
  شاپا ISSN   1735-2916:1735-2916  هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور  سال بیست و چهارم شماره 8  دوشنبه 6 خرداد ماه 1398  16صفحه 2000 ریال  

1126» رونق تولید  «

یادداشت  هفته

صفحه  12

صفحه  5

صفحه  10

صفحه  8

صفحه  15

از سوی سازمان سنجش اعالم شد :

 اسامي معرفي شدگان
 مرحله مصاحبه آزمون دكتري 98 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

عدم تغيير زمان برگزاري

 آزمون سراسري 98

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در خصوص :

 اصالحات و  اعالم  رشته محل هاي جديد  با سوابق تحصيلي برخي از دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي در  مرحله پذيرش سراسري براي  مهر 98 

فصل امتحانات ؛ مهم و سرنوشت ساز

سالروز   ، رمضان  مبارک  ماه  يکم  و  بيست 
شهادت مولود كعبه در محراب عبادت حضرت 
اميرالمؤمنين امام علی ) عليه السالم( بر تمام 

عالميان تسليت باد

چند نكته دربارة 
معرفي شدگان مصاحبه آزمون دكتري 98 

با هدف ارتقاء كيفی خدمت رسانی 
به دانشجويان مقاطع كاردانی و كارشناسی :

پذيرش »سامانه ملی كارآموزی« 
برای ترم تابستاني آغاز شد

ترم  برای  کارآموزی«  ملی  »سامانه  پذیرش 
تابستاني، با هدف ارتقاء  کیفـی خدمت رسانـی 
کارشناسی  و  کاردانی  مقاطع  دانشجویان  بـه 
متقاضی دوره کارآموزی در واحدهای صنعتی، 
سازمان  صنعت  با  ارتباط  دفتر  مدیریت  تحت 
)اول  از  ایران،  صنعتی  و  علمی  پژوهش های 

خرداد ماه( آغاز شد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، به نقل 
این  ایران،  صنعتی  و  علمی  پژوهش های  سازمان  از 
سامانه، ضمن ایجاد هزاران ظرفیت پذیرش از صنایع 
و شرکت های پذیرنده کارآموز در ۹۶۷ رشته / گرایش 
مختلف، در راستای ارائه خدمات به کلیه دانشگاه ها 
نشانی:  به  کشور  سراسر  عالی  آموزش  مراکز  و 
http://karamouz.irost.ir فعال بوده و آماده ارائه 
خدمات جایابی به دانشجویان متقاضی از دانشگاه های 

کشور است.
از مزایای سامانه ملی کارآموزی، می توان به جایابی 
سریع و آن الین دانشجویان، ایجاد حق انتخاب محل 
تعریف  قابلیت  دانشجویان،  کلیه  برای  کارآموزی 
ظرفیت مناسب از سوي صنایع برای رشته های مورد 
نیاز و ایجاد حق انتخاب کارآموز برای کلیه صنایع، 

اشاره کرد.
گفتنی است که در طی سال گذشته ۶۴ هزار دانشجو 
موفق به جایابی در صنعت از طریق این سامانه شده اند.

هشدار به داوطلبان آزمون سراسري 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

حضرت علي )ع( فرمودند:
از  منكر،  از  نهي  و  معروف  به  امر  همانا  و   ...
صفت هاي پروردگارند؛ نه اجل را نزدیك کنند 

و نه در روزي کاهش آرند. 

اندکي پیش از مرگ فرمود؛ پس از آنكه ابن 
ملجم ـ که لعنت خدا بر او باد ـ او را ضربت 

زده بود:
 من دیروز یارتان بودم و امروز موجب عبرت 
شمایم، و فردا از شما جدایم. اگر ماندم، در 
ُمردم،  اگر  و  است،  اختیار  مرا  خود  خون 

مرگ، مرا وعده گاه دیدار است.

)از وصیت هاي حضرت علي )ع( به امام حسن 
از  پس  که  السالم(  )علیهما  حسین  امام  و 

ضربت خوردن و در بستر شهادت فرمود:(
نماز،  که  چرا  نماز؛  دربارة   ! را  خدا   ! را  خدا 

ستوِن دین شماست.

چند  معرفي شدگان  اسامي  گذشته،  هفته  اواخر 
برابر ظرفیت براي شرکت در مرحله بررسي سوابق 
آموزشي، پژوهشي و فناوري، مصاحبه علمي آزمون 
سال  نیمه متمرکز   »Ph.D« دکتري  دوره  ورودي 
بدین  اعالم شد و  از سوي سازمان سنجش   13۹8
ترتیب، داوطلبان آزمون یاد شده، وارد فرایند دیگري 

از مرحله پذیرش این آزمون مهم شدند.
ارتباط  در  نكته  چند  یادآوري  به  زیر،  سطور  در 
آزمون،  این  در  مصاحبه  براي  معرفي شدگان  با 

مي پردازیم:
و  دانشگاه ها  به  مي توانند  داوطلباني  صرفاً  1ـ 
مؤسسات آموزش عالي براي انجام مصاحبه مراجعه 
انتخاب  نمایند که کدرشته محل مربوط را در فرم 
رشته خود درج کرده و حد نصاب نمره علمي الزم 
آورده  دست  به  کارنامه شان  مندرجات  اساس  بر  را 

باشند.
2- آن گروه از داوطلبانی که بر اساس کارنامه خود، 
در  است،  گردیده  درج  سازمان  این  سایت  در  که 
نمره  حدنصاب  داراي  انتخابي  محل هاي  کدرشته 
علمي الزم هستند، شایسته است که پیش از مراجعه 
و  ذي ربط  دانشگاه  اطالعیه  به  مصاحبه،  محل  به 
همچنین پایگاه اطالع رساني دانشگاه مربوط مراجعه 

و بر اساس آن، براي انجام مراحل مختلف مصاحبه 
در دانشگاه ذي ربط شرکت کنند.

مراحل  انجام  زماني  برنامه  آنكه  به  عنایت  با   -3
مختلف ارزیابي تخصصي از داوطلبان از سوي برخي 
از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، در ماه مبارك 
آن  تغییر  امكان  و  است  شده  پیش بینی  رمضان 
وجود دارد، بنابراین، به تمام داوطلبان معرفي شده، 
توصیه أکید مي گردد که حتماً قبل از مراجعه براي 
پایگاه  به  نیاز،  مورد  مدارك  ارائه  و  مصاحبه  انجام 
ذي ربط  آموزشي  مؤسسه  یا  دانشگاه  اطالع رساني 

مراجعه کنند.
۴- آن گروه از داوطلباني که در مرحله ارزیابي تخصصي 
شرکت کنند و در ردیف پذیرفته شدگان نهایي دوره 
روزانه آزمون ورودي دکتري نیمه متمرکز سال ۹8 
آزمون  در  شرکت  و  ثبت نام  به  مجاز  گیرند،  قرار 

دکتري سال 13۹۹ نخواهند بود. 
کدرشته  انتخاب  به  نسبت  که  داوطلباني  تمام   -5
در سایت  اسالمي  آزاد  دانشگاه  محل هاي تحصیلي 
دانشگاه مذکور اقدام کرده اند، باید به منظور اطالع از 
چگونگي انجام مراحل ارزیابي تخصصي از داوطلبان 
و سایر مراحل گزینش، به سایت آن دانشگاه مراجعه 

کنند.                                     موفق باشید

چند نكته دربارة معرفي شدگان مصاحبه آزمون دكتري 98 
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فردا:

آخرين مهلت ويرايش و ثبت نام جديد 

آزمون كارشناسي ارشد پزشکی

جزئیات ثبت نام جدید، ویرایش اطالعات، آخرین 
ضوابط اعالم شده و نقص مدارک ثبت نام کنندگان 
آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی 

سال ٩٨ اعالم شد.
آخرین مهلت ثبت نام جدید و ویرایش اطالعات آزمون 
کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشكی سال ۹8 در ۷ 
خرداد ۹8 )فردا( است و داوطلبان از طریق سامانه مرکز 
سنجش آموزش پزشكی می توانند در این آزمون ثبت نام 

کرده یا اطالعات خود را ویرایش کنند.
گفتني است که آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه 
برگزار  تیرماه   28 و   2۷ روزهای  در   ۹8 سال  پزشكی 

