، اقدام به اخذ مبلغ قابل توجه تحت عناوين 
سؤال،  نمونه  ارائه  آن،  تنظيم  كارمزد  و  قرارداد  تأييد 
تشكيل كاس های آموزشی حضوری و تهيه كتب مورد 

نياز دانشجو می كنند.
از  يك  هيچ  برای  پيام نور،  دانشگاه  كرد:  تأكيد  وی 
مؤسسات آموزشی مجوزی را برای ثبت نام داوطلبان يا 
ادامه تحصيل آنها صادر نكرده است و بارها اعام نموده 
كه فعاليت همه مؤسسات آموزشی، كه با استفاده از نام و 
 اعتبار اين دانشگاه فعاليت و تبليغ می كنند، غير قانونی

 است.
بهروز  پيام نور، دكتر  دانشگاه  روابط عمومی  به گزارش 
اظهار داشت: جزئيات نحوه پذيرش در دانشگاه پيام نور، 
صرفاً از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به 
نشانی: www.sanjesh.org و پرتال دانشگاه پيام نور 
به نشانی: www.pnu.ac.ir  اعام می شود و دانشگاه 

پيام نور با هيچ مؤسسه ای در اين زمينه همكاری ندارد.

جزئيات برگزاری جلسات دفاع 
دانشجويان دانشگاه آزاد اعالم شد

و  كارشناسي ارشد  دانشجویان  دفاع  جلسات 
دكتری حرفه ای دانشگاه آزاد اسالمي، كه تصویب 
پروپوزال آنها به دليل تعطيلی تابستانی دانشگاه 
در سال جاری به تعویق افتاده است، تا 23 اسفند 

ماه برگزار می شود.
در  آزاد  دانشگاه  رئيس  مقام  قائم  رنجبر،  بيژن  دكتر 
امور آموزش عالی و سامان دهی پژوهش های تحصيات 
جلسات  برگزاری  سامان دهی  دستورالعمل  تكميلی، 
دفاع در نيمسال اول سال تحصيلی 97-98 را به رؤسای 
واحدها و مراكز آموزشی دانشگاه آزاد اسامی اباغ كرد.

سامان دهی  منظور  به  دستورالعمل،  اين  اساس  بر 
دانشجويان  دفاع  جلسات  برگزاری  در  مساعدت  و 
دانشجويان  دفاع  برگزاری جلسات  تكميلی،  تحصيات 
كارشناسی ارشد و دكتری حرفه ای، كه تصويب پروپوزال 
آنها به دليل تعطيلی تابستانی دانشگاه در سال جاری به 
 تعويق افتاده و پروپوزال آنها در بازه زمانی 13 مردادماه

 تا 31 شهريورماه تصويب شده است، مشروط به تأييد 
شدن  برآورده  بر  مبنی  مربوط  آموزشی  گروه  شورای 
تا  استثنائاً  نامه،  پايان  كد  داشتن  و  پروپوزال   اهداف 

23 اسفندماه بامانع است.
دسته  اين  برای   98-97 دوم  نيمسال  اساس،  اين  بر 
و عدم  احتساب سنوات تحصيلی  بدون  دانشجويان،  از 

پرداخت شهريه خواهد بود.
در اين دستور العمل تأكيد شده كه اين مهم، استثنائاً 
برای نيمسال جاری و با نظارت دقيق معاونان پژوهش 
قابل  دانشگاهی  واحدهای  علمی  معاونان  يا  فناوری  و 

اجراست.

از 16 بهمن ماه )فردا( آغاز می شود:

ثبت نام آزمون دكتری تخصصی 
علوم پزشکی 

رشته های  تخصصی  دكتری  آزمون  برای  ثبت نام 
علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی 
بهمن ماه )فردا(  از سه شنبه 16  و دندانپزشکی، 
 98 اردیبهشت  آزمون  این  ضمنًا  می شود.  آغاز 

برگزار می شود. 
مقطع  در  دانشجو  پذيرش  آزمون  برگزاری  شرايط 
دكتری تخصصی رشته های علوم پايه پزشكی، بهداشت 
تأمين  هدف  با  دندانپزشكی  و  داروسازی  تخصصی،  و 

نيروی انسانی متعهد و متخصص اعام شد.
گفتي است كه ثبت نام در اين آزمون، به صورت اينترنتی 
با  می توانند   97 بهمن   27 تا   16 از  داوطلبان  و  است 
مراجعه به سايت مركز سنجش آموزش پزشكی در اين 

آزمون ثبت نام كنند.
الزم به يادآوري است كه آزمون دكتری تخصصی در 45 رشته 
 علوم پايه پزشكی، بهداشت و تخصصی، 13 رشته داروسازی

 و 2 رشته دندانپزشكی، در روزهای 12 و 13 ارديبهشت 
98 برگزار می شود.

به مناسبت چهلمين سالگرد انقالب: 

طرح بخشودگی جرايم بدهکاران 
صندوق رفاه دانشجويان آغاز می شود

رئيس صندوق رفاه دانشجویان گفت: به مناسبت 
طرح  اسالمی،  انقالب  پيروزی  سالگرد  چهلمين 
به  بدهکاران  جرایم  درصدی  صد  تا  بخشودگی 
بهمن   30 تا   14 روز  از  دانشجویان،  رفاه  صندوق 

اجرا می شود.
مهندس ذوالفقار يزدان مهر، در يك نشست خبری، از 
به  بدهكاران  جرايم  صددرصدی  بخشودگی  طرح  آغاز 
صندوق رفاه دانشجويان خبر داد و گفت: اين طرح از 
14 بهمن آغاز شده است و تا 30 بهمن ماه ادامه دارد.

وی افزود: صندوق رفاه دانشجويان، در راستای اجرای 
به  انسانی  كرامت  با  توأم  خدمات رسانی  سياست 
 دانشجويان و دانش آموختگان و رفاه حال دانش آموختگان

بازپرداخت  براي  تسهيات  ساختن  فراهم  و  بدهكار 
بدهی بدهكاران معوق و ... به مناسبت چهلمين سالگرد 
پيروزی شكوهمند انقاب اسامی، سقف صددرصدی را 

اجرا می كند.
 مهندس يزدان مهر تصريح كرد: در اين طرح، دو گزينه

در نظر گرفته شده است: در گزينه اول، دانش آموختگان 
می توانند با بازپرداخت كل بدهی خود به صورت يكجا، 
در  و  شوند،  بهره مند  جرايم  درصدی  صد  بخشش  از 
بازپرداخت  با  می توانند  آموختگان  دانش  دوم،  گزينه 
بخشودگی  از  خود،  جريمه  درصد   50 و  معوق  اقساط 
مابقی جريمه برخوردار شوند )50 درصد جريمه شامل 

