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برنامه زمانی ثبت نام و برگزاري آزمون هاي سراسري سال 1398

تاريخ برگزاريتاريخ ثبت نامآزمون

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

سال 98كارشناسي ارشد ناپيوسته
 فرصت جدید ثبت نام 

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

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

یادداشت  هفته

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 
تمايـل  كـه  داوطلبانـي  و  اسـت  شـده 
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 

24 بهمن تا 2 اسفند:

مهلت ثبت نام  
آزمون  سراسري98

چند نكته درباره آزمون  دکتري 98

 اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

پرينت كارت 
آزمون دكتري98

رئيس سازمان سنجش آموزش كشور تشريح كرد :

فرايند پذيرش دانشجو 
در سال 1398

تجديد ميثاق مديران و كاركنان سازمان 

سنجش آموزش كشور با آرمان هاي 

انقالب اسالمي ، امام خميني)ره( 

و مقام معظم رهبري

چهلمين سالروز پيروزی انقالب اسالمی 

برملت قهرمان ايران تهنيت باد

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

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

 )Tolimo: E-A2019 (

خواندن درس ها را 

كی به پايان برسانيم؟



22 بهمن ماه 1397  سال بيست و سوم ، شماره 45          2

   هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
   سال بیست و سوم ، شماره  45 ، شماره پیاپی  1113 

   بیست و دوم  بهمن ماه سال 1397
   صاحب امتیاز : سازمان سنجش آموزش کشور

یر مسوؤل : درحال تغییر  مد
   مدیر اجرایی: بهمن احمدی

   صفحه  آرایی و حروفچینی : پیک سنجش
2916-1735:ISSN    1735 -2916 :شاپا   

   نقل و برداشت مطالب نشریه پیک سنجش با ذکر کامل منبع بالمانع است.

   استفاده از طرح ها و عکس های اختصاصی پیک سنجش منوط به اجازه کتبی است
   نشانی: تهران، ابتدای پل کریمخان زند، بین خیابان های نجات اللهی و قرنی،

       پالک 204، صندوق پستی 5557- 14155
   peyk.sanjesh.org :نشانی سایت   

email:peyk@sanjesh.org :صندوق الکترونیکی   

قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
بهتر  قرآن  كه  هستند  كساني  مردم  بهترين 
از خدا  و  باشند  داناتر  بخوانند و در كاِر دين 
بيشتر بترسند و به نيكي، بيشتر امر كنند و از 
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 »Ph.D« دكتــري  آزمــون  خداونــد،  يــاري  بــه 
نيمه متمركــز ســال 1398، روز جمعه ســوم اســفندماه 
در حوزه هــاي ايــن آزمــون در 58 شهرســتان سراســر 
كشــور برگــزار مي شــود. بــه هميــن خاطــر، مناســب 
ديديــم كــه در ســطور زيــر بــه يــادآوري چنــد نكتــه 

ــاره ايــن آزمــون بپردازيــم: درب
1 ـ كارت  شــركت در  آزمــون  تمــام داوطلبــان،  از روز 
سه شــنبه 30 بهمــن مــاه، بــراي مشــاهده و پرينــت، 
روي ســايت ســازمان ســنجش آمــوزش كشــور قــرار 
ــركت  در  ــي ش ــان  متقاض ــت و  داوطلب ــد گرف خواه
ــراي پرينــت كارت شــركت  ــد ب ــن آزمــون  مي توانن اي
ــن ســايت  ــه اي ــن شــده ب ــخ تعيي ــون، در تاري در آزم
رجــوع كننــد و بــا وارد كــردن اطاعــات شناســنامه اي 
)شــامل: نام خانوادگــي و نــام، كــد ملــي و تاريــخ 
تولــد( يــا اطاعــات ثبت نامــي )شــماره پرونــده و كــد 
پي گيــري( از كارت شــركت در آزمــون خــود پرينــت 
تهيــه كــرده و بــر اســاس آدرس و تاريــخ تعييــن شــده 
ــي  ــوزه امتحان ــه ح ــون، ب ــركت در آزم روي كارت ش

مربــوط مراجعــه نماينــد. 
2 ـ تمــام داوطلبــان آزمــون دكتــري ســال 98 توجــه 
داشــته باشــند كــه بــراي شــركت در جلســه آزمــون، 
ــون و  ــركت در آزم ــت كارت ش ــتن پرين ــراه داش هم
ــنامه  ــل شناس ــا اص ــي ي ــل كارت مل ــن اص همچني

ــت.  ــي اس ــه آن، الزام ــدار و ارائ عكس
3 ـ نشــاني و محــل تشــكيل باجــه رفــع نقــص كارت 
شــركت در  آزمــون تمــام داوطلبــان، بــر مبنــاي 
ــدول  ــرح ج ــه ش ــان ب ــون آن ــل آزم ــتان مح شهرس
شــماره 2، كــه در ســايت ســازمان ســنجش و هميــن 
ــود، و  ــد ب ــت، خواه ــده اس ــنجش آم ــماره پيك س ش
داوطلبــان، در صــورت وجــود نقص احتمالــي در كارت 
شــركت در آزمــون خــود، بايــد بــر اســاس توضيحــات 
بنــد »د« )تذكــرات مهــم(  اطاعيــه مربوط بــه پرينت 
كارت ايــن آزمــون اقــدام كــرده و در صــورت نيــاز، در 
ــنبه دوم  ــا پنج ش ــنبه اول ي ــاي چهارش ــي از روزه يك
اســفند مــاه، بــه حوزه هــاي  رفــع نقــص كارت مراجعــه 

. كنند

بــه تمــام داوطلبــان توصيــه مي شــود كــه   -4
مندرجــات بــرگ راهنمــاي شــركت در آزمــون را، كــه 
همــراه بــا كارت شــركت در جلســه آزمون روي ســايت 
ــت  ــل پرين ــرد و قاب ــرار مي گي ــنجش ق ــازمان س س
اســت، دقيقــاً مطالعــه نماينــد و بــا توجــه بــه شــماره 
داوطلبــي درج شــده روي كارت ورود بــه جلســه 
ــي، كــه  آزمــون و براســاس نشــاني حوزه هــاي امتحان
روي ايــن كارت درج گرديــده اســت، حــوزة امتحانــي 

ــد. خــود را شناســايي نماين
5- داوطلبــان بــراي حضــور در جلســه آزمــون، بايــد، 
ــون و اصــل  ــت كارت شــركت در آزم ــر پرين ــاوه ب ع
ــداد  ــد م ــس دار، چن ــنامه عك ــا شناس ــي ي كارت مل
ســياه نــرم پــر رنــگ، پاك كــن، تــراش و ســنجاق بــه 
همــراه داشــته باشــند و از آوردن وســايل اضافــي بــه 
جلســه آزمــون و هرگونه وســيله ارتباطــي، الكترونيكي 
و محاســباتي )از قبيــل تلفن همراه، ســاعت هوشــمند، 
انگشــتر هوشــمند، دســتبند هوشــمند، پيجر و ماشين 
حســاب(، كيــف دســتي، ســاك دســتي،كتاب، جــزوه، 
هرگونــه نـُـت و يادداشــت و نظايــر آن اكيداً خــودداري 
ــه همــراه داشــتن هــر يــك از وســايل  كننــد؛ زيــرا ب
پيشــگفته، بــه عنــوان تخلــف و تقلــب تلقــي شــده و با 
ــر آيين نامــه تقلــب و تخلــف  داوطلبــان متخلــف، براب

