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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 امام حسن مجتبي )ع( فرمودند:
است:  فاصله  انگشت  باطل، چهار  و  بین حّق 
است،  حّق  ببیني،  خود  با چشم  كه  را  آنچه 
و آنچه را كه شنیدي يا برايت نقل كنند، چه 

بسا باطل باشد. 

اين عید كسي  از عیدها فرمود:[  ]و در يكي 
است كه خدا روزه اش را پذيرفته و نماِز وي 
آن  در  را  روز كه خدا  و هر  گفته،  را سپاس 

نافرماني نكنند، روز عید است. 

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
میان كفر و ايمان، فاصله اي جز ترك نماز نیست.

1ـ ثبت نام در آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد 
عالي  آموزش  مؤسسات  و  حرفه اي  و  فني  دانشگاه 
از روز يكشنبه  غیردولتي و غیرانتفاعي سال 1398 
روز  تا  و  شد  خواهد  آغاز  ماه(  خرداد   19( آينده 

يكشنبه 26 خرداد ماه ادامه خواهد يافت. 
2ـ شايسته است كه تمام متقاضیان، در مهلت در نظر 
گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنماي 
و  مدارك  نمودن  فراهم  و  رشته  انتخاب  و  ثبت نام 
اطالع رساني  پايگاه  به  ثبت نام،  نیاز  مورد  اطالعات 
 www.sanjesh.org  :سازمان سنجش  به نشاني
مراجعه و نسبت به ثبت نام و شركت در آزمون ياد  

شده اقدام كنند.
اين  در  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  كه  آنجايي  از  3ـ 
آزمون، در يك مرحله انجام مي شود، الزم است كه 
رشته  درج  به  نسبت  ثبت نام،  با  همزمان  داوطلبان، 
محل هاي تحصیلي خود در فرم تقاضانامه اينترنتي، 
با توجه به رشته هاي اعالم شده در دفترچه راهنما، 

اقدام كنند. 
4ـ با عنايت به آنكه پرداخت هزينه ثبت نام در اين 
شايسته  مي شود،  انجام  اينترنتي  صورت  به  آزمون، 
است كه داوطلبان با استفاده از كارت هاي عضو شبكه 
بانكي شتاب، كه پرداخت الكترونیكي آنها فعال است، 
و  اطالع رساني سازمان سنجش  پايگاه  به  مراجعه  با 
اقدام  ثبت نام،  وجه  عنوان  به  مقرر  مبلغ  پرداخت 

كنند.
اين  يادآوري است كه دفترچه راهنماي  به  5ـ الزم 
پايگاه  طريق  از  ثبت نام،  شروع  با  همزمان  آزمون 
خواهد  دسترس  در  سنجش  سازمان  اطالع رساني 

بود و اطالعیه تكمیلي براي ثبت نام، در روز يكشنبه 
اين  اطالع رساني  پايگاه  در  ماه(  خرداد   19( آينده 
سنجش  پیك  آينده  شمارة  طور  همین  و  سازمان 

منتشر خواهد شد. 
6ـ پذيرش در رشته هاي امتحاني دوره هاي كارداني 
مؤسسات  و  حرفه اي  و  فني  دانشگاه  جديد  نظام 
غیرانتفاعي سال 1398  و  دولتي  غیر  عالي  آموزش 
از طريق  امتحاني  به دو روش )پذيرش در 9 رشته 
آزمون و پذيرش در 30 رشته امتحاني صرفاً بر اساس 
سوابق تحصیلي و بدون آزمون( صورت خواهد گرفت.

يا  دانش آموزان  كه  است  يادآوري  به  الزم  7ـ 
مجاز  نیز،  نظري  تحصیلي  شاخه  فارغ التحصیالن 
داوطلبان،  اين  هستند.  آزمون  اين  در  ثبت نام  به 
ضمن داشتن شرايط و ضوابط درج شده در دفترچه  
راهنماي ثبت نام، توجه داشته باشند كه صرفاً مجاز 
ناپیوسته  كارداني  تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  به 
با داوطلبان شاخه  آنها، در مقايسه  هستند و معدل 
تحصیلي فني و حرفه اي و كاردانش، در رشته هايي 
كه پذيرش آنها صرفاً براساس سوابق تحصیلي صورت 

مي گیرد، تراز خواهد شد.
8ـ  ضمناً نحوة تراز معدل و عنوان رشته هاي كارداني 
كدرشته محل هاي  به  مربوط  جداول  در  ناپیوسته، 

دفترچه راهنماي اين آزمون مشخص خواهد شد.
9ـ گفتني است كه آزمون رشته هايي كه پذيرش در 
آنها »با آزمون« صورت مي گیرد، در روز جمعه 11 

مرداد ماه برگزار خواهد شد.
موفق باشيد
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سالروز قیام 15 خرداد 