بخشودگی می شود(.
كرد:  خاطرنشان  دانشجويان  رفاه  صندوق  رئيس 
دانشجويی  پرتال  به  مراجعه  با  صرفاً  بايد  متقاضيان 

صندوق رفاه دانشجويان از اين طرح استفاده كنند.
ماه  بهمن   28 روز  داشت:  اظهار  مهر  يزدان  مهندس 
در  دانشجويان،  رفاه  صندوق  امنای  هيأت  جلسه  در 
خصوص افزايش برخی از وام ها، مانند وام های ضروری و 

شهريه، تصميم گيری خواهد شد.
وی در ادامه، از يك بسته ويژه وام ازدواج و وام وديعه مسكن 
متأهلين خبر داد كه قرار است در بودجه 98 پيش بينی 
شود تا بر اساس آن، وام وديعه مسكن دانشجويان در تهران 
به 70 ميليون تومان، ساير شهرها 30 ميليون تومان و 

كان شهرها 50 ميليون تومان افزايش يابد. 
رئيس صندوق دانشجويان افزود: كميسيون فرهنگی مجلس 
آن را تصويب كرده و در صورتی كه كميسيون تلفيق نيز آن 

را تصويب كند، اين مصوبات، اجرايی خواهد شد.
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دكتر حسين توكلي، مشاور عالي سازمان سنجش آموزش كشور، گزارش مختصري 
دربارة آزمون ورودي دوره دكتري (Ph.D) نيمه متمركز سال 1398 ارائه كرد: 

1- ثبت نام براي شركت در آزمون ورودي دوره دكتري (Ph.D) نيمه متمركز سال 1398 
در هفت گروه آموزشي و 245 كد رشته  امتحاني، شامل:  62 كد رشته امتحاني در گروه 
علوم انساني، 46 كد رشته امتحاني در گروه علوم پايه، 60 كد رشته امتحاني  در گروه 
 فني و مهندسي، 35 كد رشته امتحاني در گروه كشاورزي و منابع طبيعي، 7 كد رشته 
امتحاني در گروه هنر، 26 كد رشته امتحاني در گروه دامپزشكي و 9 كد رشته امتحاني 
در گروه زبان، براي پذيرش دانشجو در دوره هاي روزانه، نوبت دوم )شبانه(، دانشگاه آزاد 
 اسامي، دانشگاه پيام نور، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي 

و پرديس  خودگردان دانشگاه ها از روز سه  شنبه 1397/9/6 )6 آذر ماه 97( از طريق 
 سايت سازمان  سنجش آموزش كشور آغاز شد و با در نظر گرفتن مهلت تمديد شده، در 

روز پنجشنبه 1397/9/15 )15 آذرماه 97( پايان پذيرفت.
2- با توجه به ضوابط، هر داوطلب براساس عاقه فقط مي توانست در يك كد رشته 
امتحاني )بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما ثبت نام و شركت در آزمون(، 

ثبت نام و در آزمون آن شركت نمايد.
3- بر اساس مقررات اعام شده، داوطلبان ضرورت داشته است كه پس از مطالعه 
نيمه متمركز   (Ph.D) آزمون ورودي دوره دكتري  ثبت نام  راهنماي  دقيق دفترچه 
سال 1398 )كه همزمان با شروع ثبت نام روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور 
 97/9/3 شنبه  روز  كه  سازمان  اين  تكميلي  اطاعية  و همچنين  گرفت(  قرار 
)سوم آذرماه 97( روي سايت سازمان قرار گرفت، در 
مهلت  در  بودن،  شرايط  واجد  صورت 
به  شخصاً  شده،  تعيين 

دكرت حسني توكلے ارائه كرد :

گزارش مخترصی درباره آزمون ورودی دوره 
دكرتی (Ph.D) نيمه متمركز سال 1398 
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سايت سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و نسبت به تكميل تقاضانامه اينترنتي 
ثبت نام اقدام نمايند.

تعداد  سال 1398،  نيمه متمركز   (Ph.D) دكتري  دوره  آزمون  در  شركت  براي   -4
از اين تعداد، 84001 نفر زن و 111599 نفر مرد  195600 نفر ثبت نام نموده اند كه 
به عبارت ديگر، 42/95 درصد داوطلبان زن و 57/05 درصد آنان مرد  هستند؛ 

هستند. 
 (Ph.D) دكتري  دوره  آزمون  در  شركت  براي  كننده  ثبت نام   داوطلبان  آمار 
نيمه متمركز سال 1398 به تفكيك گروه آموزشي و جنس، به شرح جدول زير است: 

دكتري  دوره  ورودي  آزمون  در  براي شركت  ثبت نام  كننده  داوطلبان  آمار 
(Ph.D) نيمه متمركز سال 1398 به تفکيك گروه آموزشي و جنس

درصد مردزنجمعگروه آموزشي
زن

درصد 
مرد

تعداد كد 
رشته هاي 

امتحاني

117031497556727642/5157/4962علوم انساني

1739511104629163/8336/1746علوم پايه

3448689682551826/0074/0060فني و مهندسي

104515364508751/3348/6735كشاورزي و منابع طبيعي

98325225460753/1446/867هنر

2093743135035/5064/5026دامپزشكي

43122842147065/9134/099زبان

1956008400111159942/9557/05245جمع كل

نيمه متمركز   (Ph.D) دكتري  دوره  آزمون  در  ثبت نام  كننده  داوطلبان  آمار   -5
 (Ph.D) سال 1398، نسبت به آمار داوطلبان ثبت نام  كننده درآزمون دوره دكتري

نيمه متمركز سال 1397، تعداد39106 نفركمتر است. 
6- بر اساس برنامه زماني اعام شده، كارت شركت در آزمون و  برگ راهنماي مربوط، 
ماه 97( روي سايت سازمان سنجش  بهمن  از روز سه شنبه 1397/11/30 )سي ام 
آموزش كشور قرار مي گيرد؛ لذا داوطلبان ضرورت دارد كه از روز سه شنبه 97/11/30 
به سايت  با مراجعه  لغايت ساعت 24 روز پنجشنبه 97/12/2 )دوم اسفندماه 97( 
سازمان سنجش آموزش كشور، نسبت به دريافت پرينت كارت شركت در آزمون و 

برگ راهنماي مربوط، اقدام نمايند.
 (Ph.D) دكتري  دوره  ورودي  آزمون  شده،  پيش بيني  زماني  برنامه  اساس  بر   -7
نيمه متمركز سال 1398، در هفت گروه آموزشي و در 245 كد رشته امتحاني، در روز 
جمعه 97/12/3 )سوم اسفندماه 97( در حوزه هاي امتحاني مربوط برگزار خواهد شد.

