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از سوی سازمان سنجش اعالم شد :

فراخوان  مجوز برگزاری
) telc (  آزمون زبان آلمانی تلک 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

 ثبت نام آزمون 

نظام جدید فني و حرفه اي  سال 98 

پانزدهم ماه مبارک رمضان ، خجسته 
زاد روز کریم اهل بیت ) علیهم السالم (   

حضرت امام حسن مجتبی 
) علیه السالم ( برتمام 

مسلمانان تهنیت باد

خود را برای امتحانات  خرداد ماه آماده کنید )قسمت آخر( 

با جمع بندي دروس به استقبال کنكور برویم

آموزشگاه هاي کنكور و دغدغه هاي فراموش شده

از اوایل خرداد ماه آغاز مي شود:
پرداخت وام مسكن دانشجویان متأهل

رفاه دانشجويان وزارت علوم،  رئيس صندوق 
مسکن  وام  پرداخت  از  فناوري،  و  تحقيقات 
دانشجويان متأهل از اوايل ماه جاري خبر داد.

وديعه  وام  ارائه  خصوص  در  مطيعي،  ناصر  دكتر 
و  داد  خبر  آينده،  روزهاي  در  دانشجويان  مسکن 
توسعه  براي  رفاه  صندوق  جاري،  سال  در  گفت: 
خوابگاه ها، 60 درصد از درآمد حاصل شده از اجاره 
در  خردادماه  از  را  دانشجويي  خوابگاه هاي  بهاي 

اختيار معاونان دانشجويي قرار مي  دهد.
وي ادامه داد: 40 درصد از درآمد اجاره بهاء  خوابگاه هاي 
متأهل  دانشجويان  مسکن  وديعه  به  دانشجويي، 

اختصاص مي يابد.
اين  كرد:  اضافه  علوم  وزارت  رفاه  صندوق  رئيس 
مبالغ از 6 ميليون تا 15 ميليون تومان ارائه مي شود 
به مقاطع مختلف آموزشي  تغيير مبالغ، بستگي  و 

دارد.
اوايل  از  مذكور  وام  پرداخت  افزود:  مطيعي  دكتر 
خردادماه آغاز مي شود و به مدت دو ماه ادامه دارد 
و وام وديعه بعدي، از آغاز سال تحصيلي )مهر ماه( 

پرداخت مي شود.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

فرصت مجدد ثبت نام رشته های پذیرش براساس
 سوابق تحصیلي کارشناسي  ناپیوسته سال 1398 
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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:
هر كس شب قدر را احياء دارد و مؤمن باشد و 
به روز جزا اعتقاد داشته باشد، تمام گناهانش 

آمرزيده مي شود. 

)از وصيت آن حضرت به امام حسن و امام 
حسين )عليهما السالم( چون ابن ملجم ـ 

كه نفرين خدا بر او بادـ  وي را ضربت زد(
شما را سفارش مي كنم به ترسيدن از خدا، و اينکه 
دنيا را مخواهيد؛ هر چند دنيا پِي شما آيد، و دريغ 
مخوريد بر چيزي از آنکه به دستتان نيايد، و حق 
را بگوييد و براي پاداش )آن جهان( كار كنيد، و با 

ستمکار در پيکار باشيد، و ستمديده را يار. 

حضرت امام حسن مجتبي )ع( فرمودند:
همانا خداوند روزِي شما را بر عهده گرفته و شما 
را براي بندگي فراغت بخشيده و به شکرگزاري 
تشويق كرده و نماز را بر شما واجب فرموده و به 

پرهيزكاري توصيه نموده است.

قدر(   )شب  رمضان  مبارک  ماه  نوزدهم 

امیرمؤمنان حضرت  سالروز ضربت خوردن 

امام علی )علیه السالم( بر تمام  مسلمانان 

و شیفتگان آن شیر بیشه توحید ، تسلیت باد

آزمون  برگزاري  زمان  به  شدن  نزديك  با  ساله  هر 
بازار آموزشگاه هاي كنکور، بيشتر  سراسري، آشفته 
ازپيش و بيش از آنکه به علم اندوزي و تقويت بنيه 
براي  محلي  به  شوند،  منجر  دانش آموزان  علمي 
كسب درآمد كنکورگران و افزايش دغدغه خانواده ها 

و راهي براي خالي كردن جيبشان بدل مي شوند. 
عليرغم اعالم و تأكيد مکرر سازمان سنجش آموزش 
طرح  بر  مبتني  پرورش  و  آموزش  وزارت  و  كشور 
اين گونه  اعالم شده،  منابع  و  از كتب درسي  سؤال 
مؤسسات عموماً غيرحرفه اي و بعضاً نيمه حرفه اي، 
و  معکوس  مهندسي  و  تکنيك  طبل  بر  همچنان 
شگردهاي غيرعلمي و غيرمنطقي خود مي كوبند و 
با َعلَم كردن دوره هاي خاص يا فشرده و عناوين اغوا 

كننده ديگر، به فکر كسب درآمد بيشتر مي افتند.
سال  سراسري  آزمون  ديگر،  نيم  و  ماه  يك  حدود 
برگزار  عالي  آموزش  به  ورود  منظور  به   1398
هزار  يکصد  و  ميليون  يك  از  بيش  و  مي شود 
پنجشنبه  )روزهاي  ماه  تير  دوم  هفته  در  داوطلب، 
رقابت خواهند  به  يکديگر  با  تير(  و جمعه 14   13
را  باقي مانده، فرصت مناسبي  اين مدت  و  پرداخت 
در اختيار سودجويان قرار خواهد داد. اينکه چگونه 
بيش از 90 درصد آموزشگاه هاي كشور، بدون مجوز 
فعاليت مي كنند، سؤالي است كه مراجع قانوني بايد 
پاسخگوي آن باشند، اما همين اندك آ موزشگاه هاي 
مجاز هم، مشخص نيست كه صالحيت الزم را براي 

ارائه دوره هاي آمادگي كسب كرده اند يا خير.
اينکه آزمون سراسري و موفقيت در آن را به خريد 
چند سي دي، دي وي دي يا كتاب محدود مي كنند 
سازمان  متوجه  را  آزمون  اين  در  قبولي  عدم  و 
خود  مي نمايند،  آن  احتمالي  اشتباهات  و  سنجش 

و  متقاضيان،  فريب  در  حرفه اي  بي اخالقي  نوعي 
تخريب متوليان قانوني برگزاري آزمون و زير سؤال 
محسوب  كشور  در  دانشجو  گزينش  نظام  بردن 
مي شود كه الزم مي دانيم توجه خانواده ها را به اين 

نکته جلب نماييم.
با  شده،  شناخته  مؤسسات  از  برخي  متأسفانه، 
در  قبولي  وعده  حتي  كالن،  رقم هاي  پيشنهاد 
رشته هاي پر طرفدار و به زعم داوطلب، مطلوب، را 
هم داده اند؛ اما در عمل، اين رقم ها در ازاي شركت 
آزمون هاي  در  شركت  و  كتاب  خريد  كالس ها،  در 

آزمايشي عموماً غيراستاندارد دريافت مي شود.
برخالف ادعاي برخي از مؤسسات كنکورگر، صرف 
سودجويي  توجيه گر  نمي تواند  شغل  ايجاد  اعالم 
در  اضطراب  و  تنش  ايجاد  و  مؤسسات  اين  كالن 
ميان خانواده هاي محترم داوطلبان شود؛ به عالوه، 
بحث ايجاد شغل، در حيطه وظايف و مأموريت هاي 
ادعاهاي  اين  و  نمي شود  گنجانده  مؤسسات،  اين 
بخشيدن  مشروعيت  براي  صرفاًَ  گزاف،  و  بي ربط 
به دريافتي هاي كالن از جيب مردم و سودآوري و 

سودجويي آنهاست.
در خاتمه بايد عنوان كنيم كه بخشي از اعتماد مردم 
به اين آموزشگاه ها، ناشي از تبليغ و معرفي آنها از 
جا  كه  است  كشور  رسمي  منابع  و  مبادي  مجراي 
دارد در اين زمينه، تجديد نظر جدي به عمل آيد 
و همچنين نظام آموزشي كشور هم مجدانه بررسي 
كند كه آيا واقعاً آموزش رسمي كشور، دچار نقصان 
يا كاستي شده است كه اين گونه مؤسسات آ موزشي 
اين  اطراف  در  قارچ گونه  بي صالحيت،  و  غيرمجاز 

نظام آموزشي، رشد و تکثير يافته اند؟!
موفق باشيد 

آموزشگاه هاي کنكور و دغدغه هاي فراموش شده
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فراخوان دریافت آثار یازدهمین جشنواره 

بین المللی فارابی اعالم شد

دكتر حسين ميرزايی، رئيس دبيرخانه يازدهمين 
دريافت  زمان  گفت:  فارابی،  بين المللی  جشنواره 
فارابی  بين المللی  جشنواره  يازدهمين  آثار 
اول  از  اسالمی(،  و  انسانی  علوم  تحقيقات  )ويژه 

