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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 2  اسفند :

آخرین مهلت ثبت نام در  
آزمون  سراسري 98

همراه با شما تا آزمون  سراســري  )2( 

فهرست حذفيات منابع سؤاالت آزمون 
سراسری سال 98 )نظام قديم( و 

)نظام 3-3-3-3(

28 بهمن تا اول اسفند :

 فرصت اصالحات و ثبت نام جديد 
درآزمون كارشناسی ارشد 98

صفحه  12

صفحه  6
صفحه  13

 اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

پرينت كارت آزمون  
دكتري 98

وسيله  بدين   ،1397/11/14 مورخ  اطالعيه  پيرو 
به اطالع داوطلبان مي رساند كه با توجه اعالم دفتر 
گسترش آموزش عالي در خصوص كد رشته محل هاي 
و  فناوری  مهندسی  دوره هاي  پذيرش  در  جديد 
جامع  دانشگاه  آموزشي  مراكز  حرفه ای  كارشناسی 
علمي ـ كاربردي براي بهمن ماه سال 1397، عالوه 
فوق  اطالعيه  در  شده  اعالم  تحصيلي  رشته هاي  بر 
رشته  از كد  برخي  به  مربوط  اصالحات  و همچنين 
محل ها و مراكز آموزشي مندرج در اطالعيه مذكور، 
متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به جداول مندرج در 
بندهاي )الف تا ج( اين اطالعيه، كه در سايت سازمان 
سنجش به نشاني: www.sanjesh.org آمده است، 
در صورت تمايل و با توجه به مفاد مندرج در اطالعيه 
الزم  مدارك  داشتن  همراه  با   ،97/11/14 مورخ  
حداكثر تا تاريخ 1397/11/30 به مراكز آموزشي 

محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 اعالم كد رشته محل هاي 
جديد عالوه بر رشته محل هاي 
اعالم شده در اطالعيه مورخ 
1397/11/14 و اصالحات 

كد رشته محل هاي مربوط به 
پذيرش دوره مهندسی فناوری 

و دوره كارشناسی حرفه ای 
نظام آموزش مهارتی دانشگاه 

 جامع علميـ  كاربردي 
بهمن ماه سال 1397 
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   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

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند:
تا  مي برند  سر  به  آسايش  در  پيوسته  مردم 
وقتي كه امر به معروف و نهي از منكر كنند 
و يكديگر را بر نيكي و تقوا ياور باشند. هرگاه 
چنين نباشند، بركت ها از آنان گرفته مي شود 
و برخي بر برخي چيره مي شوند؛ آن گاه نه در 
زمين و نه در آسمان، ياوري نخواهند داشت. 

دانش بِه از مال است كه دانش تو را پاسبان 
است و تو مال را نگهبان. مال با هزينه كردن 
و  بيفزايد،  پراكنده شدن  با  دانش  و  آيد،  كم 

پروردة مال با رفتن مال )با تو( نپايد. 

حضرت امام جعفر صادق )ص( فرمودند:
محبوب ترين بنده نزد خداي عّز و جّل، كسي 

است كه راستگو بوده و مراقب نمازش باشد.

همراه با شما تا آزمون  سراســري  )2( 

همـــان گونـــه كـــه داوطلبـــان اطـــالع دارنـــد، از 
ـــتيم  ـــن گذاش ـــر اي ـــا را ب ـــش، بن ـــماره پي ـــد ش چن
ـــت  ـــا عناي ـــار، ب ـــك ب ـــه ي ـــك هفت ـــد ي ـــر چن ـــه ه ك
ــام در  ــون ثبت نـ ــي چـ ــبت هاي مختلفـ ــه مناسـ بـ
ـــون  ـــزاري آزم ـــان برگ ـــا زم ـــري و ... ت ـــون سراس آزم
سراســـري 98 كـــه در اواســـط تيـــر مـــاه ســـال 1398 
برگـــزار خواهـــد شـــد، مفـــاد ايـــن ســـتون را بـــا 
ـــري«  ـــون سراس ـــا آزم ـــما ت ـــا ش ـــراه ب ـــوان »هم عن
بـــه يـــادآوري نكاتـــي دربـــاره ايـــن آزمـــون مهـــم 
ـــراه  ـــا »هم ـــش، ب ـــه پي ـــد هفت ـــم. چن اختصـــاص دهي
ـــار  ـــن گفت ـــري )1(« اي ـــون سراس ـــا آزم ـــما ت ـــا ش ب
ـــبت  ـــه مناس ـــه، ب ـــك در ادام ـــم، و اين ـــاز كردي را آغ
آزمـــون  در  ثبت نـــام  مهلـــت  بـــا  همزمانـــي 
ـــي  ـــرد  نكات ـــه يادك ـــن ســـتون ب سراســـري 98، در اي