8- نحوه  پذیرش :
در  تكميلي  تحصيات  دوره هاي  در  دانشجو  پذيرش  و  »سنجش  قانون  براساس 
 )Ph.D( دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور« پذيرش دانشجو در دوره دكتري
و دستياري رشته هاي گروه دامپزشكي، شامل دو مرحله است كه هر يك از مراحل، 

مطابق با شيوه نامه اجرايي آزمون انجام مي گيرد:
كشور  آموزش  سنجش  سازمان  سوي  از  كه  است  متمركز  آزمون  اول،  مرحله    -9
نمره  تراز،  خام،  نمرات  شامل:   كارنامه اي  آزمون،  برگزاري  از  پس  مي شود.  انجام 
كل و... در هفته آخر فروردین ماه 1398 در اختيار داوطلبان قرار خواهدگرفت 
در  شده،  پيش بيني  زماني  برنامه  اساس  بر  رشته،  انتخاب  به  مجاز  داوطلبان   كه 
نيمه اول اردیبهشت ماه 1398 براساس آن  اقدام به  انتخاب رشته نموده و با توجه 

به كد رشته محل هاي انتخابي و حّد نصاب نمره سنجش عمومي )آزمون متمركز(، 
كه با هماهنگي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده تعيين مي شود، با توجه 

به سهميه، به كد رشته محل هاي حائز حد نصاب معرفي خواهند شد.
10-  بر اساس قانون »سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيات تكميلي در 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور« مصوب 94/12/18 )18 اسفندماه 94( 
 مجلس شوراي اسامي و مصوبات »شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي 
تحصيات تكميلي« سنجش و پذيرش در مقطع دكتري ناپيوسته، برحسب هريك از 
شيوه هاي »آموزشي- پژوهشي« و »پژوهش محور« و به شرح زير انجام مي گيرد.

الف-   دكتري ناپيوسته آموزشي- پژوهشي: 
)1(  آزمون متمركز )50 درصد(. 

)2(  سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري )20 درصد(.
)3(  مصاحبه علمي و سنجش عملي )30 درصد(. 

ب-   دكتري ناپيوسته پژوهش محور: 
)1(  آزمون متمركز )30 درصد(. 

)2(  سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري )20 درصد(.
)3(  مصاحبه علمي و سنجش عملي )30 درصد(. 

)4(  تهيه طرح واره )20 درصد(. 
ج( تذكر مهم: الزم به ذكر است كه اجراي مرحله اول )آزمون متمركز(، از سوي 
سازمان سنجش آموزش كشور، و تخصيص امتياز مربوط به سوابق آموزشي، پژوهشي 
و فناوري، مصاحبه علمي و... از سوي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده 

دانشجو انجام خواهد شد. 
به  شده  معرفي  داوطلبان  بين  از  نهايي،  پذيرش  داوطلبان:  نهایي  پذیرش   -11
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، بر اساس نتيجه سنجش عمومي )آزمون متمركز( 
و نتيجه مصاحبه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، بررسي مدارك و يا هر روش 
ديگر، مطابق آيين نامه هاي مربوط، اولويت كدرشته محل هاي انتخابي و ظرفيت اعام 
نهايي  گزينش  كه  است  ذكر  شايان  گرفت.  خواهد  داوطلب صورت  و سهميه  شده 

آزمون، بر اساس معيارهاي فوق انجام خواهد شد. 
تبصره 1: نمره مصاحبه )ارزيابي سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري و مصاحبه علمي 
آموزش  سازمان سنجش  سوي  كه  از  اباغي،  شيوه نامه  اساس  بر  عملي(  و سنجش 
كشور به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ارسال مي گردد، صورت خواهد گرفت 
و دانشگاه ها  براي كليه  افراد معرفي  شده، نمره اي مطابق با شيوه نامه مذكور تعيين و 

براي گزينش نهايي به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال مي كنند.
تبصره 2: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مي توانند، با توجه به نمرات داوطلبان 
به  و  تعيين  داوطلبان  براي  را  دوم(  )مرحله  نصاب  حد  آموزشي،  گروه هاي  نظر  و 

سازمان سنجش آموزش كشور ارسال كنند.
از داوطلبان معرفي  تبصره 3: دانشگاه ها مجاز به برگزاري آزمون كتبي و شفاهي 
شده براي مرحله دوم بوده و نمره آنها در مقدار نمره مصاحبه علمي و سنجش عملي 

آنها لحاظ مي گردد.
در  مندرج  ضوابط  مطابق  مربيان،  و  ايثارگران  و  رزمندگان  سهميه هاي   :4 تبصره 

دفترچه راهنما اعمال مي شود.
12-  امتياز متقاضيان آیين نامه استعدادهاي درخشان: داوطلبان واجد شرايط 
براي پذيرش در دوره دكتري )Ph.D( مي توانند بر اساس آيين نامه شماره 21/67272 
وزارت  درخشان  استعدادهاي  هدايت  مربوط شوراي  مصوبات  و  مورخ 1393/4/18 

علوم ، تحقيقات و فناوري اقدام نمايند.
13-  بر اساس برنامه زماني پيش بيني شده، نتايج نهايي آزمون ورودي  دوره دكتري 
(Ph.D) نيمه متمركز سال 1398 در دهه اول شهریور ماه 1398 از طريق سايت 

سازمان سنجش آموزش كشور اعام خواهد شد.
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اگر از امروز بخوانم

مـوفـق مے شـوم؟
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و  درهم  می شوم، چهره های  كه  وارد كاس 
انگار كه  نه  انگار  گرفتة بچه ها تو ذوقم می زند؛ 
شروع ترم دوم است و آنها بايد يك دنيا شور و نشاط 
بوده و مصّمم و آماده برای استقبال از يك ترم جديد و يك 

شروع تازه، سركاس نشسته باشند. 
می پرسم: »چه شده؟ مال باخته ها از شما حالشون بهتره !«

يكی از بچه ها نفس عميق می كشد و می گويد: »معلومه! اونا شايد اميدی 
داشته باشن، اما ما ....« و بعد شانه هايش می لرزد و اشك هايش جاری می شود. 
راستش را بخواهيد، اين صحنه ای است كه كم و بيش من در شروع ترم دوم 
اكثر سال های كاری ام با آن روبرو بوده ام؛ دانش آموزانم كه ترم اول به خوبی 
تاش نكرده اند، اكنون در آغاز ترم دوم، با نااميدی و ترس دست و پنجه نرم 
به خوبی طی  را  راه  نيمة  تا  می كنند؛ دانش آموزانی كه تصور می كنند چون 
نكرده اند، امكان ندارد كه در آزمون سراسري موفق شوند و در رشته خوب و 