خردادماه تا ۳۱ مردادماه ۱۳۹۸ است. 
علوم،  وزارت  عمومی  روابط  كل  اداره  گزارش  به 
آثار  گفت:  خبر،  اين  اعالم  با  ميرزايی،  حسين  دكتر 
گذشته،  ادوار  همچون  جشنواره،  اين  پذيرش  مورد 
»گزارش  پژوهشی«،  »كتاب  شامل:  محور  چهار  در 
»پايان نامه  و  دكتری«  »رساله  پژوهش«،  يافته  اختتام 
سال  ابتدای  از  كه  آثاری  و  است  كارشناسی ارشد« 
يافته اند، می توانند  پايان  پايان اسفند 1397  تا   1395

در اين دوره از جشنواره شركت كنند.
پانزده  در  جشنواره،  اين  در  علمی  آثار  افزود:  وی 
»تاريخ،  عرفان«،  و  اديان  »اخالق،  علمی:  گروه 
ادبيات  »زبان،  »حقوق«،  باستان شناسی«،  و  جغرافيا 
ارتباطات«،  علوم  و  اجتماعی  »علوم  زبان شناسی«،  و 
»علوم اقتصادی، مديريت و علوم مالی«، »علوم تربيتی، 
روابط  سياسی،  »علوم  ورزشی«،  علوم  و  روان شناسی 
بين الملل و مطالعات منطقه ای«، »علوم قرآنی، تفسير 
كالم«،  و  منطق  »فلسفه،  اصول«،  و  »فقه  حديث«،  و 
»فناوری اطالعات، اطالع رسانی و كتابداری«، »مطالعات 
هنر  »مطالعات  )ره(«،  خمينی  امام  و  اسالمی  انقالب 
و زيبايی شناسی« و »مطالعات ميان رشته ای« دريافت 

می شوند.
به گفته رئيس دبيرخانه يازدهمين جشنواره بين المللی 

به  مربوط  آثار  نيز  جشنواره  بين الملل  بخش  فارابی، 
می كند  دريافت  را  اسالم شناسی  و  ايران شناسی  حوزه 
جايزه  نيز  ويژه  بخش  در  گذشته  ادوار  همچون  و 
شخصيت های پيشرو علوم انسانی و اسالمی، پيشکسوت 
علوم انسانی و اسالمی، مترجم برتر، انجمن علمی برتر، 
اعطا  برتر  نظريه پرداز  و  برتر  پژوهشی  و  علمی  نشريه 

خواهد شد.
در  آثار  ثبت  اينکه  بيان  با  همچنين  ميرزايی،  دكتر 
سامانه اين جشنواره، در دو قالب حقيقی و حقوقی است، 
اظهار داشت: عالوه بر اينکه مؤلفان و پژوهشگران خود 
جشنواره  سامانه  در  آثارشان  ثبت  به  نسبت  می توانند 
پژوهشی،  مراكز  و  دانشگاه ها  ناشران،  كنند،  اقدام 
انجمن های علمی و گروه های علمی آموزشی و پژوهشی 
الزم  شايستگی  واجد  را  اثری  چنانچه  مي توانند،  نيز 
می دانند، به معرفی و ثبت آثار پيشنهادی خود مبادرت 

ورزند و زمينه شناسايی آثار فاخر را فراهم نمايند.
اسالمی،  و  انسانی  علوم  حوزه  پژوهشگران  تمامی 
آدرس:   به  اين جشنواره  به سايت  مراجعه  با  می توانند 
WWW.FARABIAWARD.IR از اول خردادماه 

آثار علمی خود را در اين سامانه ثبت كنند.
گفتنی است كه جشنواره بين المللی فارابی، هر ساله از 
سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، كميسيون ملی 
يونسکو، دفتر منطقه ای آيسسکو، بنياد ملی نخبگان و 
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، 

تحقيقات و فناوری برگزار می شود.

از 18 خرداد ماه آغاز مي شود :

ثبت نام نقل و انتقال 

دانشجویی دانشگاه آزاد

آزاد  دانشگاه  دانشجويی  و  فرهنگی  معاون 
اسالمی، از آغاز ثبت نام نقل و انتقاالت دانشجويی 
از   ۹۹ -۹۸ اول  نيمسال  برای  دانـشگاه  اين 

۱۸ خرداد ماه خبر داد.
حجت االسالم دكتر ابراهيم كالنتری، دستورالعمل آغاز 
نيمسال  برای  دانشجويی  انتقاالت  و  نقل  اجرايی  روند 
مراكز  واحدها،  استان ها،  رؤسای  به  را   99-98 اول 
آموزشی و معاونت آموزش های عمومی و مهارتی )سما( 

دانشگاه ابالغ كرد.

دكتر كالنتری در اين دستورالعمل آورده است: »ثبت 
تاريخ  از  دانشجويی،  انتقاالت  و  نقل  درخواست های 
98/3/18 تا 98/4/18 از طريق سامانه منادا به آدرس: 

www.monada.iau.ir انجام می شود.

واحدهای  كه  است  شده  تأكيد  دستورالعمل  اين  در 
دانشگاهی، براي راهنمايی صحيح دانشجويان متقاضی 
بايد، ضمن ارائه مشاوره از سوي مسؤوالن ذی ربط، مفاد 
شيوه نامه و ابالغيه مهمانی دائم دانشجويان دختر را در 

معرض ديد دانشجويان قرار دهند.
بر اساس اين دستورالعمل، برای آن دسته از دانشجويانی 
با توجه به شرايط شيوه نامه نقل و  كه از بدو پذيرش، 
انتقاالت به واحد دانشگاهی مقصد، مهمان دائم هستند، 
ضرورتی برای ارسال ليست دروس در هر ترم از سوي 
می تواند،  مقصد  واحد  و  نيست  مبدأ  دانشگاهی  واحد 
پس از اخذ تأييد مطابقت سرفصل دروس با واحد مبدأ، 

نسبت به ارائه دروس اقدام كند.

همچنين در صورت صدور مجوز مهمانی يك ترم برای 
امکان پذير  رساله  اخذ  تخصصی،  دكتری  دانشجويان 
نيست و دانشجويان دكتری تخصصی موظفند كه رساله 

خود را در واحد مبدأ اخذ كنند.
صدور  صورت  در  دستورالعمل،  اين  بندهای  اساس  بر 
تخصصی  دكتری  دانشجويان  برای  مهمانی  مجوز 
متقاضی گذراندن امتحان جامع، تأييد مجوز بر اساس 
شرايط متقاضی و منطبق با سوابق تحصيلی و آموزش 
و  نقل  خاص  موارد  كميسيون  توجه  با  صرفاً  دانشجو، 
امکان پذير  دانشگاه  مركزی  سازمان  دانشجويی  انتقال 
است؛ لذا واحدهای دانشگاهی، بايد به منظور اخذ مجوز 
امتحان جامع برای هر متقاضی، به همراه ارسال سوابق 
مکاتبه  دانشگاه  دانشجويی  امور  كل  اداره  با  تحصيلی، 

كنند.«
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصیلي دانشگاه آزاد اسالمي درآزمون سراسري 1398 
پيرو اطالعيه منتشر شده مورخ 1397/12/19 در سايت سازمان سنجش در خصوص 
مهرماه سال 1398  آزمون سراسري  تحصيلي  براساس سوابق  دانشجو صرفاً  پذيرش 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و همچنين مندرجات دفترچه راهنماي ثبت نام و 
انتخاب رشته مربوط، كه در تاريخ 1397/11/17 روي سايت اين سازمان قرار گرفته 
اسالمي،  آزاد  دانشگاه  اعالم فهرست كد رشته محل هاي  است، بدين وسيله ضمن 
كه در سايت سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org آمده است، به اطالع 
مي رساند كه متقاضيان مي توانند تا پايان روز چهارشنبه مورخ 1398/6/6 با مراجعه به 

سايت دانشگاه آزاد به نشاني: www.azmoon.org نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته 
صرفاً براساس سوابق تحصيلي در مقاطع كارشناسي پيوسته و كارداني ناپيوسته اين 

دانشگاه اقدام نمايند. 
ضمناً الزم است كه داوطلبان، قبل از انتخاب رشته، نسبت به مطالعه دقيق شرايط 
و ضوابط و جداول رشته  محل هاي اعالم شده در اين اطالعيه و همچنين دفترچه 

راهنماي مندرج در سايت سازمان سنجش، اقدام كنند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

سازمان سنجش آموزش كشور قصد دارد تا زمينه توسعه و توزيع مناسب مراكز مجاز 
برگزاری آزمون زبان آلمانی تلك )telc( را در سراسر كشور فراهم كند؛ لذا دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی و ساير مؤسسات آموزشی دارای مجوز فعاليت آموزشی و سابقه 
فعاليت در زمينه آموزش زبان آلمانی، در صورت تمايل به اخذ مجوز برگزاری آزمون 
زبان آلمانی تلك )telc( از سوی سازمان سنجش آموزش كشور)تنها مرجع قانونی 
صادر كننده مجوز برگزاری آزمون های بين المللی در كشور(، می توانند درخواست 

های خود را به منظور بررسی به اين سازمان ارسال كنند.

شرایط اولیه اخذ مجوز:
فّناوری«،  و  تحقيقات  علوم،  »وزارت  از  معتبر  آموزشی  فعاليت  مجوز  داشتن   -1

»وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی« و »وزارت آموزش و پرورش« و ... .
2- داشتن وبگاه معتبر، مستقل و فعال.