ديگـــر راجـــع بـــه ايـــن آزمـــون مي پردازيـــم: 
1ـ ثبت نـــام آزمـــون سراســـري ســـال 1398 از 
ــال 1397 از  ــاه سـ ــن مـ ــنبه 24 بهمـ روز چهارشـ
 طريـــق ســـايت ســـازمان ســـنجش  بـــه نشـــاني:
و  اســـت  شـــده  آغـــاز   www.sanjesh.org
ـــاه  ـــفند م ـــنبه 2 اس ـــان روز پنجش ـــا پاي ـــان ت داوطلب
ـــورت  ـــه ص ـــون ب ـــن آزم ـــه در اي ـــد ك ـــت دارن فرص

ــد.  ــام نماينـ ــي ثبت نـ اينترنتـ
 2ـ دفترچـــه راهنمـــاي ثبت نـــام )دفترچـــه شـــماره 1( 
ـــه همـــراه اطالعيـــه  آزمـــون سراســـري ســـال 1398 ب
ـــان  ـــنجش، همزم ـــازمان س ـــام س ـــه ثبت ن ـــوط ب مرب
ـــنجش  ـــازمان س ـــايت س ـــام، روي س ـــاز ثبت ن ـــا آغ ب

ـــه اســـت.  ـــرار گرفت ـــوزش كشـــور ق آم
3ـ شايســـته اســـت كـــه داوطلبـــان، بـــا مراجعـــه 
ـــور در  ـــوزش كش ـــنجش آم ـــازمان س ـــايت س ـــه س ب
ـــاي  ـــه راهنم ـــق دفترچ ـــه دقي ـــرر و مطالع ـــت مق مهل
ثبت نـــام )دفترچـــه شـــمارة 1 آزمـــون سراســـري 
ــازمان  ــن سـ ــايت ايـ ــه روي سـ ــال 1398( كـ سـ
ــام،  قـــرار گرفتـــه و اطالعيـــه مربـــوط بـــه ثبت نـ
ــنجش در  ــازمان سـ ــايت سـ ــر سـ ــالوه بـ ــه عـ كـ
پيك ســـنجش نيـــز منتشـــر شـــده اســـت، در 
ـــط  ـــت ضواب ـــا رعاي ـــودن، ب ـــرايط ب ـــد ش ـــورت واج ص
ــون  ــن آزمـ ــام در ايـ ــه ثبت نـ ــبت بـ ــوط، نسـ مربـ

اقـــدام كننـــد.

ــد  ــال 1398، هماننـ ــري سـ ــون سراسـ 4ـ در آزمـ
ســـال گذشـــته، بـــه هـــر يـــك از داوطلبـــان 
ـــوم  ـــي، عل ـــي و فن ـــوم رياض ـــي عل ـــاي آزمايش گروه ه
ـــوم انســـاني و زبان هـــاي خارجـــي اجـــازه  ـــي، عل تجرب
داده شـــده اســـت تـــا در صورتـــي كـــه عالقه منـــد 
ـــند،  ـــز باش ـــر ني ـــي هن ـــروه آزمايش ـــركت در گ ـــه ش ب
عالقه منـــدي خـــود را در تقاضانامـــه ثبت نـــام 
اعـــالم نماينـــد؛ همچنـــان كـــه بـــر اســـاس 
ضوابـــط، بـــه هـــر يـــك  از داوطلبـــان گروه هـــاي 
ـــي،  ـــوم تجرب ـــي، عل ـــي و فن ـــوم رياض ـــي عل آزمايش
علـــوم انســـاني و هنـــر اجـــازه داده شـــده اســـت 
تـــا در صورتـــي كـــه عالقه منـــد بـــه  شـــركت در 
ـــند،  ـــز باش ـــي ني ـــاي خارج ـــي زبان ه ـــروه آزمايش گ
عالقه منـــدي خـــود را در تقاضانامـــه ثبت نـــام 
ــد  ــان مي تواننـ ــن، داوطلبـ ــد؛ بنابرايـ ــالم نماينـ اعـ
ـــا و  ـــه راهنم ـــرر در دفترچ ـــط مق ـــاس ضواب ـــر اس ب
ـــن  ـــام اي ـــه ثبت ن ـــوط ب ـــه مرب ـــور اطالعي ـــن ط همي
ـــاي  ـــي از گروه ه ـــركت در يك ـــي ش ـــون، متقاض آزم
آزمايشـــي هنـــر يـــا زبان هـــاي خارجـــي يـــا هـــر 
ـــود  ـــي خ ـــي اصل ـــروه آزمايش ـــر گ ـــالوه ب ـــا، ع دو آنه