مورد عاقة خودشان پذيرفته گردند. 
در واقع، مشكل اينجاست كه اين دسته از داوطلبان، زمان خود را صرف فكر 
كردن به گذشته و غصه خوردن برای چيزی می كنند كه برای درست كردن 
و تغيير دادن آن، قدرتی ندارند، و به جای اينكه برای رسيدن به موفقيت، 
كمّيت و كيفيت مطالعة خود را تغيير دهند، خود را با ديگران مقايسه 
با ديگران  زده اند،  را كه  تعداد تستی  يا  مثًا ساعت مطالعه  می كنند؛ 
از  آنها عقب هستند،  به  مقايسه می كنند و چون حس می كنند كه نسبت 

تاش دست بر می دارند و تسليم شكست می شوند.
ما معتقديم كه  اگر تا كنون به درستی درس نخوانده ايد، برای موفقيت چندان 
دير نشده و تنها الزم است كه از همين امروز، دانش آموز متفاوتی باشيد و بدانيد 
كه االن زمان شروع شماست؛ فقط خود را با ديگران مقايسه نكنيد. بهترين 
است. همين كه هفته ای 20 تست  با خودش  فرد  مقايسه هر  افراد،   مقايسه 
هفته گذشته خود  مطالعاتی  بر ساعات  مثًا يك ساعت  يا  تست ها  تعداد  بر 
كوتاهی های  خاطر  به  را  خودتان  فقط  است.  مقايسه  نوع  بهترين  بيفزاييد 
گذشته سرزنش نكنيد و بگذاريد كه به آرامش ذهنی برسيد. اكنون به آينده 

توجه كنيد و بی وقفه مطالعه كنيد. 
برای موفقيت و تمايز پيدا كردن نسبت به رقبای خود، بايد در اين ماه ها تاش 
باز هم ياد آوری  خود را دوچندان كنيد و با سرعت بيشتری به پيش رويد. 
می كنيم كه مهم ترين ركن ها برای موفقيت، اين است كه با عزم راسخ و اشتياق 
سوزان و ايمان به خود و راهی كه انتخاب كرده ايد، به پيش رويد و از مقايسه 
خود با ديگران خودداری كنيد، و اين نكته را به خاطر داشته باشيد كه بايد 

تاش كنيد هر هفته نسبت به هفتة قبل خود، پيشرفت داشته باشيد.
دير شروع  ديگران،  تصور  كه طبق  را  افرادی  از سرگذشت  نمونه ای  انتها  در 

كرده، اما به موفقيت های قابل توجهی رسيده اند، می آوريم.
زبان های  و  تجربی  علوم  آزمايشي  يك  گروه هاي  رتبة  رحمانی،  رستگار   *
وی  داشت.  رياضی  ديپلم   ،88 سال  هنر  آزمايشي  گروه   44 رتبة  و  خارجی 
فرزند خانواده اي 10 نفره است كه پدرش كارگر ساختمان و مادرش خانه دار 
است و اهل محله بهداري از شهر مرزي جوانرود با جمعيتي بالغ بر 50 هزار 
نفر است. او پس از پايان خدمت سربازي، با چهار ماه فرصت مطالعه، موفق 
شد كه با شركت در آزمون سراسري سال 1388، رتبه اول كشوري را در دو 

دربارة  وی  كند.  آن خود  از  خارجي  زبان هاي  و  تجربي  علوم  آزمايشي  گروه 
نحوة مطالعة خود می گويد: از اول بهمن، روزي هفت تا هشت ساعت مطالعه 
داشتم. بعد از ايام عيد اين ميزان مطالعه به روزي هشت تا 10 ساعت رسيد 
و در آستانة كنكور نيز روزي 12 تا 13 ساعت مطالعه داشتم. اساس كار را بر 
سه دوره مطالعه دروس پيش دانشگاهي و سال دوم دبيرستان در مرحله اول، 
دروس پيش دانشگاهي و سال سوم دبيرستان در مرحله دوم، و جمع بندي قرار 

دادم.
آزمون  برای  را  خود  ديپلم،  از  سال  چند  گذشت  از  پس  رحمانی،  رستگار 
سراسری آماده كرد و مكان مطالعه اش برای كنكور، يك انباری كوچك بود؛ 
نياز  امكانات خاصي  و  به شرايط  برتر كنكور،  رتبه  بود كه كسب  زيرا معتقد 
ندارد، بلكه پشتكار و تاش فرد را مي طلبد. گفتنی است كه وی در حال حاضر، 

رزيدنت مغز و اعصاب بيمارستان امام خمينی )ره( است. 
* »پاول تسنر« مدير عامل و يكی از مؤسسان شركت پالپ وركز است. كار 
با  پاستيكی،  كيسه های  برای  شدنی  بازيافت  جايگزينی  توليد  شركت،  اين 
استفاده از زباله های كاغذی و گياهی است. نكتة جالب در مورد شركت پالپ 
 وركز، اين است كه وي اين شركت را در 66 سالگی تأسيس كرده است! در 
از  سالشان   و  كه سن  بود  رقابت  حال  در  كسانی  با  كه  می گويد  پاول  جايی 
كفش های او كمتر بود! با اين حال، او خسته نمی شود، تاش می كند و نهايتاً 
می تواند شركتش را به يك شركت موفق و مطرح در اين زمينه مطرح نمايد. 
وی در يكی از سخنرانی های خود می گويد: گاه پيام هايی را از افراد می گيرم كه 
مضمون آن اين است: »من االن 30 سال دارم و فكر می كنم كه ديگر برايم دير 
شده است برنامه نويسی ياد بگيرم. چه كار كنم؟« از نظر من، تعداد كارهايی 
كه واقعاً برای آنها دير می شود، خيلی كم و انگشت شمار است؛ به خصوص ياد 

گرفتن. هيچ وقت برای آموزش، دير نيست
* »جوزف كنراد«، نويسندة مشهور انگليسی، تا بيست سالگی حتی انگليسی 
عنوان  به  و  نمی آمد  حساب  به  هم  نويسنده  سالگی   39 تا  و  نبود  بلد  هم 
حرف  به  كه  گرفت  تصميم  سالگی   39 در  وي  می كرد.  كار  دريايی  بازرگان 
و سال  از سن  آنكه  بدون  برود؛ پس،  دنبال عاقه اش  به  و  كند  دلش گوش 
خود يا رقيب هايش بترسد، شروع به نوشتن كرد و به عنوان يكی از موفق ترين 
از  بسياری  ماند؛ كاری كه  انگليسي در خاطره ها  نويسنده های  و مشهورترين 
انگليسی زبان ها نتوانستند مشابه آن را انجام دهند؛ چون اسير محدوديت های 