1342 )سرآغازانقالب 

اسالمی ایران ( گرامی باد 
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ضمن  آرزوي  موفقیت  براي  داوطلباني كه در آزمون  ورودي  دوره هاي  كارشناسي  ارشد 
ناپیوسته  سال 1398 و همچنین  بیست و چهارمین دوره  المپیاد علمي  ـ دانشجويي  

كشور ثبت نام  نموده اند، بدين وسیله  توجه  آنها را به  موارد ذيل  معطوف  مي دارد.
الف - برگزاري آزمون و پرینت کارت شرکت در آزمون

اين آزمون در نوبت صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ 23 خرداد و نوبت صبح 
جمعه مورخ 24 خرداد  ماه سال 1398 و براساس اطالعات مندرج روي كارت شركت 
از  يك   هر  متقاضي   داوطلبان   شد.  خواهد  برگزار  مربوط  امتحاني  رشته  آزمون  در 
آزمون  در  شركت  كارت  روي  مندرج  نشاني  به  است   الزم   امتحاني،   كدرشته هاي 
استان محل  به  توجه  با  داوطلبان  آزمون  برگزاري  نمايند. شهرستان محل  مراجعه 

اقامت آنان به شرح جدول شماره 1 است.
الزم به توضیح است كه كارت شركت در اين آزمون، حاوي اطالعات ثبت نامي، تاريخ 
و محل برگزاري آزمون داوطلبان از روز دوشنبه 98/3/20 براي مشاهده و پرينت روي 
قرار خواهد گرفت. داوطلبان الزم   www.sanjesh.org به آدرس:  سايت سازمان 
است كه بر اساس مشخصات شناسنامه اي )نام ، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، سال 
پرينت كارت  به  پرونده و كد رهگیري( نسبت  تولد( و مشخصات ثبت نامي )شماره 
شركت در آزمون اقدام نمايند. بديهي است كه براي شركت در جلسه آزمون همراه 
داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و همچنین اصل كارت ملي يا اصل شناسنامه 
عكسدار و ارائه آن، الزامي است؛ لذا كلیه داوطلبان بايستي شخصاً براي پرينت كارت 

شركت در آزمون اقدام نمايند.
تبصره: آن دسته از داوطلباني كه عالوه بر كدرشته امتحاني اصلي، متقاضي شركت 
نیز  شناور(  )رشته   دوم  امتحاني  رشته  عنوان  به  امتحاني  كدرشته   63 از  يكي  در 
اين  از سايت  نیز  را  امتحاني دوم خود  آزمون رشته  در  بايد كارت شركت  بوده اند، 

سازمان پرينت و به آدرس حوزه امتحاني مندرج روي كارت مراجعه نمايند.
1- آزمون  كدرشته  هاي امتحاني 1128 )آموزش زبان ژاپني(، 1129 )زبان و ادبیات 
اردو(، 1287 )مهندسي طراحي محیط زيست(، 1356 )نمايش عروسكي( و   1360 
)مجموعه موسیقي ( منحصراً در شهرستان تهران  برگزار خواهد شد؛ لذا داوطلبان  هر 
يك از كد رشته هاي امتحاني مذكور ضرورت  دارد براساس  آدرس و تاريخ مندرج بر 
روي كارت شركت در آزمون به حوزه امتحاني مربوط در شهرستان تهران مراجعه 

نمايند.
امتحاني  كدرشته هاي  شامل  امتحاني  كدرشته   8 براي  آزمون  برگزاري  محل   -2
آنها  ثبت نام  كه   1159 و    1158،  1157  ،1155   ،1154  ، 1150  ،1147 ، 1149
در  گرفته  سازمان صورت  اين  با هماهنگي  و  اجرايي ذي ربط  از سوي دستگاه هاي 

شهرستان تهران خواهد بود و از طريق اطالعیه اي كه هر يك از ارگان هاي ذي ربط 
صادر مي نمايند، آزمون اين كدرشته ها در تاريخ هاي پیش بیني شده برگزار خواهد 
از طريق سايت سازمان  از داوطلبان، كارت شركت  در  آزمون  اين دسته  براي  شد. 