3- داشتن فضاها و تجهيزات استاندارد به شرح زير:
- فضا و تجهيزات برگزاری آزمون كتبی )به اندازه كافی بزرگ، صندلی مناسب، چيدمان 
سطری و ستونی صندلی ها با رعايت فاصله حداقل 1/5 متر از هر طرف، سامانه روشنايی، 

سامانه پخش صدا، سامانه سرمايشی و گرمايشی، ساعت ديواری و ...(.
- سرويس بهداشتی مناسب و كافی متصل به فضای برگزاری آزمون كتبی.

- فضای مستقل برای استقرار و مديريت سامانه پخش صدا و اعالم فرمان هاي صوتی 
در فضای برگزاری آزمون كتبی.

امکان  با  آزمون،  برگزاری  فضای  كنار  در  آزمون  مديريت  برای  مستقل  فضای   -
دسترسی به اينترنت، تلفن و ... .

- سه فضای مستقل و نزديك به يکديگر برای انتظار، آماده سازی و برگزاری آزمون 
شفاهی.

- فضای مستقل برای نگهداری امن وسايل اضافی همراه داوطلبان.
- فضای امن برای حفظ اسناد بخش های كتبی و شفاهی آزمون.

صوتی،  روشنايی،  های  سامانه  برای  مناسب،  اضطراری  برق  تأمين  امکان  داشتن   -
سرمايشی و گرمايشی كليه فضاها.

مراحل اخذ مجوز:
هر مؤسسه اي كه واجد شرايط اوليه پيشگفته است، برای برگزاری آزمون زبان آلمانی 

تلك )telc( در ايران، بايد نسبت به اخذ دو مجوز ]يکی از سازمان سنجش )مرجع 
از  ديگری  و  كشور(  در  بين المللی  های  آزمون  برگزاری  مجوز  كننده  صادر  قانونی 
مؤسسه تلك )telc( آلمان )صاحب امتياز آزمون تلك([ اقدام كند كه مراحل آن به 

شرح زير است:
از سوي   )telc( آلمانی تلك  برگزاری آزمون زبان  ارسال درخواست اخذ مجوز  1ـ 

مؤسسه درخواست كننده به سازمان سنجش آموزش كشور.
2ـ اعالم كتبی رويه اخذ مجوز، ملزومات و اسناد مورد نياز از سوي سازمان سنجش 

به مؤسسه درخواست كننده.
3ـ اعالم كتبی موافقت مؤسسه درخواست كننده با شرايط اعالم شده از سوی سازمان 

سنجش، به همراه ارسال تصوير مدارك الزم به اين سازمان.
4ـ استعالم تأييد مدارك مؤسسه درخواست كننده و نداشتن منع قانوني از مراجع 

ذي صالح، از سوي سازمان سنجش.
5 ـ بازديد فضا و تجهيزات مؤسسه درخواست كننده از سوي نماينده ناظر سازمان 

سنجش.
سوي  از  كننده  درخواست  مؤسسه  تجهيزات  و  فضا  مدارك،  تأييد  صورت  در  6ـ 
سازمان سنجش، اين سازمان ضمن اعالم نتيجه )بند4 و 5( به مؤسسه درخواست 
كننده، در صورت تمايل مؤسسه، آن را برای اخذ مجوز زبان آلمانی از مؤسسه  تلك 

)telc( به دانشگاه FHM در كشور آلمان )نماينده مؤسسه تلك( معرفی می كند.
7ـ در صورت اخذ تأييد مراحل  4 و 5 از سوي سازمان سنجش، مؤسسه درخواست 
كننده، نسبت به پی گيری اخذ مجوز از مؤسسه تلك )telc( و ارائه آن به سازمان 

سنجش، اقدام مي نمايد.
8 ـ در صورت انجام مرحله 7، تعهدنامه از سوي سازمان سنجش )تعهد به سازمان( 

به مؤسسه درخواست كننده برای اعالم موافقت ارسال مي شود.
9ـ امضاء و ارسال تعهدنامه از سوي مؤسسه درخواست كننده به سازمان سنجش.

 )telc( 10 ـ سازمان سنجش نسبت به صدور مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلك
در ايران اقدام مي كند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

فراخوان سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

)telc( مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک 
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بدين وسيله به اطالع داوطلبان متقاضي ثبت نام در رشته هايي كه پذيرش آنها در دوره هاي  كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398 صرفاً براساس سوابق تحصيلي »معدل 
كل دوره كارداني« صورت مي گيرد، مي رساند در صورتي كه در زمان مقرر )از تاريخ ۹۸/02/۱0 لغايت ۹۸/02/2۱ ( موفق به ثبت نام نشده اند، مي توانند برای پذيرش در 
اين رشته ها، از روز دوشنبه مورخ 1398/5/7 تا روز جمعه مورخ 1398/5/11 به پايگاه اطالع رساني اين سازمان مراجعه و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما و اصالحات 
مربوط به آن )موضوع اطالعيه مورخ 98/02/16( كه از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان در دسترس است، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در پذيرش اين رشته ها اقدام 

نمايند. داوطلبان مي توانند براي اطالع از رشته هايي كه پذيرش آنها با سوابق تحصيلي )بدون آزمون( انجام مي شود، به جدول ذيل مراجعه نمايند.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

فرصت مجدد ثبت نام و انتخاب رشته براي شرکت در رشته های
 پذیرش براساس سوابق تحصیلي »معدل کل دوره کارداني« 

دوره هاي  کارداني به کارشناسي  ناپیوسته سال 1398 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

فهرست منابع درس هاي »فقه« و »اصول عقاید« رشته علوم و معارف اسالمي   نظام قدیم آزمون  سراسري  سال 1398

ـــان،  ـــه حاجي ـــتة مليح ـــه، نوش ـــا فق ـــنايي ب ـــاب آش ـــه: كت 1-  درس فق
ـــه. ـــارات مدرس انتش

ـــدل الهـــي و قضـــا  ـــي 3 )ع ـــان بين ـــاب جه ـــد: كت 2-  درس اصـــول عقاي
ـــد: 2009، شـــامل فصـــل اول )همـــه فصـــل(،  ـــدر( ك و ق

ـــه 23 و 24( و از  ـــالمي« صفح ـــفه اس ـــوان »فلس ـــز عن ـــل دوم )بج فص
ـــادر خوشـــبختي ها«  ـــب، م ـــا مصائ ـــوان »نظـــام كل ت فصـــل چهـــارم، عن

ـــا 72(. )از صفحـــه 65 ت
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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در جلسۀ آزمون چه كنيم؟
وسايل  كه  شويد  مطمئن  منزل،  از  خروج  از  پيش   *
به  را   ... و  ساعت  خودكار،  مداد،  مثل:  خود  نياز  مورد 
دسترس  در  چيز  همه  كار،  اين  انجام  با  داريد.  همراه 
شما خواهد بود و ضمن ايجاد آرامش در شما، موجب 
خواهد شد كه نيازی به قرض گرفتن وسايل از ديگران 

نداشته باشيد. 
مدرسه  به  كردن  عجله  بدون  و  آهسته  گام های  با   *

برويد و به محل برگزاری امتحان داخل شويد.
جلسة  به  ورود  هنگام  را  جمله  اين  آماده ام.«  »من   *
امتحان به خود يادآوری كنيد و از افکار منفی و افرادی 
كه به شما انرژی منفی می دهند، دوری كنيد. شما تمام 
توان خود را برای آمادگی الزم در دروس خود به كار 
اكنون  است،  نبوده  اين گونه  هم  اگر  حتی  و  گرفته ايد 
خوردن  حسرت  و  گذشته  به  كردن  فکر  وقت  ديگر 
و  استفاده  برای  را  خود  توان  همة  بايد  بلکه  نيست، 

بهره برداری از دانسته هايتان به كار گيريد.
را فراموش كرده ايد، سر جلسة آزمون و  اگر چيزی   *
قبل از شروع امتحان، از كسی سؤال نکنيد. انجام اين 
كار، بيشتر باعث افزايش اضطراب شما می شود، و اگر 
فرابگيريد،  يا  بياوريد  به خاطر  را  هم مطلب مورد نظر 
موجب  اضطراب،  افزايش  دليل  به  زياد،  احتمال  به 
فراموشي نکته های ديگری كه در خاطر شما بوده است، 

خواهد شد.
عملکرد  نحوه  و  دانش آموزان  ديگر  به  كردن  نگاه   *
تند می نويسد(،  تند  دانش آموزی كه  )مثاًل ديدن  آنان 
امتحان  زيادی در حين  بروز اضطراب  می تواند موجب 
ورقه  روی  را  خود  توجه  تمام  بنابراين،  شود؛  شما  در 
داشته  بيشتری  آرامش  تا  نماييد  متمركز  امتحانی تان 

باشيد.
* سر جلسه امتحان، وقت كافی داريد؛ پس خوب دقت 
كنيد كه با توجه به بارم هر سؤال، به اندازه كافی راه 
حل هر مسأله يا پرسش را بنويسيد. ضمناً از محاسبات 

ذهنی و ميان برهای كنکوری هم جداً بپرهيزيد! 
* پاسخگويی به سؤاالت امتحان را با نام خدا آغاز كنيد 
تجربه  را  آرامشی شگفت انگيز  پروردگار،  به  توكل  با  و 