خواهد شد.
بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای شورای سنجش 
و پذیرش دانشجوي وزارت بهداشت در 22 اردیبهشت 
۹8 برای رتبه های اول مقطع کارشناسی، که فاقد رشته 
همنام در مقطع کارشناسی ارشد هستند، سهمیه بدون 
آنان  برای  آزمون  با  آزمون حذف و 1۰ درصد سهمیه 
کارشناسی ارشد  آزمون  برای  مصوبه  این  شود.  اعمال 

سال 13۹۹ و بعد از آن اجرایی خواهد شد.
دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شورای  مصوبه  به  توجه  با 
دانشجویان  برای  یكساله  محرومیت  اعمال  بر  مبنی 
واجدان  از  انصرافی  موارد  وجود  دلیل  به  انصرافی، 
بر  قبل،  سال های  درخشان  سهمیه  از  استفاده  شرایط 
اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای شورای سنجش 
و پذیرش دانشجوي وزارت بهداشت در 22 اردیبهشت 
۹8، مقرر شد که محرومیت به منظور پذیرش دانشجو، 
اجرا  افراد،  این  برای   )۹8 )سال  دوره  یك  برای  صرفاً 

نشود.
مدارك  و  اطالعات  شده  انجام  اولیه  بررسی  طی 
ثبت نامی، مواردی مشخص شده که داوطلب دقت الزم 
را در ورود اطالعات نداشته است. الزم به یادآوري است 

که هر گونه نقص در اعالم اطالعات، ارسال مدارك یا 
اعالم اطالعات نادرست و غیرواقع، سبب بروز مشكالتی 
برای فرد خواهد شد که مسؤولیت آن به عهده داوطلب 
سنجش  مرکز  طرف  از  اقدامی  زمینه،  این  در  و  بوده 

آموزش پزشكی میسر نخواهد بود.
داوطلبان در تاریخ ۷ خرداد ۹8 )فردا( دقت الزم را برای 

تصحیح و تكمیل اطالعات و مدارك خود انجام دهند.
مرکز سنجش آموزش پزشكی، مواردی را که در خصوص 

نقص اطالعات و مدارك وجود دارد، اعالم کرده است:
از یك گروه امتحانی  انتخاب دو رشته یا مجموعه   -1
)داوطلب فقط مجاز به شرکت در جلسه آزمونی یكی از 
آنها بوده و امكان شرکت در دیگری را نخواهد داشت(.

2- عدم انتخاب رشته امتحانی اول.
3- عدم درج صحیح عنوان دانشگاه علوم پزشكی مقطع 

قبلی.
۴- عدم درج صحیح جنسیت.

)در  صحیح  فرمت  در  پرسنلی  عكس  الصاق  عدم   -5
ممانعت  آزمون  جلسه  به  فرد  ورود  از  نقص،  صورت 

خواهد شد(.
۶- عدم درج معدل صحیح بر اساس مدارك معتبر )در 
موجب  شود،  محرز  معدل  بودن  نادرست  مرحله،  هر 
حذف داوطلب از روند آزمون یا اخراج از تحصیل خواهد 

شد(.
۷- عدم درج صحیح نوع سهمیه رزمندگان و ایثارگران 
و  رزمندگان  سهمیه  نوع  صحت  عدم  صورت  )در 
ایثارگران، متعاقباً تغییر یا اعمال سهمیه صورت نخواهد 
گرفت و موجب حذف داوطلب از روند آزمون یا اخراج 

از تحصیل خواهد شد(.
8- عدم درج صحیح کد ایثارگری سهمیه رزمندگان و 
ایثارگران )در صورت عدم شناسایی یا اعالم غیر مجاز 
یا  تغییر  یا سازمان مربوط، متعاقباً  ارگان  از  بودن فرد 

اعمال سهمیه صورت نخواهد گرفت(.

برای دانشجويان بازمانده از تحصيل:

دستورالعمل معافيت شهريه 

دانشگاه آزاد ابالغ شد
معافیت  بخشنامه  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  رئیس 
را  تحصیل  از  بازمانده  دانشجویان  برای  شهریه 

ابالغ کرد.
آزاد  دانشگاه  رئیس  طهرانچی،  محمدمهدی  دکتر 
اسالمی، بخشنامه معافیت شهریه نیمسال / نیمسال های 
وقفه تحصیلی را به معاونان، رؤسای مراکز، مدیران کل 
مراکز  و  واحدها  استان ها،  رؤسای  مرکزی،  سازمان 

آموزشی ابالغ کرد.
به مصوبه هیأت  توجه  با  است:  آمده  بخشنامه  این  در 
رئیسه دانشگاه آزاد اسالمی و متناسب با احكام بودجه ای 
تسهیالت  کردن  فراهم  راستای  در  جاری،  مالی  دوره 

به  مازاد  هزینه  هرگونه  تحمیل  از  جلوگیری  و  الزم 
دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی در رشته های علوم 
پزشكی و غیر پزشكی ورودی های 13۹۷ و قبل از آن، 
مراجعه  امكان  مالی،  مشكالت  ازجمله  دالیلی  به  که 
مقرر  موعد  در  تحصیل  دانشگاه محل  به  ثبت نام  برای 
نداشته و در چند نیمسال تحصیلی وقفه داشته اند، این 

دستورالعمل ابالغ می شود.

این بخشنامه، دانشجویانی که ترك تحصیل  بر اساس 
کرده اند )موارد مربوطه به وقفه تحصیلی، عدم مراجعه و 
انصراف از تحصیل( و هنوز واحدهای درسی )به استثناء 
پایان نامه و رساله( باقی مانده داشته و قصد بازگشت به 
ضوابط  سایر  داشتن  نظر  در  ضمن  دارند،  را  تحصیل 
معاف  وقفه  نیمسال های  شهریه  پرداخت  از  دانشگاه، 
نیمسال های  شهریه  پرداخت  با  بتوانند  تا  می شوند 

باقی مانده، ادامه تحصیل دهند.
یا  اخذ  مرحله  در  که  تكمیلی،  تحصیالت  دانشجویان 
جمله  از  مختلف  دالیل  به  رساله  و  پایان نامه  تمدید 
مشكالت مالی دارای وقفه تحصیلی بوده و قصد بازگشت 
به تحصیل را دارند، از پرداخت شهریه نیمسال های وقفه 
نیمسال  شهریه  پرداخت  با  بتوانند  تا  می شوند  معاف 
مراجعه بعد از وقفه، تحصیل کنند. این بند از بخشنامه، 
از تاریخ ابالغ تا تاریخ 31 شهریور ۹8 قابلیت اجرا دارد 
و پس از آن، مطابق دستورالعمل مورخ 31 شهریور ۹۷ 
صورت  الزم  محاسبات  دانشگاه،  شهریه  کمیته  رئیس 

می گیرد.
گفتنی است که محاسبه شهریه نیمسال های باقی مانده 
به  تحصیلی  وقفه  از  بعد  مراجعه  تاریخ  از  دانشجویان، 
هر  در  تحصیلی  مجاز  سنوات  اتمام  از  پس  دانشگاه، 
مقطع )بدون در نظر گرفتن نیمسال های وقفه( مطابق 
انجام شود. به همین  باید به نرخ روز  ضوابط دانشگاه، 
به  نسبت  که  موظفند  دانشگاهی  واحدهای  منظور، 
زمان  در  دانشجویان  از  قبیل  این  شهریه  به روزرسانی 
هرگونه  از  جلوگیری  منظور  به  و  کرده  اقدام  مربوط 

مشكالت بعدی، به آنها اطالع رسانی کنند.
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هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی
به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر TOEFL ، GRE،IELTS و 
... می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات و وعده های 
واهی مبنی بر اخذ مدارك مورد نظر، با مشخصات داوطلب  اقدام به کالهبرداری و اخذ 
مبالغ قابل توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان ناظر آزمون های  بین المللی 
در کشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی این مراکز به مراجع قضائی، موارد ذیل را  برای 

اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت که قباًل مجری 
آزمون از سوی این سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از پرداخت 
هرگونه وجه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های بین الملل( 

نسبت به مجاز بودن مرکز اطمینان حاصل نمایید.
2 - با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان 
در فهرست متخلفان آزمون های این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمنًا این داوطلبان از 2 تا 
10 سال از شرکت در آزمون هایی که این سازمان برگزار می نماید یا ناظر آن است، محروم 
خواهند شد. همچنین در صورتی که متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبت نام در یکی  
مراکز نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون جلوگیری به عمل 

خواهد آمد.
3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد 

خودداری نمایند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.
4 - داوطلبانی که با جعل مدارك هویتی سعی در گمراه نمودن مجریان آزمون نمایند 
برابر  گردد،  اثبات   ) مدرك  دریافت  از  پس  )حتی  آنان  تخلف  و  کنند  شرکت  آن  در  و 
به مدت  آزمون ها  در  از شرکت  و  باطل  آنها  به  مربوط  مدارك  آزمون ها،  برگزاری   مقررات 
2 تا10سال محروم خواهند شد و با توجه به اینکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده از 
سند مجعول و شرکت کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسالمی )تعزیرات 
مصوب 1375( جرم تلقی می شود و مجازات کیفری به همراه خواهد داشت، این گروه از 

متخلفان برای  صدور احکام قضائی به مراجع قضائی معرفی می گردند.
یادآور می شود که براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز آزمون های بین المللی، کلیه 
مراحل ثبت نام آزمون ها بایستی شخصَا توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت عدم 
رعایت شرایط ثبت نام، از شرکت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه با افراد یا شرکت های سودجو که به روش های مختلف 
اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی می نمایند برخورد قانونی خواهد شد.