صادر نشده است.
ب - المپیاد علمي ـ دانشجویي 

نظر به اينكه همزمان با برگزاري آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپیوسته 
سال 1398، اولین مرحله آزمون بیست و چهارمین دوره المپیاد علمي ـ دانشجويي 
جغرافیايي  علوم  مجموعه   ،)1101 )كد  فارسي  ادبیات  و  زبان  رشته هاي  در  كشور 
)كد 1102(، علوم اقتصادي )كد 1105(، مجموعه الهیات و معارف اسالمي – علوم 
قرآني )كد1111(، مجموعه علوم تربیتي )كد 1117(، مجموعه حقوق )كد 1126(، 
)كد1203(،  شیمي   ،)1201 )كد  زمین  علوم   ،  )1133 )كد  روان شناسي  مجموعه 
مجموعه فیزيك )كد 1204(، مجموعه زيست شناسي سلولي ملكولي )كد 1206(، 
آمار )كد 1207(، مجموعه رياضي )كد1208(، زيست شناسي گیاهي )كد 1213(، 
زيست شناسي جانوري )كد 1214(، مجموعه مهندسي برق )كد 1251(، مجموعه 
مهندسي شیمي )كد 1257(، مهندسي صنايع )كد1259(، مجموعه مهندسي عمران 
و  مواد  مهندسي  مجموعه   ،)1267 )كد  مكانیك  مهندسي  مجموعه   ،)1264 )كد 
اصالح  و  زراعت  مجموعه   ،)1277 )كد  كامپیوتر  مهندسي   ،)1272 )كد  متالورژي 
نباتات )كد 1303( و طراحي صنعتي )كد1362( برگزار مي گردد؛ لذا آن دسته از 
داوطلباني كه منحصراً متقاضي شركت در آزمون المپیاد علمي ـ دانشجويي كشور 
از رشته هاي  براي هريك  اعالم شده  زماني  برنامه  اساس  بر  شده اند، الزم است كه 
مذكور، در آزمون رشته امتحاني دوره كارشناسي ارشد مربوط شركت نمايند. داوطلبان 
فوق الذكر بايد همزمان با ساير داوطلبان كدرشته هاي مربوط از تاريخ 98/3/20 به 
سايت اينترنتي سازمان مراجعه و نسبت به پرينت كارت شركت در آزمون اقدام و 
بر اساس تاريخ و آدرس تعیین شده روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني 

مربوط مراجعه نمايند.
ج-کنترل مندرجات کارت شرکت در آزمون 

مشاهده  مغايرتي  آزمون، چنانچه  در  كارت شركت  مندرجات  داوطلبان درخصوص 
نمودند، الزم است به شرح زير اقدام نمايند :

1- چنانچه  زبان  خارجي  مندرج  در كارت  شركت در آزمون با زبان  خارجي  وي  كه در 
ثبت نام  اينترنتي انجام شده )البته با توجه به مفاد مواد امتحاني(، مغايرت  دارد، يا در رابطه 
 با معلولیت )نابینا، كم بینا، ناشنوا، كم شنوا و معلول جسمي حركتي( اختالفي مشاهده 
مي شود، ضروري است كه از روز سه شنبه 98/3/21 لغايت روز چهارشنبه 98/3/22 
از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 به نماينده سازمان سنجش مستقر 

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره :

  تاریخ ، محل  رفع نقص کارت و برگزاري  
آزمون  ورودي دوره هاي  کارشناسي ارشد ناپیوسته  

سال  1398 و همچنین  بیست و چهارمین دوره المپیاد 
ـ  دانشجویي  کشور علمي  
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در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايید )آدرس حوزه هاي رفع نقص در جدول 
شماره 2 اين اطالعیه آمده است(.

2- در صورتي كه  در رابطه  با ساير مندرجات  كارت شركت در آزمون، از جمله نام 
رشته تحصیلي، نام محل تحصیل و معدل دوره كارشناسي )معدل براساس مفاد بند 
»ه » مندرج در اين اطالعیه( و با توجه  به  ثبت نام اينترنتي انجام شده، اشكالي  مشاهده  
مي شود، الزم است براي اصالح مورد يا موارد مذكور از طريق لینك مربوط حداكثر تا 
تاريخ 98/3/24 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش قسمت ويرايش اطالعات 

كارت مراجعه و از آن طريق اقدام شود.
3- داوطلبان شركت كننده، چنانچه متقاضي اعمال بند مربوط به گزينش در رشته هاي 
دانشگاه پیام نور و مؤسسات غیرانتفاعي هستند، الزم است كه در زمان تكمیل فرم 

انتخاب رشته اينترنتي، در اين خصوص طبق اعالم اين سازمان اقدام نمايند.
د- سهمیه رزمندگان و ایثارگران

1- در كارت شركت در آزمون هر داوطلب، در مقابل سهمیه  ثبت نامي  آن دسته از 
سهمیه  متقاضي  ضوابط  به  توجه  با  و  اينترنتي  ثبت نام  تقاضانامه  در  كه  داوطلباني 
رزمندگان و ايثارگران شده اند و سهمیه آنان مورد تأيید ارگان ذي ربط قرارگرفته است، 

عیناً همان عنوان سهمیه انتخابي قید شده است. 
ناپیوسته  از داوطلباني كه در آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد  2- آن دسته 
با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شماره يك )1( آزمون  سال 1398 
مذكور متقاضي سهمیه رزمندگان شده اند و سهمیه آنان از سوي ارگان ذي ربط مورد 
عنوان سهمیه،  مقابل  در  آنان  آزمون  در  كارت شركت  در  است،  نگرفته  قرار  تأيید 