كاذب شدند و شجاعت دنبال كردن روياهايشان را نداشتند. 
* »هارلند سندرز «كسی بود كه در سن 62 سالگی، برند معروف Kfc را بنيان 
نهاد و بعد از 12 سال آن را به ارزش 2 ميليون دالر فروخت. قبل از تأسيس 
كی اف سی، هارلند به عنوان وكيل، اپراتور پمپ بنزين، كارگر راه آهن و ... كار 

كرده بود!
در  می زنند،  صدا  ُمِزز«  بزرگ  »مادر  نام  با  را  او  بيشتر  كه  ُمزز«  »آنا   * 
78 سالگی شروع به نقاشی كرد. در سال 2006 يكی از شاهكار های او به قيمت 
1/2 ميليون دالر به فروش رفت! جالب است بدانيد كه او قبل از اين، خانه دار 

بود و كشاورزی می كرد.
می خواهيم بگوييم كه آنچه يك فرد برای موفقيت نياز دارد، روحية خوب و 
استقامت در مسير است؛ اين چيزی است كه اگر نداشته باشيم، حتی اگر يك 

جوان 18 ساله هم باشيم، باز كاری از ما ساخته نيست.
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 ثبت نام و پذيرش دانشجو صرفًا براساس معدل كل 

دوره كارداني )فوق ديپلم( در دوره هاي كارشناسي ناپيوسته 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غير دولتي ـ غير انتفاعي 

برای بهمن ماه سال 1397
شوراي  شانزدهم  جلسه  مصوبه  اساس  بر  و   1397/10/13 مورخ  اطاعيه  پيرو 
سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1397/10/12 بدين وسيله به اطاع كليه داوطلبان 
عاقه مند به تحصيل در كدرشته محل هاي تحصيلي كارشناسي ناپيوسته دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي غير دولتي ـ غير انتفاعي در سال 1397 )اعم از داوطلباني 
كه  مي رساند  ننموده اند(  یا  نموده  ثبت نام  مذكور  دوره هاي  پذیرش  در  كه 
حاوي  جدول  به  است  الزم  پذيرنده،  مؤسسات  تحصيلي  رشته هاي  از  اطاع  براي 
كد رشته محل هاي مندرج در سايت سازمان سنجش )www.sanjesh.org( مراجعه 
عالقه  مورد  مؤسسه  یك  در  رشته  یك  فقط  نمودن  مشخص  ضمن  و  نموده 
خود، با توجه به توضيحات ذيل و با همراه داشتن مدارك مندرج در اين اطاعيه، 
غير انتفاعي  عالي  آموزش  مؤسسه  به  لغايت 1397/11/23  تاريخ 1397/11/16  از 
بر  كه  است  ذكر  شايان  نمايند.  مراجعه  تقاضا  مورد  تحصيلي  رشته  پذيرش  محل 
اساس مصوبه فوق، در اين مرحله پذيرش دانشجو منحصراً براي كد رشته محل هايي 
كه ظرفيت آنها در مرحله تمديد پذيرش ثبت نام در مهر ماه سال 1397 خالي مانده 
است، صورت مي گيرد و شامل كدرشته محل هايي كه ظرفيت آنها تكميل شده است، 

نخواهد بود.
1- كليه متقاضيان بايد حداكثر تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي 97 – 98 )حداكثر 

تا تاريخ 1397/11/30( داراي مدرك كارداني )فوق ديپلم( باشند.
به  بررسي  براي  را  خود  مدارك  شده،  اعام  زمان  در  بايد  داوطلبان  كليه   -2
داشتن  صورت  در   مدارك،  بررسي  از  پس  نمایند.  تحویل  تقاضا  محل  مؤسسه 
از ثبت مشخصات  )به منظور جلوگيري  براي تكميل فرم تعهد  از داوطلب  شرايط، 
داوطلب در چند كدرشته محل يا چند مؤسسه( دعوت به عمل خواهد آمد كه در اين 
مرحله، الزم است داوطلبان بابت هزينه ثبت نام نسبت به پرداخت مبلغ 270/000 
)دویست و هفتاد هزار( ریال از طريق سيستم پرداخت الكترونيكي در سايت اين 

سازمان اقدام نمايند.
3- هر داوطلب منحصراً مجاز است كه یکي از كدرشته محل هاي مؤسسه مورد 

عالقه خود را انتخاب نمايد.
4- داوطلبان بايد در زمان ثبت اطاعات در سامانه مربوط از طريق مؤسسات ذي ربط، 
آورند.  به  عمل  را  الزم  توجه  و  دقت  خود  عاقه  مورد  كدرشته  محل  خصوص  در 
بدیهي است كه پس از ثبت كدرشته محل، تغيير یا تعویض آن براي داوطلبان 

امکان پذیر نخواهد بود.
5- آن دسته از داوطلباني كه قبًا در رديف پذيرفته شدگان نهايي دوره هاي كارشناسي 

ناپيوسته آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1397 )اعم از  قبولي شهريورماه 
يا مرحله تكميل ظرفيت نيمسال اول( قرار گرفته اند، چنانچه در اين مرحله متقاضي 
ثبت نام و ادامه تحصيل باشند و در يكي از مؤسسات ثبت نام نمايند، قبولي قبلي 

آنان در مراحل قبلي، لغو خواهد شد.
عهده  به  آنها،  پذيرش  عدم  درخصوص  داوطلبان  اعتراضات  به  پاسخگویي   -6
با اين  مؤسسات ذي ربط خواهد بود و داوطلبان الزم است كه از مراجعه يا مكاتبه 

سازمان خوداري نمايند.
7- كليه متقاضيان »مرد« بايد در زمان ثبت نام و شركت در اين مرحله، از نظر نظام 

وظيفه منعي براي ادامه تحصيل 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 تحصيل آنان تا زمان تأييد نهايي 

اين سازمان، به صورت مشروط خواهد بود.
9- پس از پايان مهلت مقرر در اين اطاعيه، مؤسسات مجاز به ثبت نام از متقاضيان 
تاريخ  از  بعد  براي متقاضياني كه  اين سازمان  از سوي  اقدامي  بود و هيچ  نخواهند 

تعيين شده مراجعه نمايند نيز صورت نخواهد پذيرفت.