شـــوند.
ــركت  ــه شـ ــد بـ ــي عالقه منـ ــه داوطلبـ 5ـ چنانچـ
دانشـــگاه  تحصيلـــي  رشـــته هاي  گزينـــش  در 
ـــي  ـــي غيرانتفاع ـــوزش عال ـــات آم ـــور و مؤسس پيام ن
و غيردولتـــي نيـــز باشـــد، مي توانـــد عالقه منـــدي 
خـــود را در تقاضانامـــه ثبت نـــام نســـبت بـــه 
ـــالم  ـــده اع ـــاد ش ـــته هاي ي ـــش رش ـــركت در گزين ش
ـــد. ـــدام نماي ـــرر اق ـــط مق ـــاس ضواب ـــر اس ـــرده و ب ك

ـــم  ـــدگان ديپل ـــه دارن ـــت ك ـــادآوري اس ـــه ي 6ـ الزم ب
ـــدرك  ـــد م ـــه فاق ـــش، ك ـــه اي و كاردان ـــي و حرف فن
پيش دانشـــگاهي يـــا كاردانـــي هســـتند، حـــق 
ثبت نـــام در آزمـــون سراســـري ســـال 1398 را 
ـــه  ـــون، ب ـــن آزم ـــام در اي ـــورت ثبت ن ـــد و در ص ندارن
ـــا  ـــط ب ـــر ضواب ـــف شـــناخته شـــده و براب ـــوان متخل عن

ـــد. ـــد ش ـــار خواه ـــان رفت آن

موفق باشيد
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 فهرست حذفيات 
منابع سؤاالت آزمون سراسري 

سال 1398 )نظام قديم(
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

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

سازمان سنجش آموزش كشور به منظور سهولت اطالع رساني و تسريع در انعكاس اخبار، اقدام به 
راه اندازي كانال اطالع رساني در پيام رسان های داخلی كرده است.

كاربران محترم پيام رسان های داخلی، با نشانی های اعالم شده مي توانند با عضويت در كانال واحد 
خبر و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور، از اخبار و مطالب مرتبط بهره مند گردند.

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

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

@prnoetir  :پيام رسان بله
.https://eitaa.com/prnoetir :پيام رسان ايتا
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پيرو اطالعيه مورخ 97/11/14 بدين وسيله  به  اطالع  كليه  متقاضيان  ثبت نام  و شركت  
دوره هاي   در  آزمون  با  در رشته هاي  پذيرش  براي   آزمون  سراسري  سال 1398  در 
و  دانشگاه ها  پرديس خودگردان  نيمه حضوري، مجازي،  نوبت دوم »شبانه«،  روزانه، 
مؤسسات  آموزش  عالي، دانشگاه  پيام  نور )آموزش  از راه  دور( و مؤسسات  آموزش  عالي  
غيرانتفاعي  و غيردولتي  و همچنين متقاضيان تحصيل در رشته هاي با آزمون دانشگاه 
آزاد اسالمي مي رساند كه  ثبت نام  براي  شركت  در آزمون  مذكور، از روز چهارشنبه 
مورخ  97/11/24 )بيست و چهارم  بهمن ماه 1397( آغاز شده است و در پايان  وقت  
روز پنجشنبه مورخ 97/12/02 )دوم اسفند ماه  1397( پايان  مي پذيرد؛ لذا داوطلبان  
مي توانند در مهلت  مقرر، بر اساس توضيحات ذيل، براي شركت در اين آزمون اقدام 

نمايند. 