رفتــار خواهــد شــد.
6- از آنجايــي كــه ســازمان ســنجش در جهــت بهبــود 
ــاز  ــون، ني ــزاري آزم ــاي برگ ــي حوزه ه ــاء كيف و ارتق
بــه نظــرات داوطلبــان بــه عنــوان معتبرتريــن منبــع 
ــا دارد،  ــي حوزه ه ــراي ارزياب ــات ب ــذ داده و اطاع اخ
ــه  ــبت ب ــزان، نس ــن عزي ــه اي ــت ك ــمند اس خواهش
تكميــل پرسشــنامه ارزيابــي حــوزه امتحانــي خــود از 
ــه صــورت  ــاه 97 )ب ــا دهــم اســفند م ــخ ســوم ت تاري
ايــن  اطاع رســاني  پايــگاه  طريــق  از  اينترنتــي( 

ــد. ــدام كنن ســازمان اق

موفق باشيد
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نشســت خبــري رئيــس ســازمان ســنجش آمــوزش كشــور، بــا موضــوع 
ــي  ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــجو در دانش ــرش دانش ــوة پذی »نح
كشــور در ســال 98« بــا حضــور خبرنــگاران و اصحــاب رســانه در ســاعت 

10 صبــح روز چهارشــنبه 17 بهمــن مــاه برگــزار شــد.
دكتــر ابراهيــم خدايــي، معــاون وزيــر و رئيــس ســازمان ســنجش آمــوزش كشــور، بــا 
ــر اســاس  ــاً ب ــا دو شــيوه »صرف ــرش دانشــجو در دانشــگاه ها ب ــه اينكــه پذي اشــاره ب
ــزود:  ــد، اف ــد ش ــي« انجــام خواه ــوابق تحصيل ــون و س ــي« و »آزم ــوابق تحصيل س
85 درصــد ظرفيــت پذيــرش در ســال 98 بــر اســاس ســوابق تحصيلــي و حداكثــر تــا 
15 درصــد ظرفيــت باقي مانــده نيــز بــر اســاس تلفيقــي از آزمــون و ســوابق تحصيلــي 

تكميــل خواهــد شــد.
رئيــس ســازمان ســنجش آمــوزش كشــور گفــت: ثبت نــام آزمــون سراســري ســال 98 

از 24 بهمــن آغــاز مي شــود و تــا 2 اســفند ادامــه خواهــد داشــت.
وي ادامــه داد: در آزمــون سراســري ســال 98، دو دســته ســؤال ارائــه خواهــد شــد كــه 
شــامل ســؤاالت دروس نظــام قديــم و ســؤاالت دروس نظــام جديــد اســت، اّمــا ظرفيت 
پذيــرش بــراي هــر دو نظــام، يكــي خواهــد بــود و پذيــرش بــر اســاس نمــرات تــراز 

صــورت خواهــد گرفــت و ظرفيــت جداگانــه ندارنــد.
رئيــس ســازمان ســنجش آمــوزش كشــور در ايــن نشســت اظهــار كــرد: كليــة قوانين و 
ضوابــط مربــوط بــه پذيــرش و همچنيــن ضوابــط مربــوط بــه ســهميه هاي مصــوب، در 

همــة روش هــاي پذيــرش اعمــال خواهــد شــد.
دكتــر خدايــي، در خصــوص فراينــد پذيــرش دانشــجو، اشــاره كــرد: رشــته هاي بــدون 
آزمــون يــا صرفاً بر اســاس ســوابق تحصيلــي )بدون رشــته هاي دانشــگاه آزاد اســامي(، 
روي ســايت ســازمان ســنجش قــرار داده شــده اســت و داوطلبــان مي تواننــد بــا مراجعه 

ســازمان  ســايت  بــه 
ســنــجـــش آمــوزش 
نشــاني:  بــه  كشــور 
 www.sanjesh.org
ــه  رشــته هاي مــورد عاق
خــود را مشــاهده كننــد.
اميــدواري  اظهــار  وي 
كــرد كــه تعــداد 760 
از  بتواننــد  نفــر  هــزار 
طريــق ايــن دو شــيوة 

ــر  ــرش ب ــي بشــوند. در روش پذي ــوزش عال ــرش، وارد دانشــگاه ها و مؤسســات آ م پذي
اســاس ســوابق تحصيلــي، داوطلبــان تــا 6 شــهريور 98 فرصــت دارنــد تــا حداكثــر 
ــد. ــام نماين ــنجش اع ــازمان س ــايت س ــود را در س ــه خ ــورد عاق ــته م 100 كدرش

دكتــر خدايــي افــزود: داوطبــان، امــكان شــركت در هــر دو روش پذيــرش را دارنــد كــه 
در صــورت قبولــي، فقــط در يــك رشــته مي تواننــد ثبت نــام نمــوده و ادامــه تحصيــل 
دهنــد. الزم بــه يــادآوري اســت كــه داوطلبــان هيچ گونــه وجهــي در مرحلــه ثبــت و 
ــاً در صــورت  ــه صرف ــرد؛ بلك ــد ك ــه رشــته ها پرداخــت نخواهن ــدي ب ــام عاقه من اع
قبولــي نهايــي و در موقــع ثبت نــام، نســبت بــه پرداخــت هزينــه اقــدام خواهنــد كــرد.
در خاتمــه ايــن نشســت، دكتــر خدايــي، رئيــس ســازمان ســنجش آمــوزش كشــور، 
بــا اشــاره بــه آزمون هــاي كارشناسي ارشــد و دكتــري ســال 98، اعــام كــرد: آزمــون 
ــب در  ــراي 195600 داوطل ــاه، ب ــفند م ــوم اس ــه س ــال 98 در روز جمع ــري س دكت
ــن 98 اعــام خواهــد  ــه آخــر فروردي ــه آن، هفت ــج اولي سراســر كشــور برگــزار و نتاي
شــد و افــراد بــه مجــاز بــه انتخــاب رشــته از اوايــل ارديبهشــت مــاه مي تواننــد انتخــاب 
رشــته نماينــد؛ در ادامــه، ليســت معرفــي شــدگان اوليــه، اواخــر ارديبهشــت و اوايــل 
خــرداد مــاه، بــه منظــور انجــام مراحــل مصاحبــه در اختيــار دانشــگاه ها و مؤسســات 

ــوند. ــرار داده می ش ــی ق ــوزش عال آم
وی در ادامــه تصريــح كــرد: در آزمــون دكتــری ســال 98 حــدود 57 درصــد متقاضيان، 

مــرد و مابقــی خانم هــا هســتند.
آزمــون  مجــدد  ثبت نــام  مهلــت  افــزود:  همچنيــن  خدايــي  ابراهيــم  دكتــر 
كارشناسي ارشــد از 28 بهمــن مــاه 97 آغــاز خواهــد شــد و تــا روز اول اســفند ادامــه 
خواهــد داشــت. الزم بــه يــادآوري اســت كــه اين آزمــون، در روزهــاي 5 و 6 ارديبهشــت 

ــد شــد. ــزار خواه ــاه 98 در سراســر كشــور برگ م
رئيــس ســازمان ســنجش 
آمــوزش كشــور اظهــار 
ــت  ــوع ظرفي ــرد: مجم ك
ــرای  ــده ب ــی ش پيش بين
آزمــون،  در  پذيــرش 
ســال  كارشناسي ارشــد 
تــا  300 حــدود   98 

 310 هزار نفر باشد.