رزمنده درج نشده است.
3- داوطلبان متقاضي استفاده از سهمیه هاي ايثارگان بنیاد شهید و امور ايثارگران 
بسیج  )سازمان  پاسداران  سپاه  كشاورزي،  جهاد  وزارت  ارگان  رزمندگان  سهمیه  و 
مغايرت، الزم  اعالم  براي  مسلح  نیروهاي  تابعه ستاد كل  واحدهاي  و  مستضعفین( 
سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه  به  منحصراً   98/3/24 تاريخ  تا  حداكثر  كه  است 
)قسمت ويرايش اطالعات( مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در اين پايگاه نسبت 
تا در صورت تأيید سهمیه از سوي  اقدام نمايند؛  به اصالح و ويرايش سهمیه خود 
تأكید مي گردد داوطلباني كه  ارگان مربوط، سهمیه براي آنان اعمال گردد. ضمناً 
در زمان ثبت نام متقاضي استفاده از سهمیه بوده اند، ولي سهمیه آنان به هر دلیل از 
طرف ارگان ذي ربط مورد تايید قرار نگرفته است، براي بررسي و روشن شدن وضعیت 
ارگان هاي ذي ربط  به  تاريخ 98/3/27  تا  ويرايش( حداكثر  از  )بعد  سهمیه خود 
نیز مراجعه نمايند. بديهي است كه در صورت تأيید سهمیه از سوي ارگان ذي ربط، 
سهمیه درخواستي اعمال مي گردد؛ در غیر اين صورت، با سهمیه آزاد گزينش خواهید 

شد و هیچ گونه اعتراضي در اين زمینه، قابل قبول نیست.
ه - معدل 

معدل مندرج در كارت شركت در آزمون داوطلبان، بر اساس ثبت نام اينترنتي كه از 
سوي خود داوطلبان انجام شده، درج گرديده است؛ لذا داوطلبان الزم است كه معدل 
مندرج در كارت شركت در آزمون خود را با توجه به تبصره هاي ذيل بررسي و در 
صورت مشاهده مغايرت، به سايت سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و نسبت 
به ويرايش معدل خود اقدام نمايند. بديهي است كه در غیر اين صورت، مسؤولیت 
هرگونه تبعات بعدي به عهده شخص داوطلب بوده و هیچ گونه عذري در اين مورد 
قبولي  لغو  به  نسبت  گذشته،  سنوات  در  است  ذكر  به  الزم  ضمناً  نیست.  پذيرفته 

داوطلبان داراي مغايرت معدل نیز اقدام شده است. 
تبصره  1- فارغ التحصیالن سنوات قبل و همچنین آن دسته از داوطلباني كه تا تاريخ 
97/10/1 )زمان شروع ثبت نام براي شركت در آزمون( به عنوان دانش آموخته تلقي 
گرديده اند يا به عبارت ديگر، موفق به اخذ مدرك لیسانس )كارشناسي( شده اند، بايد 
معدل  مندرج  در مدرك  لیسانس  )كارشناسي( آنان با معدل مندرج در كارت شركت 

در آزمون يكسان باشد.
تبصره  2- دانشجويان  شاغل  به  تحصیل  در مقطع كارشناسي، كه در زمان شروع به 

ثبت نام براي شركت در اين آزمون )تاريخ 97/10/1( همچنان دانشجو بوده اند، اعم 
تاريخ  تا  يا حداكثر  فارغ التحصیل شده اند  ثبت نام  زمان  مهلت  پايان  از  بعد  اينكه  از 
97/11/30 فارغ التحصیل گرديده اند، الزم است كه در قسمت ويرايش اطالعات كارت 
شركت در آزمون، نسبت به اصالح معدل خود بر اساس مدرك فارغ التحصیلي اقدام 

نمايند.
فارغ التحصیل   98/6/31 تاريخ  تا  حداكثر  ،كه  آخر  سال  دانشجويان   -3 تبصره 
خواهند شد، الزم است كه میانگین واحدهاي گذرانده شده تا تاريخ 97/11/30 را در 
قسمت ويرايش اطالعات كارت شركت در آزمون درج نموده و با مراجعه به دانشگاه 
محل تحصیل مقطع كارشناسي، فرم مخصوص معدل )مندرج در اين اطالعیه( را به 
تا در صورت  تأيید مؤسسه محل تحصیل خود رسانده و آن را نزد خود نگه دارند 

قبولي، به مؤسسه محل قبولي ارائه نمايند. 
مقطع  معدل  بايد  ناپیوسته،  كارشناسي  مدرك  داراي  فارغ التحصیالن    -4 تبصره 
با معدل مندرج در كارت  آنان  )لیسانس(  كارداني )فوق ديپلم ( و مقطع كارشناسي 