كنيد. 
* در ابتدا نگاهی گذرا به سؤاالت بيندازيد )حدوداً 10 درصد 
از وقت خود را برای انجام اين كار صرف كنيد( و سپس 
كلمات كليدی را در سؤاالت مشخص كنيد و برای پاسخ 

دادن به آنها زمان بندی كنيد، و در حالی كه سؤاالت را 
می  خوانيد، نکاتی را كه به ذهنتان می  رسد و می  تواند 

مفيد باشد، در كنار آنها يادداشت كنيد.
منظم  برنامه  يك  از  سؤاالت،  به  پاسخگويی  برای   *
پيروی كنيد و ابتدا به سؤاالت ساده تر پاسخ دهيد. انجام 
اين كار، احساس تسلط شما بر پرسش ها را افزايش و 
روی  ابتدا  اگر  كاهش می دهد. همچنين  را  اضطرابتان 
هر سؤالی تمركز كنيد، ممکن است به سؤال هايی كه 
پاسخ آنها را در خاطر داريد، نرسيد و زمانتان را براي 
بدهيد.  دست  از  سؤاالت،  از  گروه  اين  به  پاسخگويي 
ضمناً در نظر داشته باشيد كه تداعی های ناشی از پاسخ 
به سؤال هايی كه پاسخ آنها را بلد هستيد، باعث می شود 
كه مطالب بيشتری را به ياد آوريد و در نتيجه، امکان 
اينکه جواب سؤال های ديگر را بيابيد، در شما افزايش 
می يابد. در مرحلة بعد، سراغ سؤال هايی برويد كه بارم 
پاسخ  سؤاالتی  به  ترتيب،  به  سپس،  و  دارند  بيشتری 
وقت  آنها  به  دادن  جواب  هستند،  مشکل تر  كه:  دهيد 

بيشتری می  گيرد و بارم كمتری دارند.
را نمي دانيد، هرگز آن روي سؤال  اگر پاسخ سؤالي   *
رفتن  هدر  موجب  كار،  اين  انجام  نکنيد؛ چون   توقف 

وقت شما مي شود.
* دقت داشته باشيد كه هر سؤال از شما چه می خواهد. 
در اين مورد به كلمات راهنما در هر سؤال توجه كنيد. 
اين كلمات به طور معمول عبارتند از: نام ببريد، تعريف 
كنيد،  فهرست  كنيد،  مقايسه  كنيد،  محاسبه  كنيد، 

تحليل كنيد، اثبات كنيد، بحث كنيد و ....
* در سؤال های تستی، به دنبال كلمات كليدی سؤال 
مثل: بجز ، تمام ، بعضی ، اكثر و همين طور منفی بودن 
سؤال  باشيد. همچنين اول همة  گزينه ها را بخوانيد و 

سپس به اين گونه سؤال ها پاسخ دهيد. 
كنيد،  تکميل  را  بايد جای خالی  كه  در سؤال هايی   *
نظر  از  و  بوده  منطقی  جوابتان  كه  باشيد  داشته  دقت 

دستوری، با ساختار جمله، هماهنگی داشته باشد. 
* برای پاسخ به سؤال های عددی و مسأله ای، هر مرحله 

از راه حل و جواب نهايی را مشخص كنيد.
كه  شويد  مطمئن  ابتدا  تشريحی،  سؤال های  در   *
عزيزان  شما  از  )بعضی  خوانده ايد  دقت  با  را  پرسش 
به  پاسخگويی  فکر  به  نخوانده  انتها  تا  را  سؤال  هنوز 
آن هستيد!( و سپس زير واژه های اصلی سؤال را خط 
بکشيد و پس از آن، خود را به جای تصحيح كنندۀ ورقه 

بگذاريد و بهترين و دقيق ترين جواب را به هر پرسش 
بدهيد؛ جوابی كه هر تصحيح كننده ای به آن نمرۀ كامل 

می دهد.
اضطراب  و  آشفتگي  دچار  امتحان،  جلسه  در  اگر   *
شديد، از تکنيك هاي وقفه آزمون استفاده كنيد؛ بدين 
ترتيب كه براي چند دقيقه امتحان را رها كنيد و پاي 
كاماًل  را  فقراتتان  ستون  و  گذاشته  زمين  كف  را  خود 
عمودي و صاف نگه داريد؛ سپس نفس عميق بکشيد، 
آن را چند ثانيه نگه داريد و بعد به طور كامل آرام بيرون 

دهيد و تا سه بار  اين عمل را تکرار كنيد.
در  داده ايد،  پاسخ  پرسش ها  به  موعد،  از  زودتر  اگر   *
از  و  كنيد  مقاومت  امتحان،  محل  ترك  وسوسة  برابر 
وقت باقی ماندۀ خود، برای بازبينی جواب هايتان استفاده 
كنيد؛ حتی سر برگ امتحانی خود را هم بازبينی كنيد تا 
از نوشتن نام و مشخصاتتان مطمئن شويد. در امتحانات 
جدا  امتحانی  ورقه  از  برگ  سر  تصحيح،  موقع  نهايی، 
می شود؛ بنابراين، دقت كنيد كه در بخش سر برگ )رو 
و پشت برگه( چيزی ننويسيد؛ چون تصحيح نمی گردد. 
همچنين پيش از تحويل برگه تان،  اشتباهات دستوری 

و غلط های اماليی خود را رفع كنيد. 
* بدانيد كه هميشه، نوشتن يك پاسخ ضعيف و ناقص، 

بهتر از هيچ است.
موبايل،  داشتن  همراه  نهايی،  امتحانات  در   *
الکترونيکی  وسايل  هرگونه  و  هندزفری  ام پی تری پلير، 
منظور  به  شرايط  كردن  فراهم  روشن(،  يا  )خاموش 
استفاده ساير دانشجويان از پاسخنامه خود يا كمك به 
از  استفاده  مانند:  به سؤاالت،  برای پاسخگويی  ديگران 
امتحانات چند  گزينه ای، همراه  پا در  و  حركات دست 
اوراق  كردن  جابجا  و  يادداشت  جزوه،  كتاب،  داشتن 
امتحانی و نوشتن اسم غيرواقعی روی پاسخنامه، تخلف 
محسوب می شود. دانش آموزان بايد توجه داشته باشند 
كه اگر فردی سر جلسه امتحان تقلب كند، نمره صفر 
دريافت می كند و از آن امتحان محروم خواهد شد؛ اما 
به  اقدام  مکرر  صورت  به  فردی  كه  شود  مشخص  اگر 

تقلب كرده است، از تمام امتحانات حذف خواهد شد. 
روي  را  خود  وقت  امتحان،  اتمام  از  بعد  هميشه   * 
آمادگي براي امتحان بعدي بگذاريد و از ناراحت بودن 

براي امتحان داده شده، جداً خودداري كنيد.

خود را برای امتحانات  
خرداد                 ماه آماده کنید                          

)قسمت آخر(
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اگر چیزی را فراموش کرده اید، سر جلسۀ آزمون و قبل از شروع امتحان، 

افزایش اضطراب شما  باعث  بیشتر  این کار،  انجام  نكنید.  از کسی سؤال 

فرابگیرید،  یا  بیاورید  خاطر  به  را  نظر  مورد  مطلب  هم  اگر  و  می شود، 

نكته های  فراموشي  موجب  اضطراب،  افزایش  دلیل  به  زیاد،  احتمال  به 

دیگری که در خاطر شما بوده است، خواهد شد 
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از  ماه  خرداد  سراسري،  آزمون  داوطلبان  همه  برای 
ميان  در  عموماً  زيرا  است؛  برخوردار  ويژه ای  اهميت 
است  معروف  جمع بندی  دوران  به  ماه  اين  داوطلبان، 
و بيشتر داوطلبان در اين زمان، مشغول اين هستند تا 
مطالبی را كه در طول سال مطالعه كرده اند، جمع بندی 
جمع بندي،  دوران  شوند.  آماده  كنکور  برای  و  نموده 
كه  داوطلبان  بر  عالوه  زيرا  است؛  مهمي  بسيار  دوران 
بايد به مديريت خوب اين دوران فکر كنند، دانش آموزان 

سال آخر نيز بايد امتحاناتشان را در همين زمان  بدهند 
و خودشان را براي آنها آماده كنند و عالوه بر آن بايد 
شيوه دوران جمع بندي را اجرايي كنند و از زمان خود 
و  جمع بندی  دوران  اهميت  ببرند.  را  استفاده  نهايت 
با  زيرا  می دانند؛  همه  را  ماه  اين  در  برنامه ريزی  روش 
صحيح  روش  اجرای  و  خرداد  ماه  از  صحيح  استفاده 
جمع بندی، در هر جايگاهی كه باشيد، می توانيد رشد 

كرده و از تالش خود نتيجه دلخواه بگيريد.