رئيس سازمان سنجش آموزش كشور تشريح كرد:

فرايند پذيرش دانشجو در سال 1398
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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 
ماه  بهمن  در  كاربردي  ـ  علمي  جامع  دانشگاه  آموزشي  واحدهاي  و  مراكز  مهارتي 
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 
در  دانشجو  پذيرنده  مؤسسات  آموزشي  واحدهاي  و  مراكز  و  تحصيلي  رشته هاي  از 
اين مرحله، مي توانند به جداول حاوي اطاعات رشته محل هاي مؤسسات آموزشي 
به  با  و سپس  مراجعه   )www.sanjesh.org( سازمان سنجش  سايت  در  مندرج 
همراه داشتن مدارك الزم و در نظر گرفتن موارد ذيل، از تاريخ 97/11/16 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
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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 امكان 
براي ثبت نام آن دسته از داوطلباني كه در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند

 همزمان با چهلمين سالگرد انقاب اسامی و ايام دهه مبارك فجر، 
مراسم تجديد ميثاق با آرمان های انقاب اسامی، امام خمينی )ره( 
و مقام معظم رهبری، ساعت 11 صبح روز دوشنبه 15 بهمن ماه در 

محل حرم مطهر امام راحل برگزار شد.
دكتر خدايي، معاون وزير و رئيس سازمان سنجش آموزش كشور، به 
همراه معاونان، مديران و كاركنان سازمان، با حضور در حرم مطهر 
به مقام شامخ امام خميني )ره( اداي احترام كردند و همچنين، در 
ادامه حضور در مرقد امام )ره(، در يادمان شهدای هفت  تير و مزار 
شهيدان واالمقام جنگ تحميلي حضور يافتند و با قرائت فاتحه ای 

يادشان را گرامي داشتند.

تجديد ميثاق مديران و کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور با آرمان های 

انقالب اسالمے، امام خمينے)ره( و مقام معظم رهربی
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به اطاع كليه داوطلبان  را  سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله موارد ذيل 
ثبت نام كننده در آزمون ورودي دوره دكتري »Ph.D« )نيمه متمركز( سال 1398 

مي رساند:
 الف  - نحوه  و زمان پرينت كارت شركت در آزمون 

مشاهده  براي  روز سه شنبه 97/11/30  از  داوطلبان،   كليه   آزمون   در   كارت  شركت 
نشاني: به  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  اطاع رساني  پايگاه  روي  پرينت   و 

 www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. كليه  داوطلبان  متقاضي شركت  در اين 
آزمون ، براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق 
با وارد نمودن اطاعات شناسنامه اي  پايگاه اطاع رساني مذكور مراجعه نموده و  به 
)شامل نام خانوادگي و نام، كد ملي و تاريخ تولد( يا اطاعات ثبت نامي )شماره پرونده 
و كد پي گيري( از كارت شركت در آزمون پرينت تهيه نمايند و بر اساس تاريخ و 
امتحاني مربوط مراجعه  آدرس تعيين شده روي كارت شركت در آزمون، به حوزه 
براي شركت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت  نمايند. بديهي است كه 
شركت در آزمون و همچنين اصل كارت ملي يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن، 

الزامي است. 
ضمناً ساير اطاعات ديگر در برگ راهنماي شركت در آزمون، كه همزمان با كارت 
شركت در آزمون روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار گرفته، قابل پرينت 

و دريافت است. 
ب  ـ آدرس و محل  رفع نقص كارت شركت در آزمون 

آدرس و محل تشكيل باجه رفع نقص كارت شركت در  آزمون كليه داوطلبان بر مبناي 
آنان به شرح جدول شماره 2 است و داوطلبان، در صورت  شهرستان محل آزمون 
وجود نقص احتمالي در كارت شركت در آزمون، بايد بر اساس توضيحات بند »د« 
)تذكرات مهم( اقدام و در صورت نياز صبح از ساعت 8:30 الي 12:00 و بعد از ظهر 
از ساعت 14:00 الي 17:00 يكي از روزهاي چهارشنبه مورخ 97/12/1 يا پنجشنبه 

مورخ 97/12/2 به حوزه هاي  رفع نقص كارت مراجعه نمايند.
ج- زمان برگزاري آزمون

 »Ph.D« بر اساس برنامه زماني پيش بيني شده، فرآيند آزمون ورودي دوره دكتري
از ساعت 8:00 صبح روز جمعه مورخ 97/12/3 در 58  )نيمه متمركز( سال 1398 
شهرستان مختلف كشور آغاز خواهد شد. نام و آدرس حوزه امتحاني روي كارت شركت 

در آزمون داوطلبان مشخص گرديده است. 
د- تذكرهاي  مهم  

1- با توجه به اطاعات مندرج روي كارت شركت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي 
و   17  ،16  ،15  ،14  ،11  ،10  ،9  ،6  ،5  ،4  ،2  ،1 بندهاي  در  مندرج  اطاعات  در 
18 )شامل نام خانوادگي و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، كد ملي، معدل مقطع 
مقطع  فارغالتحصيلي  مؤسسه  كارشناسي،  مقطع  فارغالتحصيلي  تاريخ  كارشناسي، 
كارشناسي ارشد،  فارغ التحصيلي  تاريخ  كارشناسي ارشد،  مقطع  معدل  كارشناسي، 
مؤسسه فارغ التحصيلي كارشناسي ارشد، هيأت علمي )مربي آموزشي رسمي(، دانشگاه 
محل خدمت مربيان آموزشي رسمي( كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، الزم 

است كه براي اصاح مورد يا موارد مذكور، از طريق لينك مربوط حداكثر تا تاريخ 
قسمت  به  ورود  با  و  مراجعه  سازمان  اين  اطاع رساني  پايگاه  به  منحصراً   97/12/3
كه  صورتي  در  داوطلبان،  و  نمايند  اقدام  موارد  اصاح  به  نسبت  اطاعات،  ويرايش 
نسبت به بندهاي 3، 7 و 13 )جنس، معلوليت و زبان خارجي( كارت شركت در آزمون 
مغايرتي مشاهده نمودند، الزم است كه در يكي از روزهاي چهارشنبه مورخ 97/12/1 
يا پنجشنبه مورخ 97/12/2 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص 
حوزه مربوط )بر اساس جدول شماره 2( مراجعه نمايند و موضوع را پي گيري نموده تا 
مشكل برطرف گردد. ضمناً درخصوص بندهاي 12 و 21 )نام رشته امتحاني و محل 