شركت در آزمون آنها يكسان باشد.
تبصره 5- دانشجويان  شاغل به تحصیل  در مقطع كارشناسي ناپیوسته، كه  پس  از 
اخذ مدرك  كارداني )فوق ديپلم ( در مقطع  كارشناسي  ناپیوسته پذيرفته  شده اند و هم 
اكنون نیز دانشجو بوده و حداكثر تا تاريخ 98/6/31 فارغ التحصیل خواهند شد، بايد 
معدل مقطع كارداني و میانگین  واحدهاي  گذرانیده  شده در مقطع كارشناسي آنان 
تا تاريخ  97/11/30 با معدل مندرج در كارت شركت در آزمون، مطابق مفاد تبصره 

2 فوق يكسان باشد.
و- تذکرات مهم 

1- شروع فرآيند برگزاري آزمون صبح ها از ساعت 7:30 )هفت و سي( و بعدازظهر از 
ساعت 14:30 )دو و نیم بعدازظهر( است. دِر حوزه هاي امتحاني صبح ها رأس ساعت 
7:00 )هفت صبح( و بعدازظهر رأس ساعت 14:00 )دو بعدازظهر( بسته خواهد شد؛ 
امتحاني،  به حوزه  از ورود داوطلبان  امتحاني،  از بسته شدن دِر سالن هاي  لذا پس 

ممانعت به عمل خواهد آمد.
2- براي  پاسخگويي  به  سؤاالت  تستي  و درج  آن  در پاسخنامه، منحصراً از مداد سیاه  

نرم پررنگ  استفاده  شود.
3- داوطلبان الزم است كه با توجه به رشته امتحاني و موادي كه امتحان خواهند داد، 
لوازم مورد نیاز از قبیل: مداد سیاه نرم پررنگ، مداد پاك كن، مداد تراش و سنجاق 
را به همراه داشته باشند و از آوردن  وسايل  اضافي  مانند ساك  دستي ، كیف  دستي ، 
پیجر، تلفن  همراه، انگشتر هوشمند، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند،  جزوه،  كتاب، 
ماشین حساب و نظاير آن و همچنین وسايل  شخصي  به  جلسه  آزمون  اكیداً خودداري  
كنند. بديهي  است  كه  به  همراه  داشتن  هر كدام  از وسايل  مندرج  در اين  بند، به  عنوان  
تقلب  و تخلف  تلقي شده  و با داوطلبان  ذي ربط برابر آيین  نامه  تقلب  و تخلف  رفتار 

خواهد شد.
4- نظر به اينكه سؤاالت رشته هاي امتحاني دوره كارشناسي ارشد به گونه اي طراحي 
شده است كه براي پاسخگويي به سؤاالت دروس ذي ربط نیاز به ماشین حساب نیست، 
لذا به كلیه داوطلبان تأكید مي گردد كه با توجه به مطلب فوق، براي پاسخگويي به 
سؤاالت هر يك از رشته هاي امتحاني، نیاز به ماشین حساب نبوده و از ورود داوطلباني 
كه ماشین حساب براي شركت در جلسه آزمون )از هر نوع آن( به همراه داشته باشند، 
ممانعت به عمل خواهد آمد و با آنان برابر مقررات قانون رسیدگي به تخلفات و جرايم 

در آزمون هاي سراسري، كه در اين اطالعیه نیز آمده است، رفتار خواهد شد.
5- پس  از برگزاري  آزمون  و تصحیح  اوراق ، كارنامه كلیه  داوطلبان  شركت  كننده  در 
آزمون  هر يك  از كدرشته هاي  امتحاني ، به نحو مقتضي و در دهه دوم تير ماه سال 
1398 از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان در اختیار داوطلبان قرار داده  خواهد 

شد.
اساس  بر  كه  دارد  ضرورت  مي شوند،  رشته  انتخاب  به  مجاز  كه  داوطلباني   -6
محل هاي  كدرشته  انتخاب  به  نسبت  مي گردد،  اعالم  متعاقباً  كه  دستورالعمل هايي 
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اقدام  امتحاني مجاز  يا كدرشته هاي  امتحاني  از كدرشته  تحصیلي مورد عالقه خود 
و از طريق اينترنت نسبت به تكمیل فرم انتخاب رشته مربوط اقدام نمايند. اطالعیه 
اين سازمان در مورد نتايج اولیه آزمون، مشاهده كارنامه و نحوه انتخاب رشته براي 
داوطلباني كه مجاز مي گردند، در نشريه پیك سنجش )هفته نامه خبري و اطالع رساني 
سازمان سنجش آموزش كشور( منتشر و همچنین در پايگاه اطالع رساني اين سازمان 

نیز قرار داده خواهد شد.
نشوند،  آزمون خود  پرينت كارت شركت در  و  به مشاهده  7- داوطلباني كه موفق 
اين  نماينده  به  شده  اعالم  زمان هاي  در  موضوع  پي گیري  براي  كه  دارد  ضرورت 