الف( تكاليف داوطلبان  براي  شركت  در آزمون:  
داوطلب  شركت  در آزمون  بايد يكايك  اقدامات  زير را به موقع  و در مهلت  مقرر انجام  

دهد.
آزمون سراسري سال  در  )دفترچه شماره 1(  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  مطالعه   -1
از طريق پايگاه اطالع رساني سازمان  با شروع ثبت نام  1398 )اين دفترچه همزمان 

سنجش آموزش كشور قابل دريافت شده است(.
2- خريد كارت اعتباري ثبت نام از پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور  

.www.sanjesh.org :به نشاني
3- مراجعه به سامانه جمع آوري اطالعات و سوابق تحصيلي داوطلبان آزمون سراسري 
دريافت كدهاي  براي   http://dipcode.medu.ir نشاني:   به  دانشگاه ها  به  ورود 

سوابق تحصيلي ذيل:
1-3- كد سوابق تحصيلي دانش آموزان پايه دوازدهم نظام جديد )6-3-3(.

تبصره: اين دسته از داوطلبان قباًل بايد طبق اعالم مدارس محل تحصيل، با مراجعه 
با  ثبت نام،  زمان  در  و  نموده  دريافت  را  خود  تحصيلي  سوابق  كد  فوق،  سامانه  به 
درج كد سوابق تحصيلي در پايگاه اطالع رساني اين سازمان، اطالعات فردي خود را 

مشاهده  نمايند.
عنوان  با   1397 سال  تا   1384 سال  ديپلمه هاي  براي  تحصيلي  سوابق  كد   -3-1
و  علوم  و  انساني  علوم  و  ادبيات  تجربي،  علوم  فيزيك،  رياضي  تحصيلي  رشته هاي 

معارف اسالمي. 

رياضي  پيش دانشگاهي  مدرك  داراي  داوطلبان  براي  تحصيلي  سوابق  كد   -3-2
فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر كه مدرك 

دوره پيش دانشگاهي خود را از سال تحصيلي 1391 تا 1397 اخذ نموده اند.
تبصره: دارندگان مدرك پيش دانشگاهي سال هاي 1391 تا 1397 بايد طبق بند 3 
فوق اقدام نموده و دانش آموزان پيش دانشگاهي سال جاري، كه تا تاريخ 31 شهريور 
ماه سال 98 فارغ التحصيل مي شوند، الزم است براي اطالع از نحوه اقدام، به اطالعيه 

پرينت كارت شركت در آزمون )تاريخ 1398/04/03( مراجعه نمايند. 
4- ثبت نام از طريق پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور  در زمان مقرر 

)97/11/24 لغايت 97/12/02(.
5- پرينت كارت  شركت در  آزمون، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش 

آموزش كشور ، بر اساس برنامه زماني مندرج در دفترچه راهنماي شماره يك.
6- حاضر شدن در محل  و حوزة امتحاني تعيين  شده در كارت شركت در آزمون  و 

پاسخ دادن به سؤاالت.

ب( ثبت نام  براي  شركت  در آزمون:  
ثبت نام براي پذيرش در رشته هاي با آزمون كليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
از طريق پايگاه اطالع رساني  سال 1398 و همچنين دانشگاه آزاد اسالمي، منحصراً 
ابتدا  كه  است  الزم  داوطلبان  لذا  است؛  امكان پذير  كشور  آموزش  سنجش  سازمان 
دفترچه راهنماي ثبت نام را مطالعه نموده و، در صورت واجد شرايط بودن، نسبت به 
پرداخت هزينه خريد كارت اعتباري ثبت نام در آزمون به شرح ذيل، اقدام كنند و 

سپس مراحل بعدي را به انجام برسانند.

1- دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون سراسري سال 1398:
متقاضيان ثبت نام در آزمون سراسري سال 1398، با دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام 
آزمون از پايگاه اطالع رساني اين سازمان، ضمن مطالعه دقيق آن براي اطالع از شرايط 
عمومي و اختصاصي، مقررات وظيفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع 
غير ايراني و توضيحات مربوط به سهميه ايثارگران، كه در اين دفترچه راهنما درج 
شده است، در صورتي كه داراي شرايط مندرج در دفترچه  باشند، مي توانند به عنوان 

داوطلب در اين آزمون ثبت نام نمايند.