برگزاري آزمون( هيچ گونه تقاضايي پذيرفته نخواهد شد.
 97/11/30 تاریخ  تا  حداكثر  كه  آخر  سال  دانشجویان  از  دسته  آن  تبصره: 
در مقاطع كارشناسي ارشد یا دكتري حرفه اي فارغ التحصيل شده یا تا تاریخ 
98/6/31 در مقاطع مذكور فارغ التحصيل مي شوند، در این مرحله باید نسبت 
به ویرایش یا درج معدل فارغ التحصيلي )براي فارغ التحصيالن 97/11/30( یا 
ميانگين نمرات واحدهاي درسي گذرانده شده )براي فارغ التحصيالن تا تاریخ 
98/6/31( خود تا تاریخ 1397/11/30 اقدام نمایند. این داوطلبان باید اصل 
گواهي تکميل و تأیيد شده از سوي دانشگاه محل تحصيل، مربوط به معدل 
واحدهاي گذرانده تا تاریخ 97/11/30 )نمونه فرم در ذیل این اطالعيه درج 

گردیده( را در زمان مصاحبه همراه داشته و ارائه نمایند. 
2- چنانچه مغايرتي در اطاعات مندرج در بند 8 )سهميه ثبت نامي( كارت شركت در 
آزمون داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه بنياد شهيد و امورايثارگران، رزمندگان 
سپاه پاسداران، وزارت جهاد كشاورزي و ستاد كل نيروهاي مسلح مشاهده مي شود، 
اين گروه از داوطلبان به منظور اعام مغايرت، بايد حداكثر تا تاريخ 97/12/3 منحصراً 
به سايت اينترنتي سازمان سنجش )قسمت ويرايش اطاعات( مراجعه و با توجه به 
توضيحات مندرج در سايت نسبت به اصاح موارد اقدام نمايند تا در صورت تأييد 
سهميه از سوي ارگان مربوط، بعداز برگزاري آزمون، سهميه مورد نظر براي آنها اعمال 
گردد؛ در غير اين صورت، با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچ اعتراضي هم 
قابل قبول نيست. ضمناً تأكيد مي گردد داوطلباني كه در مرحله اول ثبت نام متقاضي 
استفاده از سهميه بوده اند، ولي سهميه آنان به هر دليل از طرف ارگان ذي ربط مورد 
از  )بعد  روشن شدن وضعيت سهميه خود  و  بررسي  براي  است،  نگرفته  قرار  تأييد 
ويرايش( حداكثر تا تاريخ 97/12/5 به ارگان هاي ذي ربط نيز مراجعه نمايند. بديهي 
است كه در صورت تأييد سهميه از سوي ارگان ذي ربط، سهميه درخواستي اعمال 
مي گردد؛ در غير اين صورت، اين گونه داوطلبان، با سهميه آزاد گزينش خواهند شد 

و هيچ اعتراضي در اين زمينه قابل قبول نخواهد بود.
3- به داوطلبان توصيه مي شود كه مندرجات برگ راهنماي شركت در آزمون را، كه 
همراه با كارت شركت در جلسه آزمون روي سايت سازمان قرار گرفته و قابل پرينت 
است، دقيقاً مطالعه نمايند و با توجه به شماره داوطلبي مندرج در كارت ورودي و بر 
اساس آدرس حوزه هاي امتحاني، كه روي كارت شركت در آزمون درج گرديده است، 

حوزة امتحاني خود را شناسايي نمايند.

 اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

  تاريخ ، نحوه پرينت كارت و محل  رفع نقص كارت  
شركت در آزمون  دكتري )Ph.D( سال 1398
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4- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس بوده يا عكس روي كارت 
داراي اشكاالتي از جمله فاقد مهر بودن عكس، واضح نبودن عكس و ... است، ضروري 
است كه در ساعات مشخص شده در بند »ب«، شخصاً، ضمن همراه داشتن دو قطعه 
عكس 4×3 )كه در سال جاري تهيه شده باشد( و كارت شناسايي ملي يا شناسنامه 
عكسدار، به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط )بر اساس 
جدول شماره 2 ( مراجعه نمايند و موضوع را پي گيري نموده تا مشكل برطرف گردد.

بر پرينت كارت شركت در  بايد، عاوه  براي حضور در جلسه آزمون،  5- داوطلبان 
آزمون، اصل كارت ملي يا شناسنامه عكسدار و چند مداد سياه نرم پر رنگ، مداد 
پاك كن، مداد تراش و سنجاق به همراه داشته باشند. از ورود داوطلباني كه كارت 
شركت در آزمون و كارت شناسايي )كارت ملي يا شناسنامه( به همراه نداشته باشند، 

به جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد.
مدارك  )بجز  آزمون  به جلسه  اضافي  وسائل  آوردن  از  كه  است  الزم  داوطلبان   -6
مندرج در بند 5 فوق( و هرگونه وسيله ارتباطي، الكترونيكي، و محاسباتي ) از قبيل 
ماشين  و  پيجر  هوشمند،  دستبند  هوشمند،  انگشتر  هوشمند،  ساعت  همراه،  تلفن 
حساب(، كيف دستي، ساك دستي،كتاب، جزوه، هرگونه نُت یادداشت و نظایر آن 
اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج 
در اين بند، به عنوان تقلب و تخلف تلقي شده و با داوطلبان ذي ربط، برابر آيين نامه 

تقلب و تخلف رفتار خواهد شد.
ارتقاء كيفي  و  بهبود  براي  اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در  به  با توجه   -7
حوزه هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده 
و اطاعات براي ارزيابي حوزه ها دارد، خواهشمند است كه نسبت به تكميل نمودن 
 »Ph.D« دكتري  دوره  ورودي  آزمون  در  خود  امتحاني  حوزه  ارزيابي  پرسشنامه 
)نيمه متمركز( سال 1398 از تاريخ 97/12/3 لغايت 97/12/10 به صورت اينترنتي 

از طريق پايگاه اطاع رساني اين سازمان اقدام نماييد.
قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري

ماده 5- تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه  الف- 
دستگاه هاي  و  الكترونيكي  ارتباط  وسايل  قبيل  از  غيرمجاز  وسيله  هرگونه  داشتن 

حافظه دار.
ب- ارتكاب هرگونه عمل خاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار 

سازد از قبيل:
1- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.

2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست اندركاران آزمون از قبيل 
عوامل اجرايي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.

3- ثبت نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب 
اصلي.

ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي 
حافظه دار.

د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤاالت.
ه - دسترسي غيرمجاز به اطاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.

و- هرگونه تغيير غيرمجاز سؤاالت، اوراق و پاسخنامه هاي داوطلبان يا ساير مدارك و 
دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشاي سؤاالت آزمون يا تاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در 
اين امر، قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.

ح- خريد يا فروش سؤاالت آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر، قبل 
يا حين برگزاري آزمون، اعم از اينكه سؤاالت يا پاسخ آنها واقعي يا غير واقعي باشد.