سازمان مستقر در باجه رفع نقص )مطابق جدول شماره 2( مراجعه نمايند.
8- با توجه به مصوبه يازدهمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت 
تكمیلي مورخ 98/1/24 شركت در آزمون عملي و تشريحي در كدرشته هاي امتحاني 
1350، 1351، 1352، 1356، 1357، 1358، 1360، 1362 و 1364منحصراً براي 
به  تمايل  و  باشند  مجاز  روزانه  دوره  در  اولیه  نتايج  كارنامه  براساس  كه  داوطلباني 
انتخاب رشته محل هاي دوره روزانه در فرم انتخاب رشته خود داشته باشند، ضرورت 
فرم  در  يا  نشوند  مجاز  روزانه  دوره  در  كه  داوطلباني  براي  ديگر،  عبارت  به  دارد؛ 
انتخاب رشته خود رشته محل هاي دوره هاي غیرروزانه )شبانه،غیرانتفاعي، پرديس 
خودگردان، پیام نور( را درج كنند يا براي انتخاب رشته محل هاي دانشگاه آزاد اسالمي 
اقدام نمايند، آزمون عملي برگزار نخواهد شد. مالك پذيرش در رشته محل هاي دوره 
نهايي بدون احتساب آزمون هاي عملي و تشريحي حسب  هاي غیرروزانه نمره كل 

مورد در هريك از كدضريب ها خواهد بود.
قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري

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

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

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

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

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

ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسايل ارتباط الكترونیكي و دستگاه هاي 
حافظه دار.

د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤاالت.
ه - دسترسي غیرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غیر مجاز از آنها.

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

ز- افشاي سؤاالت آزمون يا تالش در جهت دستیابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در 
اين امر قبل يا حین برگزاري آزمون به هر نحو.

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

ماده 6- هیأت هاي رسیدگي به تخلفات، صالحیت صدور حكم به مجازات هاي زير را 
درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشموالن بند )الف( ماده )5(: اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و 
اعالم به مراجع ذي ربط يا محرومیت از گزينش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشموالن بند )ب( يا بند )ج( ماده )5(: محرومیت از گزينش علمي در 
آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محرومیت از شركت در 

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

قابل تجديد نظر خواهي در هیأت تجديد نظر رسیدگي به تخلفات در آزمون هاست.
هیأت هاي   )5( ماده  )ح(  و  )ز(  )و(  )ه (،  )د(،  بندهاي  مشموالن  مورد  در   -7 ماده 
رسیدگي متهم را براي رسیدگي و اعمال جزاي نقدي از ده میلیون )10/000/000( 
تا يك میلیارد )1/000/000/000( ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات 

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

براي مرتكب مي باشد.
ماده 9- رسیدگي در هیأت هاي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگي 
يا  اداري  تخلفات  به  رسیدگي  هیأت هاي  در  رسیدگي  يا  جزايي  قوانین  ساير  برابر 
هیأت هاي انتظامي اعضاي هیأت علمي يا كمیته هاي انضباطي دانشجويان نیست و 
مرتكب، عالوه بر مجازات مندرج در مواد )6( و )7( اين قانون، به مجازات مقرر در 

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

دانشگاه آزاد اسالمي ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
ماده 11- چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بین نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي 
و سوابق تحصیلي وي مغايرت هاي غیرمتعارف مشهود و اساسي از قبیل عدم تطابق 
معدل ديپلم و دوره پیش دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته 
باشد، با تأيید هیأت هاي بدوي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها از داوطلب در يك يا 
چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي آيد. تعیین وضعیت نهايي 
بر عهده هیأت بدوي  امتحان مجدد  از  نتايج حاصل  بر اساس  اين داوطلب،  آزمون 

مي باشد.
ماده 12- هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي، كه براي افزايش آمادگي داوطلبان 
شركت در آزمون هاي مورد بحث اين قانون فعالیت مي كند، چنانچه در تخلفات ماده 
)5( مشاركت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو مي شود و مديران مسؤول آنها، عالوه 
بر محرومیت دائمي از تأسیس و اداره اين گونه مراكز، به مجازات هاي پیش بیني شده 
يا آموزشگاه فاقد  اين قانون و ساير قوانین محكوم مي شوند، و چنانچه مؤسسه  در 

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

اقدام نمايد.
ضمنًا به اطالع  مي رساند كه واحد اطالعات و پاسخگويي به سؤاالت از اين 
به  پاسخگويي  آماده  تعطيل  ايام  غير  به  روزه  همه  لغايت 98/3/23  تاريخ 
سؤاالت است؛ لذا داوطلبان گرامي مي توانند به منظور پاسخگويي به سؤاالت 

خود با شماره تلفن: 42163 - 021 تماس حاصل فرمايند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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امتحانات  نظام جديد مشغول  داوطلبان  كه  روزها  اين 
نهايی هستند، داوطلبان نظام قديم يا به عبارتی پشت 
كنكوری ها چه می كنند؟ داوطلبانی كه حدود 40 درصد 