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

 تاريخ  ثبت نام  
و شرايط و ضوابط شركت در  
آزمون سراسري    سال  1398 
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 2- پرداخت هزينه خريد كارت اعتباري: 
با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت نام منحصراً به صورت اينترنتي انجام مي شود، 
بانكي شتاب، كه پرداخت  از كارت هاي عضو شبكه  استفاده  با  داوطلبان الزم است 
الكترونيكي آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني اين سازمان و پرداخت 
مبلغ 275/000 )دويست و هفتادوپنج هزار( ريال به عنوان وجه ثبت نام شركت در 
اقدام  اعتباري )شماره سريال 12 رقمي(  اطالعات كارت  به دريافت  آزمون، نسبت 

نمايند. 
تبصره 1- با توجه به اينكه مقرر گرديده است در مراحل مختلف فرآيند اين آزمون، 
خدماتي از طريق ارسال پيام كوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني كه تمايل به 
استفاده از خدمات پيام كوتاه دارند، با انتخاب گزينه مربوط و پرداخت مبلغ 6000 
اين  از  كوتاه، مي توانند  پيام  از خدمات  استفاده  عنوان هزينه  به  ريال  هزار(  )شش 

خدمات استفاده نمايند.
از  يكي  در  متقاضي شركت  آزمون مي تواند  مطابق ضوابط  داوطلب  هر  تبصره 2- 
فني(، گروه  و  رياضي  )علوم  آزمايشي يك  آزمايشي شامل گروه  پنجگانه  گروه هاي 
آزمايشي 2 )علوم تجربي(، گروه آزمايشي 3 )علوم انساني(، گروه آزمايشي 4 )هنر( و 

گروه آزمايشي 5 )زبان هاي خارجي( گردد.
تبصره 3- چنانچه داوطلبي متقاضي ثبت نام در دو يا سه گروه آزمايشي )با توجه 
ازاي هر گروه آزمايشي، مبلغ  به  به توضيحات تبصره 4 ذيل(  باشد، الزم است كه 
275/000 )دويست و هفتاد و پنج هزار( ريال ديگر نيز از همين طريق پرداخت و 

اطالعات كارت اعتباري را دريافت دارد.
كه  است  صورت  بدين  آزمايشي،  گروه  سه  يا  دو  در  ثبت نام  از  منظور  تبصره 4- 
داوطلب مي تواند، عالوه بر انتخاب يكي از گروه هاي آزمايشي )علوم رياضي و فني يا 
علوم تجربي يا علوم انساني( به عنوان گروه آزمايشي اصلي، در گروه آزمايشي هنر 
به  نمي تواند  داوطلبي  ديگر، هيچ  عبارت  به  متقاضي شود؛  نيز  زبان هاي خارجي  و 
طور همزمان، در گروه هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني 

شركت نمايد.
تحصيلي  رشته هاي  گزينش  در  به شركت  عالقه مند  داوطلبي  چنانچه  تبصره 5- 
دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي باشد، الزم است كه 
نسبت به پرداخت مبلغ 138/000 )صد و سي و هشت هزار( ريال ديگر نيز از همين 

طريق، اقدام و اطالعات كارت اعتباري )شماره سريال 10 رقمي( را دريافت نمايد.
تبصره 6- در رابطه با نحوه اعالم عالقه مندي به رشته هاي دانشگاه هاي فرهنگيان 
و تربيت دبير شهيد رجايي تهران، به اطالع مي رساند كه در صورت اخذ مجوزهاي 
قانوني از سوي وزارت آموزش و پرورش از مراجع ذي صالح براي پذيرش دانشجو در 
دوم  دهه  )حدود  تحصيلي  رشته هاي  انتخاب  مرحله  در  موضوع  فوق،  دانشگاه هاي 

مرداد ماه سال 98( اطالع رساني خواهد شد.

تذكرات مهم:
1- اخذ ديپلم نظام آموزشي جديد 3-3-6 حداكثر تا تاريخ 1398/5/31، دارا بودن 
مدرك پيش دانشگاهي يا اخذ مدرك پيش دانشگاهي حداكثر تا تاريخ 1398/6/31 
يا دارا بودن ديپلم نظام قديم يا مدرك كارداني )فوق ديپلم( براي كليه داوطلبان 

الزامي است.
يا  فاقد مدرك پيش دانشگاهي  و كاردانش، كه  دارندگان ديپلم فني و حرفه اي   -2
كارداني هستند، حق ثبت نام در آزمون سراسري سال 1398 را ندارند و در صورت 
ثبت نام در اين آزمون، به عنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد 