تا 21 خرداد ماه ادامه دارد:

 ثبت نام آزمون EPT و آزمون فراگير 

مهارت های عربی دانشگاه آزاد
ثبت نام آزمون EPT و آزمون فراگیر مهارت های 
عربی خرداد ماه ٩٨ دانشگاه آزاد اسالمی، از روز 
این  و  آغاز شده است  ماه  اول خرداد  چهارشنبه 
ادامه  ۲۱ خرداد  روز سه شنبه  تا ساعت ۲۴  روند 

خواهد داشت.
مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی اعالم کرد: 
آزمون های مذکور، در روز جمعه 31 خرداد ماه ۹8 به 
طور همزمان در شهرهای تهران، شیراز، تبریز، مشهد، 
برگزار  ساری  کرمانشاه،  کرمان،  کرج،  اهواز،  اصفهان، 
خواهند شد و زمان دریافت کارت ورود به جلسه، از روز 

چهارشنبه 2۹ خرداد ماه است.
کلیه دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی 
می توانند، در صورت تمایل، با مراجعه به سامانه مرکز 

  english.iau.ac.ir/ept:سنجش و پذیرش به نشانی
نسبت به ثبت نام در آزمون هاي یاد شده اقدام کنند و 
همچنین از منابع و بودجه بندی سؤاالت این آزمون ها 

آگاهی یابند. 
   EPTشایان ذکر است که به دلیل برگزاری همزمان آزمون
و آزمون فراگیر مهارت های عربی، هر داوطلب مجاز به 
شرکت  و  است  مذکور  آزمون های  از  یكی  در  ثبت نام 

همزمان در دو آزمون فوق، امكان پذیر نیست.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 پذيرش دانشجو صرفًا بر اساس 

سوابق تحصيلي دانشگاه آزاد اسالمي درآزمون سراسري 1398 
پیرو اطالعیه منتشر شده مورخ 13۹۷/12/1۹ در سایت سازمان سنجش در خصوص 
مهرماه سال 13۹8  آزمون سراسري  تحصیلي  براساس سوابق  دانشجو صرفاً  پذیرش 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و همچنین مندرجات دفترچه راهنماي ثبت نام و 
انتخاب رشته مربوط، که در تاریخ 13۹۷/11/1۷ روي سایت این سازمان قرار گرفته 
اسالمي،  آزاد  دانشگاه  اعالم فهرست کد رشته محل هاي  است، بدین وسیله ضمن 
که در سایت سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org آمده است، به اطالع 
مي رساند که متقاضیان مي توانند تا پایان روز چهارشنبه مورخ 13۹8/۶/۶ با مراجعه به 

سایت دانشگاه آزاد به نشاني: www.azmoon.org نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته 
صرفاً براساس سوابق تحصیلي در مقاطع کارشناسي پیوسته و کارداني ناپیوسته این 

دانشگاه اقدام نمایند. 
ضمناً الزم است که داوطلبان، قبل از انتخاب رشته، نسبت به مطالعه دقیق شرایط 
و ضوابط و جداول رشته  محل هاي اعالم شده در این اطالعیه و همچنین دفترچه 

راهنماي مندرج در سایت سازمان سنجش، اقدام کنند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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بدین وسیله به اطالع داوطلباني که براساس کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودي دوره دکتري 
»Ph.D« نیمه متمرکز سال 13۹8 مجاز به انتخاب رشته گردیده و کدرشته محل هاي 
انتخابي خود را در سایت اطالع رساني این سازمان ثبت نموده اند، مي رساند: کارنامه نتیجه 
انتخاب رشته، روي  سایت اطالع رساني این سازمان قرار دارد؛ لذا از کلیه داوطلباني که در 
کدرشته محل هاي انتخابي داراي حدنصاب نمره علمي الزم هستند، دعوت مي نماید که 
با توجه به نكات زیر و مطابق برنامه زماني شرکت در مرحله دوم آزمون )مرحله ارزیابي 
تخصصي(، که در سایت این سازمان درج گردیده است، با همراه داشتن مدارك الزم براي 

انجام مصاحبه، به هر یك از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مراجعه نمایند. 
انجام  براي  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  به  مي توانند  داوطلباني  منحصراً   -1
مصاحبه مراجعه نمایند که کدرشته محل مربوط را در فرم انتخاب رشته خود درج نموده 

و حد نصاب نمره علمي الزم را مطابق کارنامه شان کسب کرده باشند.
کدرشته  در  سازمان،  این  سایت  در  شده  منتشر  کارنامه  براساس  که  داوطلبانی   -2
محل هاي انتخابي داراي حدنصاب نمره علمي الزم هستند، الزم است که قبل از مراجعه 
دانشگاه  پایگاه اطالع رساني  دانشگاه ذي ربط و همچنین  به اطالعیه  به محل مصاحبه، 
مربوط مراجعه و بر اساس آن، براي انجام مراحل مختلف مصاحبه در دانشگاه ذي ربط 

شرکت نمایند.
3- با توجه به اینكه برنامه زماني انجام مراحل مختلف ارزیابي تخصصي از داوطلبان از 
سوي برخي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، در ماه مبارك رمضان پیش بینی شده 
است و امكان تغییر آن وجود دارد، لذا مجدداً به کلیه داوطلبان معرفي شده، توصیه اکید 
مي گردد که حتماً قبل از مراجعه براي انجام مصاحبه و ارائه مدارك مورد نیاز، به پایگاه 

اطالع رساني دانشگاه یا مؤسسه آموزشي ذي ربط مراجعه نمایند.
ردیف  در  و  کنند  شرکت  تخصصي  ارزیابي  مرحله  در  که  داوطلباني  از  آن دسته   -۴
متمرکز سال  نیمه   )Ph.D( دکتري  ورودي  آزمون  روزانه  دوره  نهایي  پذیرفته شدگان 
13۹8 قرار گیرند، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون دکتري سال 13۹۹ نخواهند بود.

) کد 218۰( مي رساند  اسالمي  معارف  امتحاني مدرسي  داوطلبان رشته  اطالع  به   -5
از آنجا که شرط ورود داوطلبان متقاضي در کدرشته امتحاني مذکور به دانشگاه، عالوه 
بر کسب نمره علمي الزم از سوي دانشگاه مربوط، احراز شرایط عمومي رشته مدرسي 
معارف اسالمي و نتیجه مصاحبه اي که از سوي معاونت امور دفاتر، اساتید و مبلغان 
این   انجام خواهد شد، است، لذا  نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها 
داوطلبان الزم است که، عالوه بر دارا بودن شرایط فوق و همچنین شرایط و ضوابط مندرج 
در دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون مذکور )دفترچه شماره 1(، حداکثر تا ۷ 
روز پس از انتشار این اطالعیه، براي طي مراحل پذیرش به پایگاه اطالع رساني معاونت 
امور دفاتر، استادان و مبلغان به نشاني: www.asatid.org مراجعه و ضمن ثبت نام در 
این سامانه، منتظر اعالم زمان مصاحبه از سوي معاونت مذکور باشند. بدیهي است که 
عدم ثبت نام در این سامانه، به منزله انصراف از تحصیل در این رشته تلقي مي گردد. در 
پایان الزم به ذکر است که در گزینش نهایي، وضعیت علمي داوطلباني که نتیجه مراحل 
مذکور  براي آنها از سوي معاونت فوق الذکر به صورت منفي به این سازمان اعالم گردد، 