را دارند  اين تصور  بيشتر دانش آموزان  در حال حاضر، 
كه هيچ يك از مطالبی را كه تا به حال خوانده اند، به ياد 
ندارند. اين موضوع باعث می شود تا آنان نتوانند در اين 
ايام به خوبی برنامه ريزی كرده و از وقت خود استفاده 
نمايند و فکر می كنند كه برای يادگيری بهتر، بايد تمام 
نگران  اما  كنند؛  مرور  جمع بندی  دوره  در  را  مطالب 
نباشيد؛ چون به محض اينکه در جلسه آزمون سراسري 
حاضر شويد و سؤاالت را ببينيد، متوجه خواهيد شد كه 

با جمع  بنـــدي 
دروس به استقــبال
 کنــكور بــرویم
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مطالب را به خوبی به خاطر داريد. در دوران جمع بندي، 
زمان محدود است و اطالعات، بايد سازمان دهي شود؛ به 
همين دليل، فراموش نکنيد معنی جمع بندی اين است 
كه ابتدا درس هايی را كه خوانده ايد، مرور كنيد و برای 
داوطلبان  از  نکنيد. خيلي  برنامه ريزی  نخوانده،  دروس 
بايد همه كتاب ها را بخوانند و جلو  تصور می كنند كه 
بروند. در اين روش، زماني كه كتاب اول را بر مي داريد 

و شروع به خواندن مي كنيد، نگران آنچه 
وقتي  و  هستيد،  است،  مانده  باقي  كه 
نگراني  مي خوانيد،  را  كتاب ها  از  نيمي 
ديگري هم داريد و آن نگراني، اين است 
خوانده ايد،  كه  را  كتاب هايي  اولين  كه 

فراموش كرده ايد. 
 البته دانش آموزان برتر، حجم كمتري از 
اطالعاتشان ناقص است و در نتيجه، كار 

آنها، كمتر و سبك تر است. 
دوره  درحال  ما  جمع بندی،  دوران  در 

كتاب ها  مهم  صفحه های  و  فصل ها  اما  هستيم،  كردن 
دوره می شود و نه همه مطالب آنها. برای اينکه بتوانيم 
اين كار را انجام دهيم و از زمان خود بهترين استفاده را 
ببريم، ابتدا مطالبی را كه الزم می دانيم )دقت كنيد فقط 
مطالبی را كه فکر می كنيم نياز به مرور و مطالعه مجدد 
دارند( مرور می كنيم و سپس با انجام چند دوره تست 
تا حدود زيادی می توانيم  و آزمون های سال های قبل، 
مطمئن باشيم كه اگر مبحث مهمی در كتاب ها بوده، در 

خالل اين چند دوره آزمون مطرح شده است. 
در دوران جمع بندی، كار برای دانش آموزان متوسط و 
روحيه  زيرا  است؛  حساس تر  معمول،  حد  از  ضعيف تر 
كه  كنند  تالش  آنان  تا  می شود  باعث  كمال طلبی 
اين دسته  اما  بگيرند؛  ياد  كامل  به طور  را  نکات  تمام 
زمان را  بايد توجه داشته باشند كه حتماً  از داوطلبان 
در نظر بگيرند، و اگر زمان الزم برای جمع بندی كامل 
دروس ندارند، به بودجه بندي دروس توجه كرده و الزاماً 
جمع بندی  دوره  در  را  دروس  اصلی تر  و  مهم تر  نکات 
طي  كنکور،  مباحث  بندي  بودجه  كنند.  مطالعه 
هميشه  معموالً  و  است  ثابت  تقريباً  متوالي،  سال هاي 
يك يا دو تست در طي سال هاي مختلف از آن مبحث 
بلد  را  مطلبي  دانش آموزي،  اگر  مثاًل  مي شود؛  مطرح 
نيست، بديهي است كه مي تواند به مباحثی كه اهميت 
بيشتري دارد، بپردازد؛ در واقع قرار نيست كه در اين 
دوره، كارهای غيرممکن انجام دهيد، بلکه بايد در يك 
فاصله زمانی محدود، بهترين و درست ترين كار ممکن 

را انجام دهيد.
      در زمان جمع بندی، داوطلبان بايد سعی كنند تا از 
تمام اوقاتشان استفاده نمايند؛ با اين همه، باز هم الزم 
است كه از دفتر برنامه ريزی استفاده كنيد. هنگامی كه 
وقت شما كم و كارتان زياد است، ضرورت داشتن يك 
برنامه منظم، از هر زمان ديگری بيشتر است. همان گونه 
بهترين  جمع بندی،  دوران  در  كرده ايم،  اشاره  قباًل  كه 

كار اين است كه شما در هفته چند آزمون برگزار كنيد 
و از خود امتحان بگيريد؛ به اين ترتيب، متوجه خواهيد 
شد كه نقاط ضعفتان كجاست و درصدد رفع نقاط ضعف 
خود در روزهای باقی مانده هفته برخواهيد آمد. اگر جزو 
آن دسته از داوطلبانی هستيد كه منتظر هستيد تا دوره 
درس ها به پايان برسد و تست كار كنيد، بايد بدانيد كه 
يا هيچ گاه اين مسأله اتفاق نمی افتد يا اگر اتفاق بيفتد، 
زمان  باقی مانده،  زمان  مدت  و  بود  خواهد  دير  بسيار 
اگر  بنابراين،  بود؛  نخواهد  اشکال شما  رفع  برای  كافی 
هنوز شروع به تست زدن به صورت منسجم و كنکوری 
نکرده ايد، زمان را از دست ندهيد و از همين االن شروع 

به تست زدن كنيد. 
برای اينکه مطالعه موفقی داشته باشيد، سعی كنيد در 
آزمون هايی كه از خودتان می گيريد، به سراغ تست های 
كنکور  به  سؤال ها  شبيه ترين  برويد.  قبل  سال های 
امسال، سؤاالت سال های گذشته آزمون سراسری است. 
ضمناً بهترين كار در دوران جمع بندی، تکرار تست هايی 
است كه قباًل داشته ايد؛ زيرا، عالوه بر يادآوری و تسلط 
داشته ايد،  قباًل  كه  اشتباهاتی  تست ها،  همان  روی 
به  عزيز  داوطلبان  كه  است  ممکن  می شوند.  يادآوری 
شيوه آزمونی به جمع بندی مبادرت كنند، اما همين كه 
ديدند نتيجه آزمون اول يا بعدی خوب نشد، اين روش 
هدف  زيرا  نيست؛  درست  كار  اين  انجام  كنند.  رها  را 
نه  است،  آموزش  اصل  در  مجموعه ای،  تست  زدن  از 
سنجش؛ يعنی شما بتوانيد با توجه به وضعيت خودتان 

و نتيجه ای كه كسب می كنيد، برای روزهای باقی مانده 
هفته به منظور رفع اشکال برنامه ريزی كنيد؛ به عبارتی 
خودتان  برای  بتوانيد  تا  می كند  كمك  شما  به  آزمون 
در  حالت  بهترين  كنيد.  تنظيم  بهتری  برنامه شخصی 
را،  روز  پنج  تا  چهار  شما  كه  است  آن  موقعيت،  اين 
بسته به شرايط درسی و آمادگی خود در آزمون، تست 
مجموعه ای بزنيد و در وقت باقی مانده هفته، رفع اشکال 

كنيد.
دوره  آزمون  شيوه  درباره  قباًل  اينکه  با 
الزم  اما  داده ايم،  توضيحاتی  جمع بندی 
راهنمايی  براي  ديگر  بار  يك  كه  است 
شما عزيزان اشاره كنيم كه در اين ايام 
باقی مانده تا آزمون سراسري، سعی كنيد 
كه روزهاي هفته را به دو بازه  سه روزه 
به همراه روز جمعه تقسيم كنيد و اين 
سه روز را به شش نيمروز تقسيم كنيد 
و در نيمروز اول، يك تست مجموعه ای 
مانند شرايط كنکور از خود امتحان بگيريد و  را دقيقاً 
پس از تحليل اين آزمون، به اين صورت عمل كنيد كه 
هر نيمروز از اين پنج نيمروز باقی مانده را به مطالعه يك 
نياز خود  تعيين  برای  حال  بپردازيد.  اختصاصی  درس 
در دروس اختصاصی، به اين صورت عمل كنيد كه در 
بيشترين  را بخوانيد كه  از آن درس  هر درس، بخشی 
تعداد سؤاالت غلط يا »پاسخ داده نشده« شما در آزمون 
در  شما  اگر  باشد.  كتاب  فصل  يا  بخش  آن  از  مذكور 
بازه سه روزه بعدی، تست مجموعه ای ديگری را از خود 
آزمون بگيريد، اين بار، نياز به مطالعه بخش های ديگری 
بار به اين  اينکه چند  از  از دروس خواهيد داشت. بعد 
شيوه عمل كرديد، خواهيد ديد كه مهم ترين بخش های 
داشته ايد،  آنها  در  را  بيشترين ضعف  را كه  كتاب هايی 
مورد مطالعه قرار داده ايد. پس از آزمون، با استفاده از 
تکنيك مبحث شناسي، بررسي كنيد و ببينيد كه در چه 
مواردي اطالعاتتان ناقص است و در چه موارد ديگري 
نياز به مطالعه داريد. همچنين يك گزارش از عملکرد 
آزموني را كه از خود گرفته ايد تهيه كنيد و بعد تصميم 
بگيريد كه كدام مطالب را بايد دقيق تر بخوانيد و كدام 
مطالب را مي توانيد سريع تر ياد بگيريد يا كدام مطالب را 
نمي توانيد ياد بگيريد يا نمي خواهيد بخوانيد. بر اساس 
نيمروز ديگرتان  براي دو  از عملکرد خود  اين گزارش، 