خواهد شد.
3- در آزمون سراسري سال 1398 پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي: آهنگسازي، 
طراحي  پارچه،  طراحي  كارگرداني،  ـ  بازيگري  تصويري،  ارتباط  نمايشي،  ادبيات 
لباس، عكاسي، كارداني هنرهاي تجسمي، كتابت  صحنه، طراحي صنعتي، طراحي 
نوازندگي  عروسكي،  نمايش  نقاشي،  نظامي،  موسيقي  سازي،  مجسمه  نگارگري،  و 

آزمايشي هنر و همچنين در  نوازندگي موسيقي جهاني در گروه   و  ايراني  موسيقي 
رشته هاي علوم ورزشي و آموزش علوم ورزشي به صورت متمركز و با شرايط خاص 
صورت مي پذيرد؛ لذا توضيحات الزم در اين خصوص، از طريق اطالعيه هاي مربوط 
در زمان پرينت كارت شركت در آزمون به اطالع داوطلبان خواهد رسيد؛ به عبارت 
ديگر، اين رشته ها از رديف رشته هاي مربوط به پذيرش نيمه متمركز خارج گرديده و 
اسامي پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي فوق، در شهريور ماه سال 98 همزمان با نتايج 

ساير رشته هاي متمركز اعالم خواهد شد.
4- براساس ضوابط، دانشجويان دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، در 
اوالً  نمايند كه  صورتي مي توانند در آزمون سراسري سال 1398 ثبت نام و شركت 
واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون مذكور 
باشند و ثانياً حداكثر تا تاريخ 1397/12/25 نسبت به انصراف قطعي از تحصيل اقدام 
نمايند. بديهي است كه داوطلبان مذكور، در صورت عدم انصراف قطعي از تحصيل 
تا تاريخ تعيين شده، در صورت موفقيت و قبولي در اين آزمون، مجاز به ثبت نام و 
ادامه تحصيل در رشته قبولي جديد خود نيستند و به عنوان داوطلب متخلف تلقي 

خواهند شد.
از  )اعم    1397 سال   سراسري   آزمون   روزانه   دوره هاي   شدگان   پذيرفته   تبصره: 
رشته هاي  متمركز يا نيمه متمركز( در صورت ثبت نام و شركت در آزمون سراسري 
سال 1398، ضمن رعايت موضوع تاريخ انصراف، توجه داشته باشند كه منحصراً مجاز 
به انتخاب رشته در دوره هاي غير روزانه )نوبت دوم »شبانه«، نيمه حضوري، پيام نور، 
غير انتفاعي، پرديس خودگردان، مجازي و رشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسالمي( 

بوده و فقط در اين دوره ها گزينش خواهند شد.
5- الزم به توضيح است اطالعات مربوط به رشته هايي كه در سال 1398 پذيرش آنها 
صرفاً با سوابق تحصيلي )بدون آزمون( انجام مي گردد، در تاريخ 97/11/17 از طريق 
پايگاه اطالع رساني اين سازمان منتشر شده است. داوطلباني كه تمايل به پذيرش در 
اين رشته ها دارند، نيازي به ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1398 نخواهند 

داشت.

ج( آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز براي ثبت نام:
در  مندرج  اطالعات الزم  يا  مدارك  راهنما،  دفترچه  مطالعه  از  بايد، پس  داوطلبان 
تقاضانامه ثبت نام، از جمله فايل عكس اسكن شده را بر اساس توضيحات مندرج در 

دفترچه آماده نمايند.
وارد  با  كه  است  الزم  ثبت نامي،  اطالعات  ويرايش  به  تمايل  صورت  در  داوطلبان، 
نمودن اطالعات درخواستي، نسبت به مشاهده و ويرايش اطالعات ثبت نامي بر اساس 

دستورالعمل به شرح ذيل اقدام نمايند.
الف- آن دسته ازداوطلباني كه مشمول سوابق تحصيلي نيستند، اجازه ويرايش كليه 

اطالعات ثبت نامي خود را دارند.
ب- آن دسته ازداوطلباني كه مشمول سوابق تحصيلي هستند، اجازه ويرايش اطالعات 

خود را دارند؛ اما اجازه ويرايش اطالعات سوابق تحصيلي خود را نخواهند داشت.
توجه: شرايط و ضوابط ثبت نام و شركت در آزمون سراسري، در دفترچه راهنماي 
اين  ثبت نام  ضوابط  و  شرايط  در  تغيير   هرگونه   و  است  شده  درج  آزمون   1 شماره 
آزمون، به صورت اطالعيه رسمي از طريق  نشريه پيك  سنجش  )هفته نامه خبري  و 
اطالع رساني  سازمان  سنجش (، پايگاه اطالع رساني اين سازمان و، در صورت لزوم،  از 