ماده 6- هيأت هاي رسيدگي به تخلفات، صاحيت صدور حكم به مجازات هاي زير را 
درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشموالن بند )الف( ماده )5(: اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و 

اعام به مراجع ذي ربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشموالن بند )ب( يا بند )ج( ماده )5(: محروميت از گزينش علمي در 
آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در 

آزمون از يك تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هيأت هاي بدوي، جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )6( اين قانون، 

قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون هاست.
)5( هيأت هاي  ماده  )ح(  و  )ز(  )و(  )هـ(،  )د(،  بندهاي  ماده 7- در مورد مشموالن 
رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون )10/000/000( 
ريا ل تا يك ميليارد )1/000/000/000( ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو 

مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي نمايند.
ماده 8 – ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده )5(، چنانچه در قالب عضويت در يك 
گروه يا شبكه باشد، موجب تشديد مجازات مي شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه 
يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي گردد. مجازات هر يك از اعضاء، كه در ارتكاب 
تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد، حداقل مجازات ذكر شده 

براي مرتكب است.
ماده 9- رسيدگي در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون ها مانع از رسيدگي 
يا  اداري  تخلفات  به  رسيدگي  هيأت هاي  در  رسيدگي  يا  جزايي  قوانين  ساير  برابر 
هيأت هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته هاي انضباطي دانشجويان نيست و 
مرتكب، عاوه بر مجازات مندرج در مواد )6( و )7( اين قانون، به مجازات مقرر در 

ساير قوانين و مقررات محكوم مي گردد.
ماده 10- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازات هاي مندرج در اين 
قانون، به استثناء مجازات مندرج در بند )الف( ماده )6(، هيأت رسيدگي به تخلفات 
در آزمون ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي نمايد؛ در اين صورت، مؤسسه آموزشي 
نمود،  به وي خودداري خواهد  يا مدرك  گواهي  اعطاي هرگونه  و  از صدور  مربوط 
باشد، وزارت علوم، تحقيقات و  اعطاء شده  به وي  فارغ التحصيلي  و چنانچه گواهي 
يا  يا وزارت آموزش و پرورش  يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  فناوري 

دانشگاه آزاد اسامي، ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
ماده 11- چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و 
از قبيل عدم تطابق  سوابق تحصيلي وي، مغايرت هاي غيرمتعارف مشهود و اساسي 
داشته  آزمون وجود  در  اكتسابي  نمره  و  رتبه  با  پيش دانشگاهي  دوره  و  ديپلم  معدل 
باشد، با تأييد هيأت هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون ها، از داوطلب در يك يا 
چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي آيد. تعيين وضعيت نهايي 
آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد، بر عهده هيأت بدوي است.
ماده 12- هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي، كه براي افزايش آمادگي داوطلبان 
شركت در آزمون هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي كند، چنانچه در تخلفات ماده 
)5( مشاركت داشته باشد، مجوز تأسيس آن لغو مي شود و مديران مسؤول آنها، عاوه 
بر محروميت دائمي از تأسيس و اداره اين گونه مراكز، به مجازات هاي پيش بيني شده 
يا آموزشگاه فاقد  اين قانون و ساير قوانين محكوم مي شوند، و چنانچه مؤسسه  در 

مجوز باشد، مجازات مديران مسؤول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده )6( است.
تبصره- در مورد آموزشگاه هايي كه فاقد مجوز باشند، عاوه بر اقدام مراجع قانوني 
ذي ربط، مدعي العلوم نيز مي تواند رأساً نسبت به اعام جرم و پي گيري تخلفات آنان 

اقدام نمايد.
 در خاتمه اضافه مي نمايد:

1- نتايج اوليه اين آزمون، به صورت كارنامه در هفته آخر فروردين ماه سال 1398 
از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور منتشر خواهد شد.

تا تاريخ 97/12/2  2- داوطلبان در صورت لزوم مي توانند سؤال يا سؤاالت خود را 
در وقت اداري، با شماره  تلفن:  42163-021 يا بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان 

سنجش آموزش كشور در ميان بگذارند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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پيامـــك داد: يـــك كار فـــوری دارم و می خواهـــم زنـــگ بزنـــم؛ می شـــود هميـــن 
حـــاال زنـــگ بزنـــم؟ دانش آمـــوز خـــوب و بـــا اخاقـــی بـــود و می دانســـتم كـــه 
ـــتم.  ـــت هس ـــر تلفن ـــاً. منتظ ـــم: حتم ـــن گفت ـــرای همي ـــد؛ ب ـــام نمی ده ـــت پي بی جه
ـــامش  ـــی س ـــد؛ حت ـــد ش ـــن بلن ـــگ تلف ـــدای زن ـــه ص ـــيد ك ـــه ای نكش ـــد ثاني چن
رنگـــی از اضطـــراب داشـــت و نمی توانســـت بـــا آرامـــش ســـخن بگويـــد. خاصـــه 
ـــون  ـــد؛ چ ـــوری بخوان ـــر حض ـــرم دوم را غي ـــت ت ـــه می خواس ـــود ك ـــن ب ـــش اي كام
هنـــوز دروس پايـــه را تمـــام نكـــرده بـــود و فكـــر می كـــرد كـــه ســـاعات مدرســـه 
ـــا  ـــد كتاب ه ـــا عي ـــد ت ـــد، نمی توان ـــه بياي ـــر مدرس ـــرد و اگ ـــش را می گي ـــی وقت خيل
ـــفند  ـــان اس ـــا پاي ـــان را ت ـــه كتابش ـــا، ك ـــه كنكوری ه ـــه بقي ـــبت ب ـــد و نس ـــام كن را تم

تمـــام می كننـــد، عقـــب خواهـــد افتـــاد!
ــی از  ــه خيلـ ــد كـ ــا می دانـ ــد؟ آيـ ــت كاس درس را می دانـ ــا اهميـ ــيدم: آيـ پرسـ
نكته هـــای درســـی را بـــه كمـــك ســـاير دانش آمـــوزان و بـــر اســـاس ســـؤال های 
آنهـــا متوجـــه می شـــود؟ آيـــا بـــرای رقابـــت درســـی حاكـــم بـــر كاس، ارزشـــی 

قائـــل نيســـت؟ اصـــًا بـــر پايـــه چـــه حكمـــی می گويـــد كـــه حتمـــاً بايـــد تـــا 
ـــد؟  ـــن كن ـــرف دوره و تمري ـــد را ص ـــد از عي ـــود و بع ـــام ش ـــا تم ـــفند درس ه اس

البتـــه دانش آمـــوز مـــن، تنهـــا داوطلبـــی نيســـت كـــه چنيـــن حكمـــی را صـــادر 
ــرا  ــد؛ زيـ ــی دارنـ ــن ذهنيتـ ــز چنيـ ــر نيـ ــان ديگـ ــياری از داوطلبـ ــد. بسـ می كنـ
ـــن  ـــر اي ـــان را ب ـــی، برنامه ش ـــدارس غيرانتفاع ـــدادی از م ـــه تع ـــت ك ـــالی اس ـــد س چن
ـــور  ـــه ط ـــارم را ب ـــال چه ـــای س ـــاه، كتاب ه ـــفند م ـــان اس ـــا پاي ـــه ت ـــته اند ك گذاش
كامـــل درس دهنـــد، و حتـــی برخـــی از مـــدارس پـــا را فراتـــر از ايـــن گذاشـــته و 
ـــارم، دروس  ـــال چه ـــوزان س ـــه دانش آم ـــت ك ـــاس اس ـــن اس ـــر اي ـــان ب برنامه ريزی ش
ـــول  ـــه ق ـــد و ب ـــل بخوانن ـــورت كام ـــه ص ـــفند ب ـــان اس ـــا پاي ـــارم را ت ـــال چه ـــه و س پاي
ـــط  ـــوزان فق ـــوروز، دانش آم ـــات ن ـــد از تعطي ـــد و بع ـــه را ببندن ـــش و پاي ـــروف پي مع