مورد بررسي قرار نخواهد گرفت. 
۶- کلیه داوطلباني که در کدرشته محل هاي انتخابي داراي حدنصاب نمره علمي الزم به 
منظور شرکت در مراحل ارزیابي تخصصي از سوي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
لینك  به  مراجعه  با  عمومي،  بررسي صالحیت هاي  فرم  تكمیل  منظور  به  باید  هستند، 
مربوط در قسمت مشاهده کارنامه مندرج در سایت این سازمان، از تاریخ ۹8/3/1 لغایت 
به صورت  ریال   )۴۴۰.۰۰۰( هزار  چهل  و  چهارصد  مبلغ  پرداخت  13۹8/3/13 ضمن 

اینترنتي، فرم بررسي صالحیت عمومي را تكمیل و کد پي گیري را دریافت کنند. بدیهي 
است داوطلباني که نسبت به تكمیل فرم بررسي صالحیت هاي عمومي اقدام ننمایند، از 

گزینش نهایي حذف خواهند شد.
۷- گزینش نهایي داوطلبان در هر کدرشته محل، براساس نمره کل نهایي حاصل از نمره 
علمي آزمون متمرکز )نمره کل اولیه- 5۰ درصد در شیوه پذیرش آموزشي- پژوهشي 
و 3۰ درصد در شیوه پذیرش پژوهش محور( و نمرات مراحل مختلف ارزیابي تخصصي 
)مطابق با مفاد مندرج در بند 2-12 صفحه ۹ دفترچه  شماره 1 آزمون(، حدنصاب تعیین 
به  توجه  با  و  هر کدرشته محل  در  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  از سوي  شده 

اولویت کدرشته محل هایي که براي مصاحبه معرفي شده اند، صورت خواهد گرفت.
آزاد  دانشگاه  تحصیلي  محل هاي  کدرشته  انتخاب  به  مبادرت  که  داوطلباني  کلیه   -8
انجام  نحوه و چگونگي  از  به منظور اطالع  نموده اند،  اسالمي در سایت دانشگاه مذکور 
مراحل ارزیابي تخصصي از داوطلبان و سایر مراحل گزینش، به سایت آن دانشگاه مراجعه 

نمایند.
مدارک الزم كه داوطلبان داراي حدنصاب بايد همراه خود داشته باشند:

1- اصل مدرك کارشناسي ارشد )فوق لیسانس( یا کارنامه ریز نمرات .
تبصره - داوطلباني که دانشجوي سال آخر دوره کارشناسي ارشد یا دکتري حرفه اي بوده 
از سوي  تأیید شده  )اصل گواهي  فارغ التحصیل مي شوند  تاریخ ۹8/۶/31  تا  و حداکثر 
 3۹ صفحه  در  مندرج  فرم  مطابق  مدرك  اخذ  محل  عالي  آموزش  مؤسسه  یا  دانشگاه 
دفترچه راهنماي شرکت در آزمون مذکور یا فرم مندرج در صفحه ۹۹ دفترچه راهنماي 

انتخاب رشته هاي تحصیلي(.
2- اصل مدرك کارشناسي )لیسانس( یا کارنامه ریز نمرات.

ناپیوسته هستند،  کارشناسي  دوره  فارغ التحصیل  که  داوطلباني  از  آن دسته  تبصره ۱- 
عالوه بر اصل مدرك کارشناسي ناپیوسته، باید اصل مدرك کارداني را نیز ارائه نمایند. 

تبصره ۲ - کساني که به دالئلي قادر به ارائه اصل مدرك یا مدارك  مندرج در بندهاي 
1 و 2 فوق نیستند، الزم است که اصل گواهي تأیید شده از سوي دانشگاه یا مؤسسه 

آموزش عالي محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند.
با  معرفي شده  شناسنامه اي  تطبیق مشخصات  براي  ملي  کارت  یا  شناسنامه  اصل   -3

مشخصات اطالعات ارسالي از سوي این سازمان. 
۴- اصل گواهي مبني بر اینكه عضو هیأت علمي »رسمي- قطعي« یا »رسمي- آزمایشي« 
تابع وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري بوده و به تأیید باالترین مقام مسؤول نیز رسیده 

باشد، براي آن دسته از افرادي که از امتیاز مربي در این آزمون استفاده نموده اند.
5- کلیه مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی.

نکاتی درخصوص مندرجات دفترچه راهنمای انتخاب رشته:
1- با توجه به اعالم دفتر گسترش آموزش عالي یا مكاتبات واصله از مؤسسات آموزش 
تعداد  و  است  گرفته  صورت  ازکدرشته محل ها  بعضي  ظرفیت هاي  در  تغییراتي  عالي، 

داوطلبان قبولي براساس ظرفیت نهایي صورت خواهد گرفت.
از  يك  هر  در  كارنامه  در  آنها  علمي  وضعيت  نموده اند،  رشته  انتخاب  كه  داوطلباني  كليه 
نتايج  انتخابي منعكس گرديده است، و چنانچه داوطلبان درخصوص كارنامه  كدرشته محل هاي 
از طريق  تاريخ 98/3/7 منحصراً  تا  باشند، الزم است كه حداكثر  انتخاب رشته سواالتي داشته 
سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در سايت اين سازمان تقاضاي خود را ارسال نمايند. ضمنًا به 

تقاضاهايي كه به نحو ديگري يا بعد از تاريخ فوق ارسال گردد، پاسخ داده نخواهد شد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 اعالم فهرست اسامي معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت، همراه با 

برنامه زماني مراجعه و مدارک مورد نياز براي شركت در مرحله بررسي سوابق 

ورودي  آزمون  عملي  سنجش  و  علمي  مصاحبه  فناوري،  و  پژوهشي  آموزشي، 

دوره دكتري »Ph.D« نيمه متمركز سال 1398 
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بدین وسیله به اطالع داوطلبان متقاضي ثبت نام در رشته هایي که پذیرش آنها در دوره هاي  کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 13۹8 صرفاً براساس سوابق تحصیلي »معدل 
کل دوره کارداني« صورت مي گیرد، مي رساند در صورتي که در زمان مقرر )از تاریخ ٩٨/0۲/۱0 لغایت ٩٨/0۲/۲۱ ( موفق به ثبت نام نشده اند، مي توانند برای پذیرش در 
این رشته ها، از روز دوشنبه مورخ 13۹8/5/۷ تا روز جمعه مورخ 13۹8/5/11 به پایگاه اطالع رساني این سازمان مراجعه و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اصالحات 
مربوط به آن )موضوع اطالعیه مورخ ۹8/۰2/1۶( که از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان در دسترس است، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش این رشته ها اقدام 

نمایند. داوطلبان مي توانند براي اطالع از رشته هایي که پذیرش آنها با سوابق تحصیلي )بدون آزمون( انجام مي شود، به جدول ذیل مراجعه نمایند.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

فرصت مجدد ثبت نام و انتخاب رشته براي شركت در رشته های
 پذيرش براساس سوابق تحصيلي »معدل كل دوره كارداني« 

دوره هاي  كارداني به كارشناسي  ناپيوسته سال 1398 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

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

ـــان،  ـــه حاجی ـــتة ملیح ـــه، نوش ـــا فق ـــنایي ب ـــاب آش ـــه: کت 1-  درس فق
ـــه. ـــارات مدرس انتش

ـــدل الهـــي و قضـــا  ـــي 3 )ع ـــان بین ـــاب جه ـــد: کت 2-  درس اصـــول عقای
ـــد: 2۰۰۹، شـــامل فصـــل اول )همـــه فصـــل(،  ـــدر( ک و ق

ـــه 23 و 2۴( و از  ـــالمي« صفح ـــفه اس ـــوان »فلس ـــز عن ـــل دوم )بج فص
ـــادر خوشـــبختي ها«  ـــب، م ـــا مصائ ـــوان »نظـــام کل ت فصـــل چهـــارم، عن

ـــا ۷2(. )از صفحـــه ۶5 ت
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 تاريخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته برای شركت در پذيرش دانشجو  صرفًا 
بر اساس سوابق تحصيلی آزمون سراسری مهرماه سال 1398  دانشگاه ها و 

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

مصوبات پانزدهمين و شانزدهمين جلسه شورای سنجش و پذيرش 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 کد رشته محل های مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی، متعاقبًا از 

طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اطالع رسانی خواهد شد.
با توجه به اینکه برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بعد از انتشار  تذكر: 
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.

تکاليف ، مدارک الزم و مراحل ثبت نام اينترنتی
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(.