برنامه ريزي  و خود را براي آزمون بعدي آماده كنيد.
مقيد  موضوع  اين  به  كنکور   سؤال  طراحان  معموالً 
هستند كه در طرح يك مجموعه سؤال از هر درس، همه 

یافته هاست،  تثبیِت  زمان  جمع بندی،  دوران  که  باشید  داشته  توجه 

و  نخوانید  جدید  مطلب  جمع بندي،  دوران  در  جدید.  یادگیری  نه 

کردن  اضافه  چون  نكنید؛  اضافه  خود  برنامه  به  را  تازه اي  موضوع 

مطلب جدید، عماًل نظم فكري شما را به هم مي ریزد. کار اصلي شما 

در این مرحله، آن است که اطالعات ناقص خود را کامل کنید، و اصاًل 

قرار نیست اطالعاتي را که ندارید، به دست بیاورید 
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مطالب و همه مباحث را در آن طرح درس منظور كنند؛ 
مجموعه  يك  بار،  يك  دانش آموز،  يك  كه  زماني  پس 
درسي  كتاب هاي  عماًل همه  مي دهد،  امتحان  را  سؤال 
امتحان دادن،  بايد پذيرفت كه  بار ورق مي زند.  را يك 
جزئي از يادگيري است و خيلي از دوستان، آزمون را به 
عنوان ابزار سنجش مي بينند، ولي براي اينکه داوطلبان 
حل  و  دارند  آزمون  جلسه  سر  در  را  تمركز  بيشترين 

از  و  بوده  مهم  آنها  براي  مسائل  كردن 
زواياي مختلف به آن نگاه مي كنند، در سر 
جلسه امتحان می  توانند يادگيری بهتری 
از شما  به همين دليل، ما  باشند؛  داشته 
داوطلبان عزيز مي خواهيم كه در هر هفته 
از خود در شرايط كنکور آزمون بگيريد و 
سپس با تحليل آزمون، رفع اشکال كنيد.

حتماً  ماه،  خرداد  جمع بندی  دوره  در 
دروس عمومی را در برنامه مطالعاتی خود 
را  درسی  حال  به  تا  اگر  البته  بگنجانيد؛ 

نخوانده ايد، برای خواندن آن وقت نگذاريد؛ زيرا مطالعه 
خوب  را  آن  تاكنون  كه  اختصاصی،  درس  يك  كامل 
نخوانده ايد، بسيار وقت گير است؛ به همين دليل، زمانی 
را كه می توانيد روی جمع بندی همه درس ها بگذاريد، 
روی خواندن تنها يك درس نگذاريد. می توانيد ادبيات 
و معارف را، اگر قباًل مطالعه كرده ايد، مرور و جمع بندی 
كنيد؛ به اين خاطر كه مطالعه ادبيات يا معارف اوالً وقت 
فّرار  چون  درس  دو  اين  اينکه  دوم  و  نمی گيرد  زيادی 
هستند، اگر نزديك به كنکور مرور شوند، كمك بيشتری 
به شما می كنند. بايد توجه داشته باشيد كه شما در اين 
رفع  و  و مرور  آزمون  برای  تمام وقتی كه  از  فارغ  ايام، 
اشکال انجام می دهيد، هر روز در حدود چهار ساعت را 

به مطالعه و مرور دروس عمومی اختصاص دهيد.
اما  است،  مهم  بسيار  آن،  تحليل  و  آزمون  اجراء  گرچه 
مهم تر از آن، اين نکته است كه شما پس از مبحث شناسی 
بتوانيد درك درستی از وضعيت خود در دروس مختلف 
ضعف  آنها  در  كه  دروسی  بين  بتوانيد  و  باشيد  داشته 
هر  باقی مانده  روزهای  در  و  كرده  ايجاد  تعادل  داريد 
هفته، زمانی را در برنامه درسی خود برای فراگيري آن 
آزمايشي  گروه  داوطلب  عنوان  به  شما  مثاًل  بگنجانيد؛ 
علوم تجربی، در دو درس شيمی و رياضی مشکل داريد. 
بايد به اين نکته توجه كنيد كه شيمی برای شما مهم تر 
در  كه  است  قرار  اگر  دليل،  همين  به  است؛  رياضی  از 
برنامه هفتگی خود هر دو درس را بخوانيد، بايد زمانی را 
كه برای مطالعة شيمی در برنامه خود در نظر می گيريد، 

بيشتر از رياضی باشد تا بتوانيد در كنکور نتيجه بهتری 
را كسب كنيد. 

درست است كه در روزهای باقی مانده تا كنکور نمی توان 
معجزه كرد، اما اين موضوع به آن معنی نيست كه شما 
داوطلبانی كه تا به حال مطالعه زيادی نداشته ايد، دست 
از كار بکشيد. مي دانيم كه همواره از مباحث و مطالب 
مختلف در آزمون هاي سراسري سال هاي گذشته سؤاالتي 

طرح شده است. براي اينکه داوطلبانی كه مطالعه كمی 
مانده  باقی  فرصت  اين  از  می خواهند  االن  و  داشته اند 
استفاده كنند، دچار مشکل و سردرگمي نشوند، در آغاز 
با توجه به بودجه بندي مباحث، موضوعاتي را كه  بايد، 
كار  اين  انجام  بگذارند.  كنار  و  كنند  مي خوانند، حذف 
باعث مي شود كه حجم كار كمتر شود، و سپس  عماًل 
ياد  حدودی  تا  قباًل  كه  را  آنهايی  و  مهم تر  موضوعات 
با مرور در اين زمان، يادگيری اش  گرفته اند يا برايشان 

آسان می شود، در برنامه خود قرار دهند.
توجه  زير  نکات  به  ماه،  خرداد  در  جمع بندی  ايام  در 

كنيد.
از  منفی  افکار  ريختن  بيرون  فکری،  نظم  ايجاد   -1
يکی  ولی  باشد،  كليشه ای  شايد  اين جمله  است.  ذهن 
از مهم ترين عوامل برای موفق شدن، داشتن افکار مثبت 
است. در خرداد ماه، به روزها و ماه های قبل فکر نکنيد 
روزهای  برای  مشخصی  برنامه  كه  كنيد  سعی  فقط  و 

باقی مانده تا آزمون سراسري داشته باشيد.
2- از خود ضعف نشان ندهيد و حتی اگر چندين آزمون 
پی در پی را خراب كرديد يا در مرورها احساس كرديد 
كه چيزی از مطالب را به خاطر نداريد، خود را نبازيد و 

همچنان با روحيه باال با قوت ادامه دهيد.
3- تمام فکر و ذكر خود را روی يك برنامه اصولی دوران 
جمع بندی متمركز كنيد و در مورد برنامه ای كه تصميم 
و تصميم  اراده  و  فکر كنيد  داريد، خوب  آن  اجراي  به 
خود را روی آن متمركز كرده و از تغيير برنامه تان جداً 

بپرهيزيد.
تا آزمون سراسري، شب ها قبل  باقی مانده  4- در زمان 
از خواب به مدت چند دقيقه، وضعيت خود را در كنکور 
مجسم نماييد. تصور كنيد كه سر جلسه آزمون سراسري 
حضور يافته ايد و به پاسخگويی سؤاالت مشغول هستيد 
و  دهيد  پاسخ  سؤاالت  تمام  به  می توانيد  راحتی  به  و 
هيچ گونه مشکلی در پاسخگويی به آنها نداريد؛ يا خود 
سؤاالت  با  كه  كنيد  تصور  شرايطی  در  را 
اين  از  استفاده  شده ايد.  مواجه  دشواری 
از  شما  استرس  تا  می شود  سبب  روش، 
زيادی  حد  تا  كنکور،  جلسه  در  حضور 

كاهش يابد. 
و  خواب  وضعيت  حاال،  همين  از   -5
به نوعی  تغذيه خود را منظم كنيد. حتماً 
برنامه ريزی كنيد كه صبح ها ساعت شش 

از خواب بيدار شويد. 
اين  و  است  انسانی  نياز هر  استراحت،   -6
استراحت  بدون  می توانيم  كنيم  فکر  كه  است  اشتباه 
كتابی  و  حساب  ما  استراحت  زمان  اگر  برويم.  پيش 
كه خستگی،  می رسيم  جايی  به  مطمئناً  باشد،  نداشته 
خواب  زمان  داشتن  می دارد.  باز  مسير  ادامه  از  را  ما 
منظم در اين دوران، حياتی است. سعی كنيد كه زمان 
اين  در  و  باشد  مطلق  استراحت  زمان  شما،  استراحت 

اوقات به هيچ چيز فکر نکنيد.
انجام  كه  مجموعه ای  تست  تمرين های  در  حتماً   -7
و  نماييد  اجرا  را  زمان  مديريت  تکنيك های  می دهيد، 
آزمون  در  نبايد  شما  كه  نکنيد  فراموش  را  مطلب  اين 
تمام  بار  بتوانيد يك  بايد  و  بياوريد  سراسري، وقت كم 

سؤال ها را مطالعه كنيد. 
ايام  در  كه  كنند  سعی  آخر  سال  دانش آموزان   -8
با هدف كنکور، ولی  را  تمام درس های خود  امتحانات، 
طوری  يعنی  كنند؛  جمع بندی  و  مرور  امتحان،  برای 
بخوانيد كه در كنکور بتوانيد به سؤاالت جواب بدهيد؛ 
در  كه  باشد  حدی  در  تسلطتان  حال،  عين  در  ولی 

امتحان مدرسه هم نمره خوبي بياوريد.
9- در اين مدت، خودتان را با كسی مقايسه نکنيد، از 
كسی سؤال نکنيد و به كسی هم جواب ندهيد. منظور 
چقدر  خواندی؟تو  چقدر  »تو  مانند:  سؤاالتی  طرح  ما، 
تست زدی؟ دور چندمت هست؟ ترازت چقدر شد؟« و 
... است. همه اينها، جز استرس و مزاحمت فکری، برای 

شما چيز ديگری به ارمغان نمی آورد. 