بـــه تســـت زني و مـــرور دروس بپردازنـــد. 
نكتـــه اينجاســـت كـــه تمـــام شـــدن كتاب هـــا تـــا اســـفند مـــاه، يـــك اصـــل و 
ـــت  ـــل، كيفي ـــن دلي ـــه همي ـــت و ب ـــده اس ـــدارس ش ـــدادی از م ـــرای تع ـــاری ب افتخ

خواندن درس ها را 

کے به پايان برسانيم؟

خواندن درس ها را 

کے به پايان برسانيم؟
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ـــف  ـــی تألي ـــال تحصيل ـــك س ـــرای ي ـــه ب ـــی ك ـــی كتاب ـــود؛ يعن ـــت می ش ـــدای كمّي ف
ـــان  ـــه پاي ـــر ب ـــورد نظ ـــد م ـــا در موع ـــود ت ـــريع تر درس داده می ش ـــت، س ـــده اس ش
ـــاز  ـــتان آغ ـــود را از تابس ـــی خ ـــال تحصيل ـــدارس، س ـــن م ـــدادی از اي ـــه تع ـــد؛ البت برس
می كننـــد؛ امـــا همـــان مـــدارس نيـــز خـــوب می داننـــد كـــه كيفيـــت تابســـتان، 
ـــت  ـــان دق ـــا هم ـــوزان ب ـــياری از دانش آم ـــت و بس ـــی نيس ـــی اصل ـــال تحصيل ـــل س مث
ـــی  ـــر، حت ـــوی ديگ ـــد؛ از س ـــه نمی كنن ـــتان مطالع ـــی در تابس ـــال تحصيل ـــل س و تأم
ـــر  ـــه بهت ـــد ك ـــری، معتقدن ـــای سراس ـــی آزمون ه ـــك رقم ـــان ت ـــياری از داوطلب بس
ـــا  ـــوان ب ـــا بت ـــت ت ـــوروزی گذاش ـــات ن ـــد از تعطي ـــرای بع ـــی از درس را ب ـــت بخش اس
ـــه مطالعـــه پرداخـــت و  ـــه و اشـــتياق بيشـــتری ســـر كاس درس حاضـــر شـــد و ب عاق

ـــد.  ـــته نش ـــب خس ـــودن مطال ـــراری ب از تك
ـــته  ـــری گذش ـــاي سراس ـــر آزمون ه ـــاي برت ـــدگان رتبه ه ـــي از دارن ـــال، يك ـــرای مث ب
در ايـــن بـــاره می گويـــد: »مـــن تـــا عيـــد كتاب هايـــم را تمـــام نكـــردم. بـــا افـــراد 

ـــد.« ـــام نكني ـــد تم ـــراد گفتن ـــر اف ـــردم و اكث ـــورت ك ـــاره مش ـــن ب ـــف در اي مختل
يكـــي ديگـــر از دارنـــدگان رتبه هـــاي برتـــر آزمون هـــاي سراســـری گذشـــته نيـــز 
ـــتم؛ چـــون می دانســـتم  ـــد گذاش ـــد از عي ـــرای بع ـــا را ب ـــد: »قســـمتی از درس ه می گوي
ـــا  ـــم ي ـــوش كن ـــا را فرام ـــه آنه ـــت ك ـــن اس ـــم، ممك ـــام كن ـــا را تم ـــر درس ه ـــه اگ ك
ـــه بعضـــی  ـــر، مطالع ـــن خاط ـــه همي ـــا سســـت شـــوم؛ ب ـــاره آنه ـــدن دوب ـــی در خوان حت
ـــته  ـــرور داش ـــدن و م ـــزه خوان ـــا انگي ـــتم ت ـــد گذاش ـــد از عي ـــرای بع ـــث را ب از مباح
ـــی  ـــاه، خيل ـــه م ـــن س ـــتی در اي ـــت و سس ـــم اس ـــيار مه ـــر بس ـــاه آخ ـــه م ـــم. س باش

ــد.«  ــيب می زنـ آسـ
ـــر  ـــه مهم ت ـــد اســـت ك ـــز معتق ـــون سراســـري ني ـــري در آزم ـــاز ديگ ـــة ممت ـــدة رتب دارن
ـــل  ـــن قب ـــد: »م ـــاره می گوي ـــن ب ـــت، و در اي ـــدن اس ـــوب خوان ـــردن، خ ـــام ك از زود تم
از عيـــد درس هايـــم را تمـــام نكـــردم؛ چـــون اگـــر تمـــام می كـــردم، بعـــد از عيـــد 

ـــت.«  ـــود نداش ـــدن وج ـــرای درس خوان ـــزه اي ب ـــه و انگي حوصل
ـــه  ـــت. ب ـــت اس ـــك واقعي ـــد ي ـــري می گوي ـــون سراس ـــاز آزم ـــة ممت ـــن رتب ـــه اي آنچ
ـــزی  ـــك برنامه ري ـــق ي ـــم طب ـــی از دانش آموزان ـــش، يك ـــال پي ـــد س ـــه چن ـــاد دارم ك ي
ـــود؛  ـــده ب ـــا را خوان ـــد دور كتاب ه ـــد چن ـــا عي ـــرد و ت ـــه می ك ـــرده مطالع ـــق و فش دقي
ـــت  ـــه نمی دانس ـــد ك ـــرو ش ـــان آزاد روب ـــك زم ـــا ي ـــوروز ب ـــات ن ـــد از تعطي ـــا بع ام
ـــای  ـــه درس ه ـــه مطالع ـــد. او حوصل ـــورد نظـــر را صـــرف چـــه انجـــام كاري كن ـــان م زم
ـــتر  ـــه، بيش ـــت و در نتيج ـــود، نداش ـــار زده ب ـــد ب ـــه چن ـــت هايی را ك ـــراری و تس تك
ـــن  ـــت، اي ـــرد. در نهاي ـــازی می ك ـــال ب ـــی، فوتس ـــالن های ورزش ـــود را در س ـــت خ وق
دانش آمـــوز درس خـــوان و كوشـــا، رتبـــه قابـــل توجهـــی كســـب نكـــرد؛ چـــون 
ـــود و  ـــرده ب ـــر ك ـــای ديگ ـــام كاره ـــرف انج ـــود را ص ـــی خ ـــان مطالعات ـــن زم مهم تري
ـــت ها  ـــه تس ـــخگويی ب ـــرعتش در پاس ـــت و س ـــري، دق ـــون سراس ـــه آزم در سرجلس
ـــز  ـــی را ني ـــث درس ـــی از مباح ـــف برخ ـــای ظري ـــود و نكته ه ـــه ب ـــش يافت ـــيار كاه بس

ـــود. ـــرده ب ـــوش ك فرام
ـــا  ـــش را ت ـــه درس هاي ـــرد ك ـــم بگي ـــوزي تصمي ـــی دانش آم ـــه وقت ـــر اينك ـــه ديگ نكت
ـــذارد. او  ـــر می گ ـــش تأثي ـــوه درس خواندن ـــن كار در نح ـــام اي ـــد، انج ـــام كن ـــد تم عي
ـــودآگاه  ـــد و ناخ ـــش را بخوان ـــك دور كتاب هاي ـــاً ي ـــد حتم ـــا عي ـــه ت ـــم دارد ك تصمي