مدارك مورد نياز براي ثبت نام:
دوره  اتمام  گواهي  يا  ديپلم(  )فوق  كارداني  دوره  فارغ التحصيلي  مدرك  اصل   -1
تاريخ  تا  )حداكثر   98  –  97 تحصيلي  سال  اول  نيمسال  پايان  تا  حداكثر  كارداني 

.)1397/11/30
2- اصل تأييديه معدل فارغ التحصياني كه تاكنون گواهينامه پايان تحصيات دوره 

كارداني براي آنان صادر نشده است.
3- مدرك وضعيت نظام وظيفه )براي برادران(.

4- شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ تهيه شده در سال جاري.
5- اصل شناسنامه و دو برگ تصوير از تمام صفحات آن.
6- اصل كارت ملي و دو برگ تصوير از پشت و روي آن.

پاسخگویي  بخش  با  را  خود  سؤاالت  مي توانند  گرامي  داوطلبان  ضمنًا 
با  یا    www.sanjesh.org نشاني:  به  اطالع رساني سازمان  پایگاه  اینترنتي 
شماره  تلفن گویاي : 42163 )كد 021( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري 

به این سازمان خودداري فرمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 تمديد  پذيرش  دوره  هاي

 مهندسی فناوری و كارشناسی حرفه اي »ناپيوسته« 

نظام آموزش مهارتي  دانشگاه جامع علمي -  كاربردي

 برای بهمن ماه سال 1397
پيرو اطاعيه مورخ 97/10/13 و بر اساس مصوبه جلسه شانزدهم شوراي سنجش و 
پذيرش مورخ 97/10/12، بدين وسيله به اطاع عاقه مندان به تحصيل در رشته هاي 
تحصيلي دوره  هاي مهندسی فناوری و كارشناسی حرفه اي »ناپيوسته« نظام آموزش 
مهارتي مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي در بهمن ماه سال 
1397، )اعم از داوطلباني كه در پذيرش دوره مهر ماه يا مرحله تمديد پذيرش در 
تكميل ظرفيت مهرماه ثبت نام نموده يا ننموده اند( مي رساند كه به منظور اطاع از 
رشته هاي تحصيلي و مراكز و واحدهاي آموزشي مؤسسات پذيرنده دانشجو در اين 
مرحله، مي توانند به جداول حاوي اطاعات رشته محل هاي مؤسسات آموزشي مندرج 
همراه  به  با  سپس  و  مراجعه   )www.sanjesh.org( سنجش  سازمان  سايت  در 
داشتن مدارك الزم و در نظر گرفتن موارد ذيل، از تاريخ 97/11/16 )فردا( لغايت 
97/11/23 به مؤسسات، مراكز و واحدهاي آموزشي محل پذيرش رشته مورد تقاضا 

براساس عاقه مراجعه نمايند. 
تاريخ  تا  حداكثر  ديپلم(  )فوق  كارداني  مدرك  داراي  بايد  متقاضيان  كليه   -1

1397/11/30باشند.
واحدهاي  و  مراكز  به  را  مدارك خود  اعام شده،  زمان  در  بايد  داوطلبان  كليه   -2
در  مدارك،  بررسي  از  پس  نمايند.  تحويل  يا  ارسال  تقاضا  محل  مؤسسه  آموزشي 
صورت داشتن شرايط، از داوطلب براي تكميل فرم تعهد )به منظور جلوگيري از ثبت 
مشخصات داوطلب در چند رشته محل يا چند مؤسسه( دعوت به عمل خواهد آمد 
كه در اين مرحله الزم است داوطلبان بابت هزينه ثبت نام نسبت به پرداخت مبلغ 
در  الكترونيكي  پرداخت  از طريق سيستم  ريال  هزار(  هفتاد  و  )دويست   270/000

سايت اين سازمان اقدام نمايند.
3- داوطلبان بايد در زمان ثبت اطاعات در سامانه مربوط، از طريق مراكز و واحدهاي 
آموزشي در خصوص كدرشته مورد عاقه خود دقت و توجه الزم را به عمل آورند. 
بديهي است كه پس از ثبت، كدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان، قابل تغيير يا 

تعويض نيست.
4- هر داوطلب منحصراً مجاز است كه يكي از كدرشته محل هاي مراكز مورد عاقه 

خود را انتخاب نمايد.
5- كليه متقاضيان »مرد« بايد در زمان ثبت نام و شركت در اين مرحله از پذيرش 

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

سازمان، به  صورت مشروط خواهد بود.
دوره   دوره هاي  پذيرش  نهايي  پذيرفته شدگان  رديف  در  قبًا  متقاضي  چنانچه   -7
ماه  مهر  مهارتي  آموزش  نظام  »ناپيوسته«  كارشناسی حرفه اي  و  فناوری  مهندسی 
سال 1397 )مرحله شهريور ماه( يا مرحله تمديد پذيرش قرار گرفته باشد و در اين 
مرحله براي ادامه تحصيل در يكي از مراكز ثبت نام نمايد، قبولي قبلي وي لغو خواهد 

شد. 
8- پاسخگويي به اعتراضات داوطلبان درخصوص عدم پذيرش آنان، به عهده مراكز 
از  لذا الزم است كه داوطلبان،  بود؛  آموزشي مؤسسات ذي ربط خواهد  واحدهاي  و 

مراجعه يا مكاتبه در اين خصوص با اين سازمان خوداري نمايند.

مدارك الزم براي ثبت نام:
1- شش قطعه عكس همانند پرسنلی پشت سفيد تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال 

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

4- اصل مدرك فوق ديپلم يا كاردانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مورد تأييد 
بهداشت،  وزارت  فناوری،  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  يا  فرهنگی  انقاب  عالی  شورای 
يا مدرك كاردانی پيوسته آموزشكده های فنی و حرفه ای  درمان و آموزش پزشكی 

وزارت آموزش و پرورش به انضمام يك برگ تصوير آن.
5- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلبان را با توجه به بند 3-2 مقررات وظيفه 
نمايد  مشخص  مذكور  پذيرش  راهنماي  دفترچه   5 و   4 در صفحه   مندرج  عمومي 

)براي برادران(.
پايان  گواهينامه  تاكنون  كه  فارغ التحصياني  براي  معدل  تأييديه  فرم  اصل   -6

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

و آخرين حكم كارگزيني يا قرارداد معتبر انجام كار )براي پذيرفته شدگان شاغل(.
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 021( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري 