در دوره جمع بندی خرداد ماه، حتمًا دروس عمومی را در برنامه 

مطالعاتی خود بگنجانید؛ البته اگر تا به حال درسی را نخوانده اید، 

درس  یک  کامل  مطالعه  زیرا  نگذارید؛  وقت  آن  خواندن  برای 

وقت گیر  بسیار  نخوانده اید،  خوب  را  آن  تاکنون  که  اختصاصی، 

را که می توانید روی جمع بندی همه  زمانی  دلیل،  به همین  است؛ 

درس ها بگذارید، روی خواندن تنها یک درس نگذارید
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از ابتدای سال 1398 و 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 مکمل يکديگر برگزار می شود.
نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

زمان و نحوة توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه:
کارت ورود به جلسه برای كليه داوطلبان سراسر كشور، از روز سه شنبه قبل از هر 
آزمون، منحصراً از طريق سايت 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.
کارنامۀ نتایج هر نوبت از آزمون ها، در بعد از ظهر همان روز برگزاری هر آزمون، از 
طريق سايت اينترنتی شركت به نشانی:www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. 
آزمايشی،  آزمون های  كل  نمرۀ  محاسبه  كه  می رساند  دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً 
براساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور عمل خواهد شد. 
همچنين نمرۀ آزمون دروس عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و براساس 
نمرۀ آزمون عمومی )با توجه به ضرايب( به عالوه سه برابر نمرۀ آزمون اختصاصی )با 

توجه به ضرايب( تقسيم بر مجموع كل ضرايب محاسبه می شود.
جدول شهریه آزمون ها )مبالغ به ریال(:

نحوة ثبت نام:
پرداخت اینترنتی: داوطلبان عالقه مند به شركت در اين آزمون ها در سراسركشور 
سايت  به  مراجعه  و  شتاب  شبکه  عضو  بانکی  كارت های  از  استفاده  با  مي توانند 
به  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  كاركنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در آنها اقدام و كد رهگيري را 

دريافت نمايند.
ثبت نام  دهنده  نشان  ثبت نام،  اعتباری  كارت  اينترنتی  كه خريد  است  ذكر  به  الزم 

نهايی داوطلب نيست و الزم است كه وي بعد از خريد كارت اعتباری )دريافت شماره 
پرونده و شماره رمز( به لينك ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهايی و شماره 

پرونده و كد پی گيری 16 رقمی را دريافت نمايد.
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 يکجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقيق دستورالعمل ثبت نام دبيرستان ها و مراكز آموزشی همکار، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال، مي توانند در ساعات: صبح 8:30 الی 12:30و عصر 13:30 الی 16:00 

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

وجوهی كه به اشتباه به حساب اين شركت واريز می گردد، منحصراً پس از طی مراحل 
اداری مربوط 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 نــام بــــرای كليــة داوطلبــــان سراسر كشور، از طريق 
انجام می گردد. همچنين   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  اينتـــرنتی  سايت 
داوطلبان و مراکز آموزشی متقاضی آزمون های آزمايشی سنجش می توانند، در 
با مراجعه حضوری به دفتر مركزی شركت تعاونی خدمات آموزشی  صورت تمايل، 
به نشانی: تهران، پل كريم خان زند، خيابان ميرزای شيرازی، خيابان شهيد نژادكی، 
روبروی كالنتری 105 سنايی، پالك 30، تلفن: ۸۸۳2۱455 نسبت به ثبت نام در 

اين آزمون ها در ساعات اداری اقدام نمايند .
راهنمای نحوة ثبت نام  اینترنتی 

مراحل ثبت نام:
از  )پرداخت  رمز عبور  و  پرونده  و دريافت شمارۀ  ثبت نام  مبلغ  پرداخت  گام اول: 

طريق كارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به صورت اينترنتی امکان پذير است(.
گام دوم: تکميل 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.

 شرکت تعاوني خدمات آموزشي 

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

آزمون هاي آزمایشي جامع

 سنجِش پیش »ویژة فارغ التحصیالن 

پیش دانشگاهی«
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با توجه به مصوبه مورخ 1397/12/26 شوراي سنجش و پذيرش دانشجو و نظر به 
تغيير نظام آموزشي وزارت آموزش و پرورش به نظام 3-3-6، بدين وسيله به اطالع 
جديد  نظام  كارداني  دوره هاي  آزمون  در  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  متقاضيان  كليه 
دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي سال 1398 
مي رساند كه ثبت نام در آزمون مذكور، از روز يکشنبه مورخ  ۱۳۹۸/۳/۱۹ آغاز 

خواهد شد و تا روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/26 ادامه مي يايد. 
لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه 
دقيق دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته و فراهم نمودن مدارك و اطالعات 
مورد نياز ثبت نام، به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش  آموزش كشور به نشاني: 
www.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به ثبت نام و شركت در آزمون مذكور اقدام 
نمايند. الزم به تأكيد است با عنايت به اينکه ثبت نام و انتخاب رشته در اين آزمون، 
در يك مرحله انجام مي شود، داوطلبان بايد همزمان با ثبت نام، نسبت به درج رشته 
محل هاي تحصيلي خود در فرم تقاضانامه اينترنتي، با توجه به رشته هاي اعالم شده 

در دفترچه راهنما، اقدام نمايند. 
با توجه به اينکه پرداخت هزينه ثبت نام به صورت اينترنتي انجام مي شود، داوطلبان 
الزم است با استفاده از كارت هاي عضو شبکه بانکي شتاب، كه پرداخت الکترونيکي 
آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني مذكور و پرداخت مبلغ 275/000 
)دويست و هفتاد و پنج هزار( ريال به عنوان وجه ثبت نام اقدام نمايند، و داوطلباني كه 
عالقه مند به شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي 
و غيرانتفاعي هستند، الزم است كه عالوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت 
مبلغ 69/000 )شصت و نه هزار( ريال ديگر نيز براي اعالم عالقه مندي به شركت در 

گزينش رشته هاي مؤسسات مذكور اقدام نمايند.
اين  اطالع رساني  پايگاه  طريق  از  ثبت نام  شروع  با  همزمان  راهنما  دفترچه  ضمناً 
سازمان در دسترس خواهد بود و اطالعيه تکميلي براي ثبت نام، در روز يکشنبه مورخ 
98/3/19 در پايگاه اطالع رساني اين سازمان و نشريه پيك سنجش درج خواهد شد. 
الزم به توضيح است كه پذيرش در رشته هاي امتحاني دوره هاي كارداني نظام جديد 

دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غير دولتي و غيرانتفاعي سال 1398 
به روش هاي ذيل صورت خواهد پذيرفت:

اين  مشخصات  كه  بود  خواهد  آزمون  طريق  از  امتحاني  رشته   9 در  پذيرش   -1
آزمون هر  و ضرايب دروس  منابع  به  مربوط  اطالعات  به همراه  امتحاني  رشته هاي 
پذيرش  رايانه ای و همچنين ديپلم هاي مورد  ديپلم، كد  عناوين  و  از رشته ها   يك 
از كدرشته هاي  با هر يك  )شاخه های فنی و حرفه ای، كاردانش و نظري( متناسب 
امتحانی در قالب جداول شماره ۱ و 2 در همين اطالعيه درج شده است. آزمون 
مورخ  جمعه  روز  در  مي گيرد،  صورت  آزمون«  »با  آنها  در  پذيرش  كه  رشته هايي 

۹۸/05/۱۱ برگزار خواهد شد.
آزمون(  )بدون  تحصيلي  سوابق  اساس  بر  امتحاني صرفاً  رشته  در 30  پذيرش   -2
است. مشخصات اين رشته هاي امتحاني، به همراه اطالعات مربوط به عناوين ديپلم، 
كد رايانه ای و همچنين ديپلم هاي مورد پذيرش )شاخه های فنی و حرفه ای، كاردانش 
و نظري( متناسب با هر يك از كدرشته هاي امتحانی در قالب جدول شماره ۳ در 
همين اطالعيه درج شده است؛ لذا متقاضيان اين رشته هاي امتحاني در اين مرحله، 
فقط بايد ثبت نام و انتخاب رشته نمايند و آزمون براي اين دسته از داوطلبان برگزار 