ـــه، و  ـــا ن ـــه ي ـــه مباحـــث را آموخت ـــا هم ـــه آي ـــرد ك ـــد ك ـــه نخواه ـــه توج ـــن نكت ـــه اي ب
ـــتري  ـــل بيش ـــت و تأم ـــه دق ـــاز ب ـــا ني ـــت ي ـــخت تر اس ـــه س ـــی ك ـــا روی نكته هاي آي
ـــام  ـــاب را تم ـــه كت ـــت ك ـــن اس ـــم اي ـــرای او مه ـــت. ب ـــته اس ـــی گذاش ـــت كاف دارد، وق
ـــون  ـــود؛ چ ـــت می ش ـــش راح ـــد، خيال ـــاب را خوان ـــار كت ـــك ب ـــه ي ـــی ك ـــد، و وقت كن
ـــوزی  ـــا دانش آم ـــت؛ ام ـــته اس ـــرده و بس ـــه ك ـــاب را مطالع ـــه آن كت ـــد ك ـــر می كن فك
ـــار  ـــث را 15 ب ـــك مبح ـــه ي ـــكان دارد ك ـــدارد و ام ـــه كار ن ـــت مطالع ـــه كمي ـــه ب ك
ـــار  ـــك ب ـــل ي ـــور كام ـــه ط ـــی اش را ب ـــاب درس ـــوز كت ـــه هن ـــد ك ـــر چن ـــد )ه بخوان
ـــده  ـــه خوان ـــه را ك ـــون آنچ ـــر دارد؛ چ ـــش خاط ـــو آرام ـــك س ـــت( از ي ـــده اس نخوان
ـــدن  ـــته ش ـــم  بس ـــر، در توه ـــوی ديگ ـــت، و از س ـــرده اس ـــه ك ـــق مطالع ـــت، دقي اس
ـــد  ـــه باي ـــت ك ـــده اس ـــی مان ـــوز مطالب ـــه هن ـــد ك ـــت و می دان ـــی نيس ـــاب درس كت

ـــد.  ـــه كن ـــت مطالع ـــا دق ـــا را ب آنه
ـــان  ـــت زم ـــا مديري ـــد ب ـــرج داد و باي ـــه خ ـــواس ب ـــردن وس ـــه ك ـــد در مطالع ـــه نباي البت
ـــون  ـــؤال های آزم ـــه س ـــم ك ـــه می بيني ـــه تجرب ـــا ب ـــت؛ ام ـــش رف ـــزی پي و برنامه ري
ـــا  ـــه درس ه ـــاز اســـت ك ـــا ني ـــه آنه ـــرای پاســـخگويی ب ـــی اســـت و ب سراســـری، تفهيم
ـــدن  ـــد دور خوان ـــد روی چن ـــس نباي ـــرد؛ پ ـــه ك ـــق مطالع ـــق و دقي ـــور عمي ـــه ط را ب
ـــد  ـــاند، تأكي ـــان رس ـــه پاي ـــد ب ـــی را باي ـــای درس ـــی كتاب ه ـــا ك ـــه ت ـــا اينك ـــا ي درس ه
ـــه  ـــا مطالع ـــان ب ـــا همزم ـــم. آي ـــه درس می خواني ـــه چگون ـــن اســـت ك ـــم اي داشـــت. مه
درس هـــا وقتـــی را بـــه تســـت زدن و يـــاد گرفتـــن نكته هـــای تســـتی اختصـــاص 
ـــی  ـــا زمان ـــم؟ آي ـــر می كني ـــی فك ـــت زن ـــرعت در تس ـــتن س ـــه داش ـــا ب ـــم؟ آي می دهي
را بـــه مـــرور مطالـــب فراگرفتـــه شـــده و دوره درس هـــا اختصـــاص می دهيـــم يـــا 
صرفـــاً می خواهيـــم كـــه هـــر جـــور شـــده اســـت، يـــك دور كتاب هـــا را تمـــام 
ـــردن  ـــام ك ـــزي، زود تم ـــع، برنامه ري ـــم؟! در واق ـــا را دوره كني ـــد آنه ـــد از عي ـــم و بع كني

ـــت. ـــام دادن كار اس ـــح انج ـــع و صحي ـــه موق ـــه ب ـــت؛ بلك ـــا نيس درس ه
ـــن  ـــتی تعيي ـــه درس ـــد ب ـــد نمی توانن ـــز می گوين ـــوری ني ـــر كش ـــان برت ـــتر داوطلب بيش
ـــد  ـــث را چن ـــی از مباح ـــرا بعض ـــد؛ زي ـــد دور خوانده ان ـــاب را چن ـــر كت ـــه ه ـــد ك كنن
ـــرای  ـــد؛ يعنـــی ب ـــار دوره كـــرده  و بعضـــی از مباحـــث ديگـــر را نيـــز چنـــدان نخوانده ان ب
تعـــداد دوره كـــردن ارزش قائـــل نبوده انـــد و مهم تريـــن نكتـــه برايشـــان نهادينـــه 
ـــق در  ـــش و منط ـــه آرام ـــه ب ـــزی ك ـــت؛ چي ـــوده اس ـــان ب ـــث در ذهنش ـــدن مباح ش

ـــاز دارد.  ـــردن ني ـــه ك مطالع
خـــوب اســـت بدانيـــد كـــه، بـــر خـــاف تصـــور بســـياری از داوطلبـــان، در بيـــن 
ــته اســـت.  ــيوه ای عجيـــب و غريـــب نداشـ ــور، كســـي شـ ــر كنكـ ــاي برتـ رتبه هـ
اكثـــر ايـــن افـــراد اصـــًا كارهـــاي عجيـــب و بـــدون برنامه ريـــزي ندارنـــد و يـــك 
ـــه  ـــه رتب ـــاني ك ـــن كس ـــا در بي ـــته اند؛ ام ـــه داش ـــتمر در مطالع ـــی و مس ـــد منطق رون
ــده  ــياری ديـ ــي بسـ ــي و باتكليفـ ــد، بي برنامگـ ــت مي آورنـ ــه دسـ ــري بـ پايين تـ
می شـــود. آنهـــا بـــه خـــود، اوليـــای مدرســـه و كتاب هـــای درسی شـــان اعتمـــاد 
ـــی  ـــرفتی ناگهان ـــا پيش ـــتند ت ـــاص هس ـــيوه ای خ ـــن ش ـــر يافت ـــه فك ـــدام ب ـــد و م ندارن
ـــردی  ـــه عملك ـــود ك ـــث می ش ـــز باع ـــر ني ـــن ام ـــند، و همي ـــته باش ـــه داش و غيرمترقب

ــند. ــته باشـ ــود داشـ ــای خـ ــر از توانايی هـ پايين تـ

دارندة رتبة ممتاز در آزمون هاي سراسري گذشته: قبل از عيد درس هايم را تمام نكردم؛ 
چون اگر تمام می كردم، بعد از عيد حوصله و انگيزه اي برای درس خواندن وجود نداشت

بين كساني كه رتبه پايين تري به دست مي آورند، بي برنامگي و بالتكليفي بسياری ديده 
می شود. آنها به خود، اوليای مدرسه و كتاب های درسی شان اعتماد ندارند و مدام به فكر 
يافتن شيوه ای خاص هستند تا پيشرفتی ناگهانی و غيرمترقبه داشته باشند، و همين امر نيز 