از داوطلبان آزمون سراسری امسال هستند. 
آيا از وقت خود به خوبی بهره می برند يا تصور می كنند 
شركت  تشريحی  امتحانات  در  نیست  قرار  چون  كه 
و  دارند  تست زنی  و  مطالعه  برای  را  الزم  وقت  كنند، 

ديگر نبايد نگران باشند؟
اگر  كه  باشند  داشته  توجه  بايد  دوستان  از  دسته  اين 
و  خواب  ساعت  و  بگذرانند  بی نظمی  با  را  روزها  اين 
نداشته  دقیقی  كتاب  و  حساب  مطالعه شان  و  بیداری 
سال های  يا  سال  به  نسبت  بهتری  رتبۀ  تنها  نه  باشد، 
هم  را  بدتری  وضعیت  بلكه  كسب  نمی كنند،  گذشته 
و،  صدها  به  می توان  نمونه،  برای  كرد؛  خواهند  تجربه 
پشت  كه  كرد  اشاره  داوطلبی  هزاران  بگويیم،  بهتر 
كنكور می مانند و كم كم تبديل به سیاهی لشكر آزمون 
سراسری می شوند و در نهايت به پذيرش در رشته محلی 
رضايت می دهند كه همان سال اول هم در آن پذيرفته 
می شدند؛ البته در اين میان، هستند داوطلبانی كه در 
سال دومي كه در كنكور شركت مي كنند، رتبه ای بسیار 
بهتر كسب می كنند و در رشته ای كه آرزوی آنهاست، 

پذيرفته می شوند. 
در اينجا چند پیشنهاد برای شما داريم تا از اين روزهای 
بهترين  سراسري،  آزمون  برگزاري  زمان  تا  باقی مانده 

بهره را ببريد:
زمان بندی دقیق داشته باشید

بسیاری از داوطلبان پشت كنكوری، فكر می كنند كه راه 
و روش مطالعۀ كنكور و قلق آن دستشان آمده است؛ 
بنابراين، برنامه ريزی درسی ندارند و روش مطالعۀ خود 

تحلیل  را  آزمايشی خود  آزمون های  و  نكرده  اصالح  را 
اما  است،  در همان حد  تالششان هم  نمی كنند؛ حتی 
انتظار دارند كه موفقیت در كنكور را به عالی ترين شكل، 
نصیب خود كنند. بايد بدانید كه اگر به همان سیستم 
سال گذشته درس بخوانید، هیچ اتفاق مثبتی نخواهد 
دقیق  برنامه ای  كنون  تا  اگر  خاطر،  همین  به  افتاد؛ 
و  بنويسید  دقیق  برنامه ای  امروز  همین  از  نداشته ايد، 
طبق آن عمل كنید. در اين برنامه، ساعت بیدار شدن 
خود و اينكه چه دروسی را بايد صبح و چه دروسی را 
پاسخگو  را  و چه تست هايی  از ظهر مطالعه كنید  بعد 
توجه  باشید.  پايبند  آن  به  و  نمايید  مشخص  باشید، 
هستید  خودتان  ناظم  خودتان  شما  كه  باشید  داشته 
را جريمه  بايد خود  نكرديد،  را رعايت  برنامه تان  اگر  و 

كنید.
تست های زیادی حل کنید 

بعضی از داوطلبان عادت دارند كه فقط مطالعه كنند. 
نهايت  در  نیاورده،  خوبی  رتبه  قبل  سال  كه  داوطلبی 
است.  آموزشی حل كرده  يا 200 تست  هفته ای 100 
شما بايد بتوانید هفته ای حداقل 700 الی 800 تست 
آموزشی حل كنید؛ يعنی روزی 100 تست.  اگر هنوز 
به اين عدد نرسیده ايد، بايد برنامه درسی تان را طوری 
تنظیم كنید تا تعداد تست هايتان را به اين عدد برسانید. 
اگر روش پشت كنكوری های موفق را دنبال كرده باشید 
تمرين  و  تعداد تست  میانگین  متوجه خواهید شد كه 
آنها هفته ای 1200 تا 1500 بوده است؛ حتی بعضی از 

آنها به 2000 تست در هفته هم رسیده اند!
در ضمن، حتماً تست هايی را كه غلط می زنید، با دقت 
لزوم، نكتۀ كلیدی تست را  تحلیل كنید و، در صورت 
سه  برای كسب  تست زدن  زيرا  كنید؛  يادداشت برداری 

مهارت مهم باال رفتن دقت، سرعت و ظرافت های علمی 
درس مورد نظر است.