طريق رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد.
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي پايگاه 
گوياي :  تلفن  شماره   با  يا   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني 
42163 )كد 021( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري 

فرمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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فهرست حذفيات منابع سؤاالت آزمون سراسری

 سال 1398 )نظام 3-3-3-3(
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پيرو اطالعيه مورخ 97/09/26، بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان ثبت نام كننده 
دانشگاه ها،  در  پذيرش  )براي    1398 سال  ناپيوسته  كارشناسي ارشد  آزمون  در 
مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه آزاد اسالمي( و بيست و چهارمين المپياد علمي- 
دانشجويي كشور مي رساند اطالعات ثبت نامي داوطلباني كه در زمان مقرر )از تاريخ 
لغايت 97/09/25( در آزمون مذكور ثبت نام نموده اند، از روز یکشنبه   97/09/16
مورخ 97/11/28 تا روز چهارشنبه مورخ 97/12/01 روي پايگاه اطالع رساني اين 
متقاضيان،  كليه  لذا  گرفت؛  خواهد  نشاني: www.sanjesh.org قرار  به  سازمان 
ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما و 

همچنين اصالحات اعالم شده در اين اطالعيه، با مشاهده و كنترل اطالعات ثبت نامي 
خود، در صورت تمايل، نسبت به ويرايش اطالعات اقدام نمايند.

در  ثبت نام  به  مقرر موفق  كه در مهلت  داوطلباني  با  مساعدت  منظور  به  ضمناً 
آزمون نگردیده اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه در بازه زماني فوق )97/11/28 
لغايت 97/12/01( اين دسته از متقاضيان نيز بتوانند نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

اصالحات دفترچه راهنماي ثبت نام:
دفترچه  در  مندرج  امتحاني  رشته هاي  جداول  در  ذيل  جدول  شرح  به  اصالحاتي 

راهنماي ثبت نام صورت گرفته است:

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در خصوص:

 اصالحات جداول رشته هاي امتحاني 
مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و اعالم 

زمان ثبت نام مجدد، مشاهده و ويرايش 
اطالعات داوطلبان ثبت نام كننده در آزمون  

كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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به اطالع 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  اطالع 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 اطالعات شناسنامه اي  پايگاه اطالع رساني مذكور مراجعه نموده و  به 
)شامل نام خانوادگي و نام، كد ملي و تاريخ تولد( يا اطالعات 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 اطالعات 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« دكتري  دوره  ورودي  آزمون  فرآيند  شده،  پيش بيني  زماني  برنامه  اساس  بر 
)نيمه متمركز( سال 1398 از ساعت 8:00 صبح روز جمعه مورخ 97/12/3 در 58 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 اطالعات 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  اطالعات  در 
18 )شامل نام خانوادگي و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، كد ملي، معدل مقطع 
مقطع  فارغ التحصيلي  مؤسسه  كارشناسي،  مقطع  فارغ التحصيلي  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 اصالح مورد يا موارد مذكور، از طريق لينك مربوط حداكثر تا تاريخ 
قسمت  به  ورود  با  و  مراجعه  سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه  به  منحصراً   97/12/3
كه  صورتي  در  داوطلبان،  و  نمايند  اقدام  موارد  اصالح  به  نسبت  اطالعات،  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 اطالعات 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 اعالم مغايرت، بايد حداكثر تا تاريخ 97/12/3 منحصراً 
به سايت اينترنتي سازمان سنجش )قسمت ويرايش اطالعات( مراجعه و با توجه به 
توضيحات مندرج در سايت نسبت به اصالح 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، عالوه  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 اطالعات 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 اطالع 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 خالف 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 اطالعات 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 تالش 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، صالحيت 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 

اعالم 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.
ماده 7- در مورد مشموالن بندهاي )د(، )هـ(، )و( )ز( و )ح( ماده )5( هيأت هاي رسيدگي 
ريال   )10/000/000( ميليون  ده  از  نقدي  جزاي  اعمال  و  رسيدگي  براي  را   متهم 
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، عالوه 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 اسالمي، 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، عالوه 
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، عالوه بر اقدام مراجع قانوني 
ذي ربط، مدعي العلوم نيز مي تواند رأساً نسبت به اعالم 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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