باعث می شود كه عملكردی پايين تر از توانايی های خود داشته باشند

خواندن درس ها را 

کے به پايان برسانيم؟

خواندن درس ها را 

کے به پايان برسانيم؟
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بدین وسيله به اطالع كليه داوطلبان متقاضی شركت در آزمون زبان انگليسی 
پيشرفته مي رساند: 

روز  صبح  پيشرفته،  انگليسی  زبان  آزمون  دوره  پنجمين  و  سي  و  صد   -1
پنجشنبه مورخ 97/11/25 به طور همزمان در 14 شهرستان مختلف كشور 
رشت،  چابهار،  تهران،  تبریز،  بندرعباس،  اصفهان،  شهرستان های:  شامل 
زاهدان، شيراز، كرمان، كرمانشاه، كيش، گرگان، مشهد و یزد برگزار خواهد 
 97/11/23 شنبه  سه  روز  از  آزمون  در  شركت  كارت  و  راهنما  برگ  شد. 
آدرس: به  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  رساني  اطالع  پایگاه   روي 
www.sanjesh.org قرار مي گيرد تا داوطلبان بتوانند با وارد كردن اطالعات 
خود شامل: شماره پرونده، نام و نام خانوادگي، سال تولد و شماره كارت ملی 
نسبت به پرینت آن اقدام نمایند. بدیهي است كه هر داوطلب براي شركت 
در جلسه آزمون، باید، عالوه بر پرینت كارت شركت در جلسه آزمون، اصل 

كارت ملی یا اصل گذرنامه خود را ارائه نماید.
كارت  در  اشكالی  گونه  هر  آزمون،  در  شركت  متقاضی  داوطلبان  چنانچه  توضيح: 
صبح   97/11/24 مورخ  چهارشنبه  روز  در  مي توانند  نمودند،  مشاهده  خود  ورودی 
از ساعت 8:00 تا 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 تا 17:00 با در دست داشتن 
كارت شناسايي معتبر و دو قطعه عكس به نماينده اين سازمان مستقر در باجه رفع 
نقص مراجعه نموده و نسبت به اصاح و رفع اشكال احتمالي كارت خود اقدام نمايند.

فراموش  را  خود  ثبت نام  پي گيري  كد  و  پرونده  شماره  داوطلباني كه  مهم:  تذكر 
نموده اند، براي دريافت شماره پرونده، با مراجعه به سايت سازمان سنجش و ورود به 

سيستم پاسخگويي اقدام نمايند و به هيچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننمايند. 
2- آدرس باجه هاي رفع نقص كارت:

2-1- دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره: تهران: ميدان فردوسي ، خيابان 
انقاب، بين خيابان هاي استاد نجات اللهي و سپهبد قرني ، بن بست شاهرود.

شمالی  دِر  دانشگاه،  خيابان  آزادی،  ميدان  اصفهان،  اصفهان:  دانشگاه   -2-2
دانشگاه، ساختمان اداره كل آموزش.

بهمن، روبروی كتابخانه مركزي، مديريت  بلوار 29  تبريز،  2-3- دانشگاه تبریز: 
خدمات آموزشی دانشگاه.

2-4- دانشگاه سيستان و بلوچستان: زاهدان، خيابان دانشگاه، ورودي زيباشهر، 

سازمان مركزي دانشگاه، دفتر معاونت آموزشي و تحصيات تكميلي.
2-5-  دانشگاه شهيد باهنر كرمان: كرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهيد 

باهنر كرمان.
دانشگاه  فرهنگی  امور  شيراز، خيابان ساحلی، ساختمان  2-6-  دانشگاه شيراز: 

شيراز.
2-7- دانشگاه دریانوردي و علوم دریایي چابهار: چابهار، بلوار دانشگاه، دانشگاه 

دريانوردي و علوم دريايي چابهار، دانشكده سابق مديريت، دفتر مركز زبان دانشگاه.
2-8- دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان: گرگان، خيابان شهيد 

بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.
2-9-  دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد، بلوار وكيل آباد، دِر اصلي دانشگاه فردوسی 

مشهد، جنب سازمان مركزي، مديريت آموزشی دانشگاه.
2-10- دانشگاه گيالن: رشت، بلوار حافظ، خيابان ملت، روبروي شهربازي، پرديس 

دانشگاه گيان.
2-11- دانشگاه هرمزگان: بندرعباس- آزاد شهر- بلوار افروز شهابي پور- مجتمع 

آموزشي پژوهشي بصيرت )مجتمع گفت و گوي تمدن ها(.
ژاندارمري،  شهرك  كرمانشاه،  كرمانشاه:  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه   -12-2

دانشگاه آزاد اسامي واحد كرمانشاه، معاونت پژوهشی.
كيش،  جزيره  كيش:  بين المللي  پردیس   – شریف  صنعتي  دانشگاه   -13-2

.B13 مركز زبان، اتاق B ميدان اميركبير، ساختمان آموزش، الين
يزد، صفائيه،  امام جواد )ع(-یزد:  2-14- مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي 
بلوار شهيدان اشرف، خيابان جواد االئمه )ع(، مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي امام 

جواد )ع(، حوزه رياست، اتاق فني پشتيباني.
به اطاع مي رساند كه واحد اطاعات و پاسخگويي به سؤاالت در اين باره تا  ضمناً 
لذا  است؛  داوطلبان  به سؤاالت  پاسخگويي  آماده  اداري،  وقت  در  تاريخ 97/11/25 
داوطلبان گرامی به منظور پاسخگويي به سؤاالت خود مي توانند به بخش پاسخگويي 
 www.sanjesh.org نشاني:  به  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  سايت  اينترنتی 
مراجعه يا با شماره تلفن: 42163- 021 تماس حاصل نموده و از مراجعه حضوری 

خودداري نمايند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

دوره  پنجمين  و  سي  و  صد  كارت   پرينت  نحوه   و  تاريخ    
 )Tolimo:E-A2019( آزمون زبان انگليسي پيشرفته

با توجه به استفادة غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش در 
کتاب های خود و همچنین انتشار و فروش غیرقانونی این سؤاالت در سایت های اینترنتی، 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، همان طور که ممنوعیت هرگونه استفاده و انتشار 
سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر طریق در نسخة چاپی این سؤاالت درج گردیده 
است، بار دیگر یادآور می شود که حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤاالت آزمون های آزمایشی 
سنجش به هر روش )الکترونیکی، استفاده در کانال های تلگرام، سایت ها و ...( در هر مقطع 
زمانی، برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی )حتی با ذکر منبع( ممنوع است؛ به عبارت 

به پدیدآورندة  آزمایشی سنجش، منحصرًا متعلق  آزمون های  از سؤاالت  دیگر، استفاده 
آن، یعنی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، بوده و 
استفاده از این سؤاالت برای سایر مؤسسات و ناشران آموزشی به کلی ممنوع است و این 
موضوع محدود به دورة زمانی خاصی نیست. بدیهی است که این شرکت، اقدامات قانونی 

الزم را در مورد متخلفان از این امر به عمل خواهد آورد.
شركت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعية بسيار مهم شركت تعاونی خدمات آموزشی
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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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