نخواهد شد و مالك پذيرش آنان معدل كل ديپلم خواهد بود.   
تحصيلي  شاخه  فارغ التحصيالن  يا  دانش آموزان  كه  است  توضيح  به  الزم     
نظري، مجاز به ثبت نام در اين آزمون هستند. اين داوطلبان، ضمن داشتن شرايط 
و ضوابط مندرج در دفترچه  راهنماي ثبت نام، توجه داشته باشند كه فقط مجاز به 
انتخاب رشته هاي تحصيلي کارداني ناپیوسته  هستند و معدل آنها در مقايسه با 
داوطلبان شاخه تحصيلي فني و حرفه اي و كاردانش در رشته هايي كه پذيرش آنها 
صرفاً براساس سوابق تحصيلي صورت مي گيرد، تراز خواهد شد. الزم به توضيح است 
، در جداول مربوط به  كه نحوه تراز معدل و عنوان رشته هاي کارداني ناپیوسته 

كدرشته محل هاي دفترچه راهنما مشخص خواهند شد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درخصوص :

 زمان ثبت نام و انتخاب رشته در آزمون

 دوره هاي کارداني نظام جدید دانشگاه فني و 

حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي و 

غیرانتفاعي سال 1398 
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با نزديك شدن زمان برگزاري آزمون سراسري، مشاهده 
ايجاد كانال هاي جعلي  با  افراد سودجو،  شده است كه 
آموزش  سنجش  سازمان  عمومي  روابط  نام  با  )حتي 
درج  طريق  از  رسان ها،  پيام   ساير  و  تلگرام  در  كشور( 
 ... و  نظرسنجي  انجام  سنجش،  سازمان  اطالعيه هاي 
اعتماد مخاطبان و داوطلبان را جلب و پس از آن براي 
تحصيل مال نامشروع، با ادعاي فروش ظرفيت كنکور، 
اعطاي مدرك تحصيلي معتبر و فروش سؤاالت كنکور، 
تأثير  و  به حساسيت موضوع  توجه  با  اقدام مي نمايند. 
ادعاهاي جعلي و فريبکارانه آنان بر داوطلبان، خانواده ها 

آموزش  سنجش  سازمان  كه  مي شود  تأكيد  جامعه،  و 
تلگرام  محيط  در  اطالع رساني  كانال  هيچ گونه  كشور، 
شبکه هاي  ارتباطي  كانال هاي  طريق  از  فقط  و  ندارد 
اجتماعي داخلي نظير: سروش، گپ و آي گپ، بله و ايتا، 
براي اطالع رساني به داوطبان آزمون هاي سازمان فعال 
است، و الزم است كه عزيزان داوطلب، اطالعات مورد 
نياز خود را صرفاً از طريق كانال هاي ياد شده به شرح 
ذيل و همچنين  سايت سازمان سنجش آموزش كشور 
محتواي  به  و  نموده  دريافت  پيك سنجش  هفته نامه  و 

كانال هاي جعلي به هيچ وجه اعتماد ننمايند.

سازمان سنجش آموزش كشور، در اين زمينه، پي گيري و 
برخورد الزم را از طريق مراجع قضايي و قانوني كشور به 

عمل خواهد آورد.
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 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش  کشور

هشدار به داوطلبان آزمون سراسري سال 1398
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

 تاریخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در پذیرش دانشجو  صرفًا 
بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری مهرماه سال 1398  دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالی موضوع قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی مصوب 92/6/10 مجلس محترم شورای اسالمی و 

مصوبات پانزدهمین و شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
مورخ 8 و 12 دی ماه 1397

پیرو اطالعیه مورخ 97/10/13 و همچنین انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در تاریخ 
97/11/17، بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و انتخاب رشته 
برای شرکت در پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری مهر 
ماه سال 1398 موضوع قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی مصوب 92/6/10 مجلس محترم شورای اسالمی و مصوبات پانزدهمین 
و شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 8 و 12 دی ماه 1397 
می رساند که ثبت نام و انتخاب رشته برای گزینش در رشته های تحصیلی، که پذیرش 
در آنها صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی )معدل کتبی دیپلم( صورت می پذیرد، منحصرًا 
روز  در  و  است  شده  آغاز   97/12/20 مورخ  دوشنبه  روز  از  اینترنتی  صورت  به 

چهارشنبه مورخ 98/06/06 پایان می پذیرد.
دفترچه راهنمای ثبت نام و جدول کدرشته محل های مربوط به پذیرش فوق از تاریخ 
97/11/17 روی پایگاه اطالع رسانی این سازمان قرار گرفته است؛ لذا کلیه داوطلبان 
و متقاضیان می توانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج دفترچه راهنمای مربوط برای 
پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی )معدل کتبی دیپلم( در دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی، در روزهای فوق به پایگاه اطالع رسانی این سازمان به نشانی: 
www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم انتخاب رشته )حداکثر 

100 کد رشته( به روش اینترنتی، اقدام نمایند.
ضمنًا فهرست كد رشته محل های مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی، متعاقبًا از 

طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور اطالع رسانی خواهد شد.
با توجه به اینکه برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بعد از انتشار  تذکر: 
اعالم  سازمان  این  به  را  اصالحاتی  یا  جدید  ظرفیت های  ثبت نام  راهنمای  دفترچه 
نموده اند، اطالعیه ای در این خصوص در تاریخ 1398/2/30 پایگاه اطالع رسانی این 
سازمان منتشر خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد که داوطلبان متقاضی، نسبت به مطالعه 
اطالعیه مذکور اقدام و، در صورت تمایل، در زمان مقرر کد رشته محل های انتخابی 

خود را ویرایش نمایند.

تكالیف ، مدارک الزم و مراحل ثبت نام اینترنتی
داوطلب  متقاضی  شرکت  در پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی )معدل 

کتبی دیپلم( باید یکایك  اقدامات  زیر را به  موقع  و در مهلت  مقرر انجام  دهد:
1- مراجعه به پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور.

2- دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان و مطالعه آن.
دفترچه  در  مندرج  توضیحات  اساس  بر  داوطلب  شده  اسکن  عکس  فایل  تهیه   -3

راهنمای ثبت نام.
4- ثبت نام و انتخاب رشته از طریق سایت اینترنتی سازمان در زمان مقرر )97/12/20 

لغایت 98/06/06(.

تذکرات الزم:
1- اخذ دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 حداکثر تا تاریخ 1398/5/31، دارا بودن 
مدرك پیش دانشگاهی یا اخذ مدرك پیش دانشگاهی حداکثر تا تاریخ 1398/6/31 
و یا دارا بودن دیپلم نظام قدیم یا مدرك کاردانی )با تاریخ اخذ حداکثر تا 98/6/31( 

برای کلیه داوطلبان الزامی است.
2- دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان، که فاقد مدرك 
را  مرحله  این  در  و شرکت  ثبت نام  حق  یا مدرك کاردانی هستند،  پیش دانشگاهی 
ندارند و در صورت ثبت نام و انتخاب رشته، به عنوان متخلف شناخته شده و برابر 

ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.
3- نظر به اینکه گزینش دانشجو در این مرحله بر اساس سوابق تحصیل )معدل 
کتبی دیپلم(، صورت خواهد گرفت، لذا کلیه متقاضیان )دیپلمه های نظام آموزشی 
و  دبیرستان  چهارساله  قدیم  نظام  واحدی،  ترمی  یا  واحدی  سالی  3-3-6، نظام 
همچنین دیپلمه های فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که دارای مدرك 
پیش دانشگاهی یا کاردانی هستند( باید معدل کل یا معدل کتبی خود را به صورت 
باشند  داشته  توجه  نمایند. داوطلبان  درج  اینترنتی  ثبت نام  تقاضانامه  در  صحیح 
که در صورت مغایرت معدل کل یا معدل کتبی واقعی با معدل کل یا معدل کتبی 
اعالم شده در تقاضانامه ثبت نامی، از ثبت نام پذیرفته شدگان ممانعت به عمل آمده 

و قبولی آنها لغو می گردد. 
از  مرحله  این  در  ثبت نام  از  پس   6-3-3 جدید  آموزشی  نظام  داوطلبان  تبصره۱: 
پذیرش، الزم است که پس از دریافت مدرك دیپلم، حداکثر تا تاریخ 98/05/31، با 
مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به درج معدل کتبی دیپلم خود 

در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند.
 تبصره2: داوطلبان دیپلم فنی و حرفه ای یا کاردانش نظام آموزشی جدید 6-3-3 
مدرك  دارای  که  هنرستان،  قدیم  نظام  کاردانش  و  حرفه ای  و  فنی  دیپلمه های  و 
پیش دانشگاهی یا کاردانی هستند و فاقد معدل کتبی دیپلم هستند، باید معدل 
کل دیپلم متوسطه خود را عینًا در بند 16 تقاضانامه اینترنتی ثبت نام درج نمایند.

توجه: هرگونه  تغییری  از طریق  نشریه پیك سنجش  )هفته نامه خبری  و اطالع رسانی  
طریق  لزوم  از  صورت  در  و  سنجش  سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  سازمان  سنجش (، 

رسانه های گروهی  اعالم  خواهد شد.
ضمنًا داوطلبان گرامی می توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگویی اینترنتی پایگاه 
گویای :  تلفن  شماره   با  یا   www.sanjesh.org نشانی:  به  سازمان  اطالع رسانی 
در میان بگذارند و از مراجعه حضوری به این سازمان خودداری  42۱6۳ )كد 02۱( 

فرمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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