تذكرات 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.
 تبصره۲: 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  ۴۲۱63 )کد 0۲۱( 

فرمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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در این مقاله می خواستیم درباره نحوه تست زنی با شما 
داوطلبان عزیز صحبت کنیم؛ اما بعد از کمی تأمل، به خاطر 
شرایطی که بیشتر داوطلبان در این ماه آخر باقي مانده تا 
کنكور با آن مواجهند، تصمیم گرفتیم تا درباره ایام امتحانات 
داوطلبان سال آخر، چگونگي مطالعه در این روزها و مسائل 
مربوط به آن صحبت کنیم. به طور یقین می دانیم که شما 
داوطلبان گرامی تا اینجای کار را به خوبی و با موفقیت 
پشت سر گذاشته اید و حتماً از عملكردتان راضی هستید. 
اگر بقیه راه را هم همین طور ادامه دهید، مطمئنیم که 
نتیجه تالش و کوشش خود را خواهید دید. ممكن است 
که در میان شما، داوطلبانی هم باشند که تاکنون تالش 
چندانی نكرده و اکنون دچار پشیمانی شده اند؛ اما بارها و 
بارها در همین مقاالت اشاره کرده ایم که اصاًل دیر نیست و 
با پشتكار و همت عالی در همین مدت اندك، هم می توانید 
در امتحانات خود به موفقیت برسید و همچنین با توجه به 
گسترش دانشگاه ها و رشته های مختلف، به میزان تالش 

خود، در آزمون سراسري نتیجه بگیرید. 
همان گونه که قباًل هم اشاره کرده ایم، یكي دو ماه منتهی به 
کنكور برای کلیه داوطلبان، دوران خاصی محسوب می شود 
و شیوه مطالعه در این مدت نیز در مقایسه با  دوران پیش از 
آن، فرق می کند. بسته به اینكه چه مقدار مطالعه کرده اید و 
چه میزان آمادگی دارید، باید قدر لحظه لحظه این دوران 
را بدانید و برای آن برنامه ریزی کنید. برای اینكه در این 
دوران بتوانید مرور خوبی داشته باشید، می توانید با انجام 
کارهایی مانند: تورق سریع، مرور نكات و خالصه برداری ها 

یا حتی در صورت نیاز، مرور کامل کتاب های درسی کلیدی 
)شیمی و زیست شناسی برای گروه آزمایشي علوم تجربی، 
ریاضی و فیزیك برای گروه آزمایشي علوم ریاضی و فني و 
ادبیات و عربی برای گروه آزمایشي علوم انسانی( اطالعات 
خود را تثببیت کنید و ضریب یادگیری خود را باال ببرید. 
مهم این است که از تالشتان دست برندارید و این را بدانید 
که همیشه، آنهایی موفق ترند که تا آخر راه می مانند و به 

مسیر خود تا پایان آن ادامه می دهند.
     همان گونه که شما دوستان داوطلب هم به خوبی اطالع 
دارید، این دوران، مهم ترین دوران کنكور شماست و  برای 
اینكه بتوان از این فرصت کوتاه، نهایت استفاده را برد، بهتر 

است که به چند نكته ذیل توجه نمایید:
 1- از پرداختن به مباحثی که هیچ گونه تسلّط اولیه روی 
آنها ندارید، خودداری کنید؛ زیرا جز اتالف وقت، چیزی عاید 
شما نخواهد شد. یادگیری مباحثی که در آنها ضعف دارید، 
در یك فرصت کوتاه امكان پذیر نبوده و شما نمی توانید همه 
مراحل الزم را برای این دوران، که شامل مرور، رفع اشكال 

و تست زنی می شود، پشت سر بگذارید.
2- با نزدیك شدن به روز برگزاري آزمون سراسري، ممكن 
است که تعدادی از داوطلبان، دچار اضطراب و استرس های 
از  زیادی  تا حدود  می تواند  موضوع  کاذب شوند. همین 
سطح یادگیری داوطلب، در مقایسه با گذشته، بكاهد؛ به 
همین دلیل، توصیه می شود که از یادگیری اولیه مباحث 
سخت و دشوار )مطالب استداللی( در این روزهای پایانی 
پرهیز کنید؛ حتی اگر مطالب سختی هستند که آنها را 

قباًل مطالعه کرده اید و باز هم احساس می کنید که نیاز 
و  بگیرید  نظر  در  را  زمان خود  دارند،  بیشتر  مطالعه  به 
ببینید که آیا می توانید در این زمان باقی مانده و با توجه به 
برنامه ای که ریخته اید، این مطالب را دوباره مرور کنید یا نه، 
و بهتر است که این زمان را به درس های دیگری اختصاص 
دهید که آسان تر است، نیاز به مرور دارد و باعث پیشرفت 

بیشتر شما می شود.
3-  یكی از کارهایی که می توانید مخصوصاً در هفته های 
پایانی باقی مانده تا کنكور انجام دهید، این است که دروس 
مطالب  زیرا  کنید؛  تست زنی  و  نهایی  مرور  را  حفظی 
حفظی، بیشتر در حافظه کوتاه مدت می مانند و در نتیجه، 
پاسخگویی به تست های مربوط به این نوع مباحث، راحت تر 

می شود.
۴- اگر زمان شما در این دوران، با توجه به حجم مطالبی 
که قباًل مطالعه کرده اید، کم است، باید زمان و مطالب خود 
را به خوبی مدیریت کنید. این به درایت شما بستگي دارد 
که توجه کنید کدام مطالب مهم تر هستند، کدام مطالب 
در بودجه بندی کنكور، سهم بیشتر یا کمتری دارند، کدام 
مطالب سخت و کدام ها آسان هستند و .... چون ارزش یك 
تست با تست دیگر، یكی است؛ پس می توانید با خیال 
راحت، مطالبی را که باید مرور کنید و رفع اشكال آنها 
آن  طبق  و  مشخص  گیرد،  صورت  جمع بندی  دوره  در 

برنامه ریزی کنید. 
5- وقتی مطالبی مانند مرور خالصه ها، فرمول ها، نكات مهم 
و خط کشیده در کتاب را مطالعه کرده و روی تست های 
مهم هر مبحث و رفع اشكال آنها کار کردید، 

آماده زدن تست های سرعتی شوید.
 ۶- نكته بسیار مهمی که باید به آن توجه 
داشته باشید، این است که باید زمانتان را در 
این دوران به خوبی مدیریت کنید؛ به گونه ای 
که براي هر درس، وقت متناسب با آن درس 
را در نظر بگیرید؛ زیرا اگر وقت کم یا زیادي 
کنید،  مشخص  دروس  خواندن  براي  را 
باعث سردرگمی و اختالل در یادگیری شما 
خواهد شد یا اینكه در نهایت برای بعضی از 

درس ها، وقت کم خواهید آورد.
عالوه بر اینكه همه دانش آموزان در این دوران 
مشغول مطالعه نهایی دروس خود هستند، 
نهایی  امتحانات  دوره  با  تقریباً  زمان  این 
دانش آموزان کنكوری نیز همزمان می شود؛ 

فصل امتحانات ؛ مهم و سرنوشت ساز
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به همین دلیل، ممكن است که دانش آموزان در خصوص 
برنامه ریزی، تنظیم وقت یا نحوه مطالعه دروس خود، دچار 
سردرگمی و اشتباه شوند. شما دانش آموزان عزیز باید به 
نكاتی در این خصوص توجه کنید تا بتوانید هم امتحانات و 
هم کنكور را با موفقیت بگذرانید. قبل از هر چیز به خاطر 
داشته باشید که واقع بینی و تفكر مبتنی بر منطق و همراه 
با ذهنیت مثبت، رمز اصلی موفقیت شما در ادامه راه است. 
وقتی صحبت از ایام امتحانات می شود، ممكن است که این 
دوران برای هر یك از ما یادآور نگرانی و دلشوره روزهای 
امتحان باشد؛ در این میان، حال برخی از دانش آموزان که 
دغدغه کنكور را نیز دارند، قابل درك است؛ با این همه، این 
مسائل نباید باعث  شود که شما دچار استرس و سردرگمی 
شده و این استرس و سردرگمی بر توان مطالعاتی و برنامه 
درسی تان خللي وارد کند. سعی کنید که از این شرایط 
برای بهبود اوضاع درسی خود استفاده کنید. هر یك از ما 
دارای سطحی از هوشیاری هستیم که ذهن و بدن ما در آن 
سطح، بیشترین بازده خویش را داراست و به آن، سطح اوج 
عملكرد استرس می گویند؛ پس استرس خود را به گونه ای 
مدیریت کنید که شما را به سوی بهره وری بیشتر و مؤثرتر 
هدایت کند؛ نه اینكه از توان شما بكاهد. داشتن مقداری 
استرس، طبیعی و الزم است، اما در نهایت، این شما هستید 
که باید از این استرس به نفع خود استفاده کنید و برای 
برنامه ریزی بهتر و مطالعه بیشتر بكوشید. اکثر ما برای حل 
مسائل زندگی خود، فقط فكر می کنیم و کار مؤثري انجام 
نمی دهیم. توصیه می شود که همین االن در فرصت های 
باقی مانده، دست به عمل بزنید و روزهای آتی را به پل های 