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



15 بهمن ماه 1397  سال بيست و سوم ، شماره 44          12



13 15 بهمن ماه 1397  سال بيست و سوم ، شماره  44            

ــاي  ــه راهنمـ ــار دفترچـ ــن انتشـ ــورخ 97/09/11 و همچنيـ ــه مـ ــرو اطاعيـ پيـ
ثبت نـــام در آزمـــون  كارشناسي ارشـــد ناپيوســـته ســـال 1398 در تمامـــي 
دانشـــگاه ها و مؤسســـات آمـــوزش عالـــي دولتـــي و غيردولتـــي از جملـــه 
ــجويي  ــي- دانشـ ــاد علمـ ــن المپيـ ــت و چهارميـ ــامي و بيسـ ــگاه آزاد اسـ دانشـ
كشـــور، بدين وســـيله بـــه اطـــاع كليـــه داوطلبـــان ثبت نـــام كننـــده در 
ـــراي  ـــهيات ب ـــودن تس ـــم نم ـــور فراه ـــه منظ ـــه ب ـــاند ك ـــور مي رس ـــون مذك آزم
ــخ 97/09/16 لغايـــت  ــرر )از تاريـ ــان مقـ ــه در زمـ ــي كـ ــته از داوطلبانـ آن دسـ
ــات  ــه اطاعـ ــاند كـ ــد مي رسـ ــام نموده انـ ــور ثبت نـ ــون مزبـ 97/09/25( 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 اي ـــگاه اطاع رس ـــورخ 97/12/01  روي پاي ـــنبه م چهارش

نشـــاني: www.sanjesh.org  قـــرار خواهـــد گرفـــت؛ لـــذا كليـــه متقاضيـــان، 
ـــق  ـــه دقي ـــس از مطالع ـــده و پ ـــه ش ـــر گرفت ـــت در نظ ـــه در مهل ـــرورت دارد ك ض
دفترچـــه راهنمـــا، نســـبت بـــه مشـــاهده و كنتـــرل اطاعـــات ثبت نامـــي و، در 

صـــورت تمايـــل، نســـبت بـــه ويرايـــش اطاعـــات خـــود اقـــدام نماينـــد.
ـــرر  ـــت مق ـــه در مهل ـــي ك ـــا داوطلبان ـــي ب ـــه منظـــور مســـاعدت و همراه ـــاً ب ضمن
ـــده  ـــاذ گردي ـــي اتخ ـــد، ترتيب ـــون نگردیده ان ـــام در آزم ـــه ثبت ن ـــق ب موف
ـــته از  ـــن دس ـــت 97/12/01( اي ـــوق )97/11/28 لغاي ـــي ف ـــازه زمان ـــه در ب ـــت ك اس

ـــد.             ـــدام نماين ـــون اق ـــن آزم ـــام در اي ـــه ثبت ن ـــبت ب ـــد نس ـــز بتوانن ـــان ني متقاضي
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 امکان 

براي ثبت نام آن دسته از داوطلباني كه در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند



15 بهمن ماه 1397  سال بيست و سوم ، شماره 44          14

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدين وسيله به اطاع دانش آموزان عزيز پايه 
تحصيلی  سال  آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم  كه  می رساند  دوازدهم 

97-98 از سوی شركت تعاوني خدمات آموزشي به  منظور:
)1( آشنايی داوطلبان با شيوه برگزاری كنكور سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی سال 1398؛ 
در  اختصاصی  و  عمومی  دروس  زمينه  در  داوطلبان  مكتسبه  معلومات  ارزيابی   )2(

مقاطع زمانی مختلف؛ 
)3( تعيين و تشخيص ميزان پيشرفت تحصيلی داوطلب در زمينه دروس عمومی و 

اختصاصی؛ 
)4( فراهم آوردن زمينه های الزم به منظور مقايسه نمرات مكتسبه در زمينه دروس 
و  تحصيل  محل  استان  و  شهرستان  داوطلبان  با  داوطلب  هر  اختصاصی  و  عمومی 

همچنين داوطلبان سراسر كشور؛ 
)5( آشنايی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و كاهش اضطراب 

حضور در جلسة برگزاری آزمون سراسری سال 1398 و ...؛
)6( كمك به واحدهای آموزشی با توجه به نتيجه آزمون، برگزار می گردد.

از مزیت های »آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم«، می توان به موارد 
زیر اشاره کرد:

آشنايی كامل با شيوة درست مطالعة كتاب های درسی؛
عميق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب كتاب های درسی هر پايه؛

آشنايی با پرسش های چهارگزينه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
دريافت ارتباط موجود ميان مطالب هر درس در پايه های مختلف؛

ممارست و تمرين در مديريت زمان؛
شبيه سازی فضای آزمون سراسری و آشنايی داوطلب با اين فضا؛

كاهش تدريجی استرس و هيجانات ناشی از آزمون؛
آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصيلی.

نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

چگونگي ثبت نام و برگزاري آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم
نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم:

شركت تعاوني خدمات آموزشي، با بررسی های همه جانبه و دريافت نظرات مشاوران، 
دبيران و مديران محترم مراكز آموزشی، مجموعة آزمون های آزمايشی را مجموعاً در 
سيزده نوبت برای سال تحصيلی 97-98 طراحی نموده است. سه نوبت از آزمون های 
آزمايشی به صورت تابستانه، شش نوبت از آزمون های آزمايشی به صورت مرحله ای 
تا  شد  خواهد  برگزار  جامع  آزمون  به صورت  آزمايشی  آزمون های  از  نوبت  چهار  و 
داوطلبان شركت كننده در آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم، با ارزيابی 
كامًا علمی و استاندارد، از وضعيت علمی و تحصيلی خود شناخت پيدا كرده و در هر 

مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشكات تحصيلی خود اقدام نمايند.
آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه در سه نوبت و در ماه های تير، مرداد و 

شهريور 97 با هدف ارزيابی مطالعات تابستانی داوطلبان برگزار خواهد شد. 
از  )كه  مرحله ای  آزمايشی  آزمون های  نوبت  شش  در  مرحله ای:  آزمون های 
ابتدای سال تحصيلی تا پايان اسفند 97 برگزار می گردد( منابع درسی برای مطالعه 
داوطلبان به شش قسمت تقسيم شده است كه در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، 
سؤاالت از منابع تقسيم بندی شده همان مرحله طرح می گردد. الزم به توضيح است 
كه سؤاالت آزمون هر مرحله، با تأكيد بر منابع درسی اعام شده برای همان مرحله 
می گردد  طراحی  قبل  مرحله  درسی  منابع  سؤاالت  عاوة  به  تقسيم بندی(،  )طبق 
)برای مثال در مرحله سوم آزمون، قسمت های مربوط به آزمون های مراحل اول و 
دوم هم منظور شده است؛ با اين تأكيد كه بيشتر سؤاالت از بودجه بندی مرحله 

سوم خواهد بود(.
آزمون های جامع: از ابتدای سال 1398 تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
1398، چهار نوبت آزمون آزمايشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصيات 

و ويژگی های منحصر به فرد و مكمل يكديگر برگزار می شود.

زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي 
آزمایشی سنجِش دوازدهم:

كليه  برای  دوازدهم  سنجِش  آزمایشی  آزمون های  جلسه  به  ورود  كارت 
از طريق سايت  از هر آزمون منحصراً  از روز سه شنبه قبل  داوطلبان سراسر كشور، 
اينترنتی شركت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: www.sanjeshserv.ir توزيع 
می گردد و داوطلبان با مراجعه به سايت اينترنتی فوق الذكر نسبت به پرينت كارت 

ورود به جلسه خود اقدام می نمايند.
در  دوازدهم  سنجِش  آزمایشی  آزمون های  از  نوبت  هر  نتايج  كارنامه 
 بعدازظهر همان روز برگزاری هر آزمون از طريق سايت اينترنتی شركت به نشانی:

دانش آموزان  اطاع  به  ضمناً  می گردد.  منتشر   www.www.sanjeshserv.ir
و  مصوبات  آخرين  براساس  آزمايشی،  آزمون های  كل  نمره  محاسبه  كه  می رساند 
ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور انجام خواهد شد. همچنين نمره آزمون دروس 
عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و براساس نمره آزمون عمومی )با توجه 
به ضرايب( به عاوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرايب( تقسيم بر 

اطالعيه  شركت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

آزمون هاي آزمايشي سنجِش دوازدهم 
ويژه دانش آموزان پايه دوازدهم
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مجموع كل ضرايب محاسبه می شود.
شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

جدول شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امكان نيز فراهم 
گرديده است تا داوطلبان عزيز، در صورت تمايل، بتوانند آزمون های مرحله ای و جامع 
را به تعداد مورد نياز و دلخواه، انتخاب و در هر يك از آنها ثبت نام نمايند؛ به عنوان 
مثال، داوطلب می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و سه نوبت آزمون جامع 

باشد.

با توجه به اينکه آزمون های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون هايی است كه هر 
يک مکمل ديگری است و شركت در تمامی آنها، داوطلب را گام به گام آماده تر 
می نمايد، لذا توصيه می شود كه داوطلبان عزيز، در كليۀ آزمون های مرحله ای و 
جامع به طور يکجا ثبت نام نمايند و از تخفيفاتی كه برای ثبت نام يکجای آزمون ها 

در نظر گرفته شده است، بهره مند گردند.
ثبت نام،  هزينه های  به  مربوط  تکميلی  جدول  كه  است  به ذكر  الزم 
سنجِش  آزمايشی  آزمون های  انتخاب  به  مايل  كه  دانش آموزانی  برای 
آزمون ها  ثبت نام  اينترنتی  سايت  در  هستند،  تلفيقی  صورت  به   دوازدهم 

)www.sanjeshserv.ir( درج شده است.

شايان ذكر است كه داوطلبان، برای استفاده بيشتر از تخفيف پلكانی، بهتر است كه 
تعداد مراحل و نوبت های بيشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری 
از تعداد آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم، از تخفيف باالتری نيز بهره مند 
هزينه  نظر  از  داوطلبان  برای  ثبت نام  حالت  مطلوب ترين  كه  است  بديهی  شوند. 
پرداختی، ثبت نام يكجا در 6 نوبت آزمون )2 نوبت آزمون مرحله ای + 4 نوبت آزمون 
جامع( است كه در اين صورت، با احتساب تخفيف ويژه 150/000 ريالی، متوسط 

شهريه هر آزمون حدوداً 342/000 ريال و 2/050/000 مجموعاً ريال است.
الزم به ذكر است كه در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اينترنتی به طور خودكار، وجه قابل پرداخت را پس از كسر 

تخفيفات، محاسبه و ارائه می نمايد.

نحوه ثبت نام:
آزمایشی  آزمون های  در  شركت  به  عاقه مند  داوطلبان  اینترنتی:  پرداخت 
بانكی  كارت های  از  استفاده  با  مي توانند  سراسركشور  در  دوازدهم  سنجِش 
نشاني: به  آموزشي  خدمات  تعاوني  شركت  سايت  به  مراجعه  و  شتاب  شبكه   عضو 

 www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در اين آزمون ها اقدام و كد پی گيری 
دريافت نمايند.

الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده 
ثبت نام نهایی داوطلب نبوده و الزم است که داوطلب، بعد از خرید کارت 
مراجعه  ثبت نام  لینک  به  رمز(  و شماره  پرونده  )دریافت شماره  اعتباری 
نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و کد پی گیری 16 رقمی 

دریافت نماید.

داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن هر 
گونه سؤال در خصوص شرايط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ويژه 021-42966 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 

13:30 الی 16:00.

ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبيرستان هايی كه مايل هستند براي سهولت 
ثبت نام به صورت يكجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقيق دستورالعمل ثبت نام دبيرستان ها و مراكز آموزشی همكار، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال، مي توانند در ساعات: صبح8:30  الی 12:30و عصر 13:30 الی 16:00  

با شماره تلفن هاي: 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمايند.

نکات مهم:
1- ثبت نام كليه نوبت ها و مراحل آزمون ها، از جمله آزمون هاي جامع، نيز در اين 
مرحله انجام مي شود و توصيه می شود كه به منظور برخورداری از حداكثر تخفيف در 

شهريه پرداختی، ثبت نام در كليه مراحل درخواستی را يكجا انجام دهيد.
2- وجوهی كه به اشتباه به حساب اين شركت واريز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اينترنتی و 

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به عمل آورند.

ثبت نام حضوری: ثبت نام برای كليه داوطلبان سراسر كشور از طريق سايت اينترنتی 
به  شركت  مركزی  دفتر  و  است  پذير  امكان   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به 
نژادكی،  شهيد  خيابان  شيرازی،  ميرزای  خيابان  زند،  كريم خان  پل  تهران،  نشانی: 
از  نام  ثبت  آماده  نيز   88321455 تلفن:   ،30 پاك  سنايی،  كانتری  روبروی 

مراجعان در ساعات اداری است.

راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم
مراحل ثبت نام:

از  )پرداخت  و رمز عبور  پرونده  ثبت نام و دريافت شماره  پرداخت مبلغ  گام اول: 
طريق كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اينترنتی است(.

گام دوم: تكميل فرم ثبت نام )در سايت ارائه شده است: لينك ثبت نام آزمون های 
آزمايشی سنجش ثبت نام جديد(.

گام سوم: دريافت كد پی گيری 16 رقمی ثبت نام.

 شركت تعاوني خدمات آموزشي
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