اصلی موفقیت خود تبدیل سازید. 
در مورد آنچه درباره خود می گویید و آن گونه که درباره 
خود قضاوت می کنید، کاماًل دقت داشته باشید. از به کار 
بردن کلمات و واژه های تحقیرآمیز و منفی براي خود، جداً 
بپرهیزید. شما شایستگی موفقیت را دارید؛ به شرطی که 
در بهترین حالت و شكل ظاهری و روانی خود ظاهر شوید؛ 
بنابراین، برای پرهیز از حقیر شمردن خود در ایام امتحانات 
و کنكور، از ابتدا آگاهانه برنامه ریزی کنید و به طور محكم 
قدم در راه بگذارید. به خاطر شرایطی که در آن شرایط هم 
باید امتحان بدهید و هم برای کنكور آماده شوید، ممكن 
است احساس کنید که نیاز به توان و نیروی بیشتری دارید. 
به روزهایی فكر کنید که در شرایط سخت تر از این یا شبیه 
همین شرایط هم توانسته اید به راه خود ادامه دهید. به 
خود قوت قلب دهید و تا می توانید امید خود را تقویت 
کنید. به خاطر داشته باشید که وقتی امید باشد، اهداف، 
مجال بیشتری برای تحقق پیدا می کنند. برای این مهم، 
گاهی اوقات الزم است که به گذشته خود برگردید و از خود 
به خاطر موفقیت ها و کارهای کوچكی که انجام داده اید، 
را در درون تان  مثبتی  احساس  این عمل  تمجید کنید. 
ایجاد می کند که برای پیشبرد و تدوام امر یادگیری، به 

شما آرامش، پشتكار و دلگرمی می بخشد. روزی حداقل 
سه مرتبه و هر مرتبه در حدود پنج تا ده دقیقه، خودتان 
را در وضعیتی تجسم کنید که در جلسه آزمون، با آرامش 
و خونسردی همراه با تسلط نشسته اید و کاماًل ماهرانه و با 
مدیریت زمان فوق العاده قوی و مؤثر، مشغول بهره گیری از 

آموخته های خود هستید.
از  استفاده  می رسد،  نظر  به  مهم  دوران،  این  در  آنچه 
معلومات و فراخوانی مطالب خوانده شده است؛ بنابراین، در 
هر زمان با توجه به ایام باقی مانده، بر اساس اولویت مطالعه 
کنید و مطالب خوانده شده قبلی را سازمان دهی نمایید. 
این موضوع مهم است که شما بدانید چند درس مهم دارید 
و این درس ها در امتحانات نهایی و نیز در کنكور شما چقدر 
تأثیر دارند. دروس مهم خود را در نظر گرفته و با توجه به 
میزان اطالعات خود در آن درس ها و نیز وقتی که الزم 
دارید تا اطالعات و مطالعات قبلی خود را فراخوانی یا کامل 
کنید، برنامه ریزی نمایید. با توجه به اینكه نمره معدل در 
کنكور شما مؤثر است و دروس اصلی نقش مهمی در بهبود 
رتبه شما دارند، اگر وقت دارید و می توانید، همه مباحث را 
به صورت کامل مرور کنید، اما اگر از ابتدای آمادگی برای 
کنكور، مطالبی از این دروس را حذف کرده اید، سعی نكنید 
تا در ایام باقی مانده، آنها را برای کنكور مطالعه کنید. شاید 
این سؤال برای شما پیش بیاید که آیا می توانید برای شب 
امتحان، مطالبی را که قباًل نخوانده اید، بخوانید. با توجه 
به اینكه شب امتحانی خواندن با مطالعه برای کنكور فرق 
می کند و قرار است که شما برخی از مباحث را به حافظه 
کوتاه مدت خود بسپارید، می توانید این کار را انجام دهید؛ 
به شرطی که وقت الزم را داشته باشید و این موضوع نیز 

باعث درهم ریختگی ذهن شما یا استرستان نشود.
  اگر قباًل خود دروس را خوب خوانده اید و هم به صورت 
تشریحی و هم تستی بر مطالب آن تسلّط دارید، می توانید 
توضیح  پیشین  مقاالت  در  که  تمرینی،  تست  روش  با 
داده ایم، فقط مواردی را که اشكال دارید، بخوانید و رفع 
اشكال کنید؛ اما اگر فكر می کنید که نیاز به مرور و سپس 
رفع اشكال دارید، حتماً زمان مناسبی را برای مرور در نظر 
بگیرید. در این دوران، مدیریت زمان و برنامه ریزی مناسب، 
بهترین کار ممكن است. همچنین باید بدانید همان گونه 
که خواندن مطالب مهم است، حذف و کنار گذاشتن برخی 
دیگر از مطالب نیز دارای اهمیت است؛ زیرا نشان می دهد 
که شما بین نقاط ضعف خود و مطالبی که می توانید با 
توجه به زمانی که در دست دارید از آن بگذرید، تفاوت 

قائل هستید.
یكی از بحث های مهم این دوران، دروس عمومی است. 
بسته به اینكه چقدر توانایی دارید و چقدر قباًل این درس ها 
با  را  عمومی  دروس  تا  کنید  سعی  کرده اید،  مطالعه  را 

تكرارهای سبك و منظم به حافظه خود بسپارید؛ 
تدریجی،  یادگیری  زیرا 

بیشتر  که  آنجایی  از  می دهد.  افزایش  را  حافظه  قدرت 
داوطلبان، یادگیری یك یا دو درس عمومی را برای ارتقاء 
رتبه خود الزم می دانند، سعی کنید که این دروس را در این 
ایام مرور کنید. حدود چهار ساعت مطالعه دروس عمومی 
در طی روز، می تواند به شما در کسب رتبه خوب کمك 
کند؛ البته اگر قباًل هیچ یك از دروس عمومی را نخوانده  و 
تصمیم داشته اید که آنها را براي مطالعه در فرصت دیگري 
کنار بگذارید، االن وقت مناسبی برای مطالعه این درس ها 
نیست، اما اگر خیلی مصمم هستید، یكی از دروس حفظی 
مانند درس دین و زندگی یا ادبیات را بردارید و قسمت های 
آسان کتاب را مطالعه کنید و بعداً زیر بخش های مهم آن 
را خط بكشید و سعی کنید که در روزهای باقی مانده تا 
آزمون سراسري، همان مطالب را مرور کنید. این موضوع 
به شما کمك می کند تا بتوانید چند تست را جواب بدهید. 
نگران نباشید که ممكن است وقت خود را هدر دهید؛ زیرا 
دروس تستی راحت تر به حافظه کوتاه مدت انتقال می یابند 
و مرورهای کوتاه دوره جمع بندی نیز به شما کمك می کند 
تا آنها را بیشتر در حافظه خود تثبیت کنید؛ پس مطمئن 

باشید که وقت خود را هدر نداده اید.
ایام امتحانات، بهترین موقع قبل از کنكور است تا شما 
و  محاسباتی  دروس  در  را  خود  عزیز،  دانش آموزان 
اختصاصی، مثل ریاضی، فیزیك و شیمی، محك بزنید. با 
توجه به اینكه بیشتر سؤال های این دروس باید به روش 
حل کردن انجام شود و سرعت و مهم تر از آن، دقت در 
این راه، بسیار مهم است، اگر در قسمتی از مسیر حل خود 
یك اشتباه جزئی داشته باشید و با ادامه راه حل با همان 
اشتباه به پاسخی برسید، این پاسخ، تمام تالش شما را از 
بین خواهد برد؛ پس دقت خود را افزایش دهید، اشتباهات 
رایج را شناسایی کرده و از این تجربه خود در ایام امتحانات، 

برای بهبود وضعیت خود در کنكور استفاده کنید. 
در جامعه آماری شرکت کنندگان کنكور، قشرهاي مختلفی 
با بهره های هوشی و استعدادهای متفاوت شرکت می کنند؛ 
چون آزمون سازمان سنجش بر اساس استانداردهای علمی 
و برای همه طراحی می شود و قطعاً توزیع سطح دشواری 
تست های کنكور، متناسب با وضعیت علمي و درسي تمام 
شرکت کنندگان خواهد بود. با درك و قبول این نكته، بدون 
اینكه دغدغه و استرسی از میزان مطالعه خود داشته باشید 
یا نگران میزان مطالعه دوستان و هم کالسی های خود، 
در مقایسه با خودتان، باشید، فقط توان و انرژی خود را 
برای مطالعه بهتر در ایام امتحانات صرف کنید تا بتوانید از 

تالش خود بهترین نتیجه را بگیرید. 
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پیرو اطالعیه مورخ ۹۷/12/1۹ و انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي 
بر اساس سوابق تحصیلي در مرحله پذیرش سراسري براي مهر ماه  تحصیلي صرفاً 
سال 13۹8 در تاریخ ۹۷/11/1۷، بدین وسیله اصالحات و کدرشته محل هاي جدید، 
عالوه بر رشته هاي تحصیلي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي 

مربوط، به شرح جداول ذیل اعالم مي گردد.
آن دسته از داوطلباني که قباًل ثبت نام و انتخاب رشته خود را تكمیل و کدرهگیري 
دریافت نموده اند، مي توانند، در صورت تمایل، نسبت به ویرایش کدرشته محل هاي 

انتخابي خود اقدام نمایند. 

الزم به توضیح است با توجه به اینكه تقاضاي برخي از مؤسسات آموزش عالي براي 
اعالم رشته هاي جدید، از سوي دفتر گسترش آموزش عالي در دست بررسي است، 
دوم،  سري  اصالحات  عنوان  به  مؤسسات  آن  جدید  محل هاي  کدرشته  جداول  لذا 
همزمان با شروع انتخاب رشته هاي تحصیلي آزمون سراسري سال 13۹8 )رشته هاي 
با آزمون(، در دهه سوم مرداد ماه منتشر خواهد شد، و داوطلبان مي توانند با مشاهده 
آن رشته محل ها، در صورت تمایل، نسبت به ویرایش مجدد رشته هاي انتخابي خود 

در آن مقطع زماني اقدام نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در خصوص :

 اصالحات و  اعالم رشته محل هاي جديد  صرفًا  براساس سوابق تحصيلي 

پذيرش  درمرحله  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  از  برخي 

سراسري براي  مهر ماه  سال 1398 
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

عدم تغيير زمان برگزاري
 آزمون سراسري سال 1398

هموطنان  با  همدردي  اعالم  و  تأسف  ابراز  ضمن  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان 
عزیزي که در اثر جاري شدن سیل اخیر، در بخش هایي از شهرها و استان هاي کشور 
دچار آسیب شده اند، به اطالع عموم داوطلبان محترم آزمون سراسري سال 13۹8 
مي رساند که تعویق زمان برگزاري این آزمون، با توجه به بررسي هاي انجام گرفته در 

شوراي سنجش و پذیرش دانشجو و دالیل مشروحه ذیل، امكان پذیر نیست.
1ـ آزمون سراسري، داراي یك فرآیند طوالني مدت بوده که بخش کوچكي از آن، نرم 
افزاري و بخش اعظم آن، شامل عملیات فیزیكي و میداني )مستلزم حضور داوطلبان 
واجد شرایط( است؛ به عنوان مثال، بعد از برگزاري این آزمون، حدود بیست روز برای 
اعالم  و  استخراج  اوراق،  تصحیح  کشور،  کل  از  داوطلبان  پاسخنامه هاي  جمع آوری 
نتایج اولیه زمان الزم است و معموالً در دهه اول مرداد این نتایج اعالم می شود، و 
پس از آن، فرآیند انتخاب رشته آغاز مي شود که این فرایند نیز بیست روز به طول 
دانشگاه  متقاضیان  اسامي  فهرست  که  است  الزم  نیز  مرحله  این  از  بعد  می انجامد. 
فرهنگیان یا سایر رشته هاي خاص، که داراي مصاحبه و گزینش هستند، استخراج 
و اعالم گردد. همچنین برگزاري و تصحیح اوراق آزمون عملي برخي از رشته هاي 
دانشگاهي، از قبیل: نقاشي، ارتباط تصویري، موسیقي و ... باید انجام پذیرد که این 
امور نیز 2۰ تا 25 روز زمان می برد و با طی این فرایند، نتایج نهایی آزمون سراسري، 
هر ساله در پایان شهریور ماه اعالم می شود که در این شرایط نیز همواره شروع ترم 
تحصیلي دانشجویان تازه وارد، با تأخیر حداقل یك تا دو هفته اي مواجه مي شود؛ 
لذا در صورت تعویق )به هر میزان( در زمان برگزاري این آزمون، در مقایسه با برنامه 
زماني فعلي، اعالم نتایج نیز به همان میزان، با تأخیر مواجه مي شود و شروع تحصیل 
این دانشجویان را در ترم اول با مشكل روبرو مي سازد و مسائل و مشكالت غیرقابل 
جبراني را در مدیریت آموزشي، خدمات دانشجویي و ... براي دانشگاه ها ایجاد خواهد 

نمود.
2ـ تغییر زمان برگزاري آزمون سراسري، با توجه به فشردگي آزمون ها در تابستان، 
باعث تغییر در زمان برگزاري این قبیل از آزمون ها، مانند: آزمون کارداني به کارشناسي 
ناپیوسته، آزمون فني و حرفه اي و ... که قرار است در مرداد و شهریور ماه برگزار شود، 
خواهد شد و قطعاً این تغییرات، آشفتگي و مشكالت زیادي را براي سازمان سنجش، 

دانشگاه ها و داوطلبان این آزمون ها به دنبال خواهد داشت.
از  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  آزمون هاي  زماني  برنامه  اینكه  به  عنایت  با  3ـ 
و  شغل  زندگي،  وضعیت  به  توجه  با  داوطلبان،  و  شده  رساني  اطالع  قبل  یك سال 
تحصیل خود براي آمادگي در این آزمون ها، برنامه ریزي کرده اند، تغییر زمان برگزاري 
آزمون هاي یاد شده نیز باعث اعتراض اکثریت داوطلبان این آزمون ها خواهد گردید.

صورت  به  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  و  فناوري  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  ۴ـ 
جدي پي گیر ارائه تسهیالت الزم براي داوطلباني که از حوادث اخیر مستقیماً آسیب 
دیده اند، از مراکز ذي صالح هستند که به محض حصول نتیجه، مشروح آن به اطالع 

این گروه از داوطلبان عزیز خواهد رسید.
براي  که  شود  مي  درخواست   13۹8 سال  سراسري  آزمون  داوطلبان  از  پایان،  در 
کسب هرگونه خبر و اطالعات الزم در زمینه برگزاري این آزمون و همچنین دیگر 
آزمون هایي که از سوي این سازمان برگزار مي شود، صرفًا به اطالعیه هاي سازمان 
پیك  نامه  هفته  و  این سازمان  از طریق سایت  که  آموزش کشور،  سنجش 

سنجش انتشار مي یابد، مراجعه نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

ــن  ــه هفدهمیـ ــاس مصوبـ ــر اسـ ــه بـ ــاند کـ ــالع مي رسـ ــه اطـ ــیله بـ  بدین وسـ
ــه  ــا توجـ ــورخ ۹۷/12/2۶، بـ ــجو مـ ــرش دانشـ ــنجش و پذیـ ــوراي سـ ــه شـ جلسـ
بـــه درخواســـت داوطلبـــان، در آزمـــون سراســـري ســـال 13۹۹، بـــرای آخریـــن 
ـــداگانه  ـــون جـ ـــا دو آزمـ ـــنجش ب ـــال 13۹8 س ـــري س ـــون سراسـ ـــد آزم ـــار همانن  ب
ـــث  ـــاً از مباح ـــد. ضمن ـــد ش ـــام خواه ـــل انج ـــوارد ذی ـــق م ـــؤال( مطاب ـــه س )دو مجموع
مشـــترك دو نظـــام آموزشـــی قدیـــم و جدیـــد  )3-3-۶(، ســـؤال یكســـان طـــرح 

ـــد. ـــد ش خواه
 یك آزمون )یك مجموعه سؤال( براي دانش آموزان نظام  قدیم.

 یـــك آزمـــون )یـــك مجموعـــه ســـؤال( بـــراي دانش آمـــوزان نظـــام  جدیـــد 
.)۶-3-3(

ـــام  ـــا نظ ـــم ی ـــام قدی ـــل نظ ـــه فارغ التحصی ـــه اینك ـــه ب ـــا توج ـــان، ب ـــه: داوطلب توج
ـــه  ـــام آموزشـــي ک ـــه نظ ـــوط ب ـــون مرب ـــد در آزم ـــاً بای ـــد آموزشـــي هســـتند، لزوم جدی

در آن فارغ التحصیـــل شـــده اند، شـــرکت نماینـــد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

مصوبات هفدهمين شورای سنجش 
و پذيرش دانشجو مورخ 1397/12/26

در باره آزمون سراسری 1399
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با توجه به مصوبه مورخ 13۹۷/12/2۶ شوراي سنجش و پذیرش دانشجو و نظر به 
تغییر نظام آموزشي وزارت آموزش و پرورش به نظام 3-3-۶، بدین وسیله به اطالع 
جدید  نظام  کارداني  دوره هاي  آزمون  در  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  متقاضیان  کلیه 
دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي و غیرانتفاعي سال 13۹8 
مي رساند که ثبت نام در آزمون مذکور، از روز یکشنبه مورخ  ۱3٩٨/3/۱٩ آغاز 

خواهد شد و تا روز یکشنبه مورخ ۱3٩٨/3/۲6 ادامه مي یاید. 
لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه 
دقیق دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته و فراهم نمودن مدارك و اطالعات 
مورد نیاز ثبت نام، به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش  آموزش کشور به نشاني: 
www.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون مذکور اقدام 
نمایند. الزم به تأکید است با عنایت به اینكه ثبت نام و انتخاب رشته در این آزمون، 
در یك مرحله انجام مي شود، داوطلبان باید همزمان با ثبت نام، نسبت به درج رشته 
محل هاي تحصیلي خود در فرم تقاضانامه اینترنتي، با توجه به رشته هاي اعالم شده 

در دفترچه راهنما، اقدام نمایند. 
با توجه به اینكه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتي انجام مي شود، داوطلبان 
الزم است با استفاده از کارت هاي عضو شبكه بانكي شتاب، که پرداخت الكترونیكي 
آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني مذکور و پرداخت مبلغ 2۷5/۰۰۰ 
)دویست و هفتاد و پنج هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام اقدام نمایند، و داوطلباني که 
عالقه مند به شرکت در گزینش رشته هاي تحصیلي مؤسسات آموزش عالي غیردولتي 
و غیرانتفاعي هستند، الزم است که عالوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت 
مبلغ ۶۹/۰۰۰ )شصت و نه هزار( ریال دیگر نیز براي اعالم عالقه مندي به شرکت در 

گزینش رشته هاي مؤسسات مذکور اقدام نمایند.
این  اطالع رساني  پایگاه  طریق  از  ثبت نام  شروع  با  همزمان  راهنما  دفترچه  ضمناً 
سازمان در دسترس خواهد بود و اطالعیه تكمیلي براي ثبت نام، در روز یكشنبه مورخ 
۹8/3/1۹ در پایگاه اطالع رساني این سازمان و نشریه پیك سنجش درج خواهد شد. 
الزم به توضیح است که پذیرش در رشته هاي امتحاني دوره هاي کارداني نظام جدید 

دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیر دولتي و غیرانتفاعي سال 13۹8 
به روش هاي ذیل صورت خواهد پذیرفت:

این  مشخصات  که  بود  خواهد  آزمون  طریق  از  امتحاني  رشته   ۹ در  پذیرش   -1
آزمون هر  و ضرایب دروس  منابع  به  مربوط  اطالعات  به همراه  امتحاني  رشته هاي 
پذیرش  رایانه ای و همچنین دیپلم هاي مورد  دیپلم، کد  عناوین  و  از رشته ها   یك 
از کدرشته هاي  با هر یك  )شاخه های فنی و حرفه ای، کاردانش و نظري( متناسب 
امتحانی در قالب جداول شماره ۱ و ۲ در همین اطالعیه درج شده است. آزمون 
مورخ  جمعه  روز  در  مي گیرد،  صورت  آزمون«  »با  آنها  در  پذیرش  که  رشته هایي 

٩٨/05/۱۱ برگزار خواهد شد.
آزمون(  )بدون  تحصیلي  سوابق  اساس  بر  امتحاني صرفاً  رشته  در 3۰  پذیرش   -2
است. مشخصات این رشته هاي امتحاني، به همراه اطالعات مربوط به عناوین دیپلم، 
کد رایانه ای و همچنین دیپلم هاي مورد پذیرش )شاخه های فنی و حرفه ای، کاردانش 
و نظري( متناسب با هر یك از کدرشته هاي امتحانی در قالب جدول شماره 3 در 
همین اطالعیه درج شده است؛ لذا متقاضیان این رشته هاي امتحاني در این مرحله، 
فقط باید ثبت نام و انتخاب رشته نمایند و آزمون براي این دسته از داوطلبان برگزار 

نخواهد شد و مالك پذیرش آنان معدل کل دیپلم خواهد بود.   
تحصیلي  شاخه  فارغ التحصیالن  یا  دانش آموزان  که  است  توضیح  به  الزم     
نظري، مجاز به ثبت نام در این آزمون هستند. این داوطلبان، ضمن داشتن شرایط 
و ضوابط مندرج در دفترچه  راهنماي ثبت نام، توجه داشته باشند که فقط مجاز به 
انتخاب رشته هاي تحصیلي كارداني ناپيوسته  هستند و معدل آنها در مقایسه با 
داوطلبان شاخه تحصیلي فني و حرفه اي و کاردانش در رشته هایي که پذیرش آنها 
صرفاً براساس سوابق تحصیلي صورت مي گیرد، تراز خواهد شد. الزم به توضیح است 
، در جداول مربوط به  که نحوه تراز معدل و عنوان رشته هاي كارداني ناپيوسته 

کدرشته محل هاي دفترچه راهنما مشخص خواهند شد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور  درخصوص :

 زمان ثبت نام و انتخاب رشته در آزمون

 دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و 

حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و 

غيرانتفاعي سال 1398 
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با نزدیك شدن زمان برگزاري آزمون سراسري، مشاهده 
ایجاد کانال هاي جعلي  با  افراد سودجو،  شده است که 
آموزش  سنجش  سازمان  عمومي  روابط  نام  با  )حتي 
درج  طریق  از  رسان ها،  پیام   سایر  و  تلگرام  در  کشور( 
 ... و  نظرسنجي  انجام  سنجش،  سازمان  اطالعیه هاي 
اعتماد مخاطبان و داوطلبان را جلب و پس از آن براي 
تحصیل مال نامشروع، با ادعاي فروش ظرفیت کنكور، 
اعطاي مدرك تحصیلي معتبر و فروش سؤاالت کنكور، 
تأثیر  و  به حساسیت موضوع  توجه  با  اقدام مي نمایند. 
ادعاهاي جعلي و فریبكارانه آنان بر داوطلبان، خانواده ها 

آموزش  سنجش  سازمان  که  مي شود  تأکید  جامعه،  و 
تلگرام  محیط  در  اطالع رساني  کانال  هیچ گونه  کشور، 
شبكه هاي  ارتباطي  کانال هاي  طریق  از  فقط  و  ندارد 
اجتماعي داخلي نظیر: سروش، گپ و آي گپ، بله و ایتا، 
براي اطالع رساني به داوطبان آزمون هاي سازمان فعال 
است، و الزم است که عزیزان داوطلب، اطالعات مورد 
نیاز خود را صرفاً از طریق کانال هاي یاد شده به شرح 
ذیل و همچنین  سایت سازمان سنجش آموزش کشور 
محتواي  به  و  نموده  دریافت  پیك سنجش  هفته نامه  و 

کانال هاي جعلي به هیچ وجه اعتماد ننمایند.

سازمان سنجش آموزش کشور، در این زمینه، پي گیري و 
برخورد الزم را از طریق مراجع قضایي و قانوني کشور به 

عمل خواهد آورد.
http://sapp.ir/sanjeshprnoet   :پیام رسان سروش
https://profile.igap.net/prnoetir  :پیام رسان آی گپ
https://gap.im/prnoetir           : پیام رسان گپ
@prnoetir                               : پیام رسان بله
https://eitaa.com/prnoetir      : پیام رسان ایتا 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش  كشور

هشدار به داوطلبان آزمون سراسري سال 1398
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