تنوع مطالعاتی داشته باشید 
تنوع مطالعاتی  بايد  بردن ساعت مطالعه،  باال  بر  عالوه 
برخورداري  كنید.  پیاده  خود  مطالعه  روش  در  نیز  را 
كه  می شود  باعث  مطالعاتی،  برنامه  در  مطالعاتی  تنوع 
اگر  مثال،  برای  بشوند؛  مرور  بیشتر  شما  برای  دروس 
درس رياضی را فقط در روزهای جمعه مطالعه كنید، تا 
هفته آينده اين درس مرور نخواهد شد؛ اما اگر هر روز 
دروس متفاوتی را در برنامه مطالعاتی خودتان بگذاريد، 
دفعات مرور شما باالتر خواهد رفت و دروس برای شما 

تكرار خواهند شد.
نكتۀ مهم ديگری كه بايد به آن توجه كرد، اين است  كه 
در آزمون سراسری، به طور همزمان، با تمام دروس سر 
و كار داشته و شما نیاز به آمادگی تمامی قسمت های 
تنوع  روز،  طول  در  اگر  بنابراين،  داريد؛  خودتان  ذهن 
در چینش دروس داشته باشید، می توانید ذهن خود را 
برای حضور در آزمون سراسری تقويت كنید؛ پس تنوع 
مطالعاتی را برای جلوگیری از خستگی ذهن و افزايش 
بیشتر  مرور  با  بتوانید  تا  كنید  رعايت  مطالعه،  كیفیت 
مطالب در طول هفته، به تثبیت آنها كمك كرده و در 

آزمون سراسری به موفقیت دست پیدا كنید.
ترمز دستی های خود را بشناسيد 

دست  به  را  خود  نظر  مورد  رتبۀ  گذشته،  سال  چرا 
واقع  را محكوم كنید،  ديگران  آنكه  به جای  نیاورديد؟ 
بین باشید و داليل عدم موفقیت خود را بررسی كنید. 
آيا شما وقت زيادی را به بازی های كامپیوتری اختصاص 
از  موبايل  گوشی  آيا  می خوابیديد؟  زياد  آيا  می داديد؟ 
دست شما نمی افتاد؟ آيا زمان زيادی را صرف دوستان 

سخنی با کنکوری ها :

قدر این 
روزها را بدانید
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فرصت  اين  در  می كرديد؟  خود  همكالسی های  و 
باقی مانده، ترمز دستی های خود را حذف كنید تا نتیجۀ 

سال گذشته را نداشته باشید. 
منفی بافی ممنوع !

»االن دير است«، »با 40 روز درس خواندن كه نمی شود 
نتیجه گرفت« و ....

و حتی  سال گذشته هم گرفتار همین جمالت شديد 
ماه های آخر منتهی به كنكور را به امید آزمون سراسري 
كه  باشید  مطمئن  نخوانديد.  درس  اصاًل  آينده،  سال 
اگر امسال هم آيه يأس بخوانید، بهره ای نخواهید برد. 
و  نیستید،  صفر  نقطۀ  در  شما  كه  باشید  داشته  توجه 
اگر همین روزها را هم خوب و منطقی درس بخوانید، 
باشید.  داشته  مالحظه ای  قابل  پیشرفت  می توانید 
درست است  كه سال گذشته نتوانستید نتیجه مطلوبی 
را كسب كنید، اما به جای بدبینی نسبت به آينده، از 
تا  كنید  جمع  را  حواستان  و  بگیريد  درس  شكستتان 
دوباره آن را تكرار نكنید. در روان شناسی گشتالت گفته 
درس  گذشته  از  كه  است  كسی  »خوشبخت  می شود: 
برنامه ريزی  آينده  برای  و  كند  زندگی  حال  در  بگیرد، 
كند.« با اين ديد ادامه دهید كه آينده ای خواهید ساخت 
تا گذشته تان در برابر آن زانو بزند. مطمئن باشید كه با 
تغییر و اصالح رفتارتان، نتیجه متفاوت و دلخواهتان را 

خواهید گرفت.
من همه چیز را بلدم 

يكی ديگر از عواملی كه مانع از موفقیت پشت كنكوری ها 
می شود، اين تصور باطل است كه عده ای تصور می كنند 
آمادگی  از  درجه  بهترين  به  و  خوانده  را  چیز  همه 
ساعات  نوروز،  تعطیالت  از  بعد  نتیجه،  در  رسیده اند؛ 

باطل  تصور  اين  با  مرور،  به  و  مطالعه شان كم می شود 
كه چند دور كتاب ها را مطالعه كرده اند و چیزی برای 
خواندن باقی نمانده است، درس ها را كاماًل رها می كنند 

و در نهايت، روزی يك يا دو ساعت تست می زنند. 
آزمون  در  كه  كنند  بايد دقت  داوطلبان،  از  اين دسته 
كه  است  الزم  عالی،  رتبۀ  يك  كسب  برای  سراسري، 
به معنای آن است كه  بودن  بهترين  و  باشند،  بهترين 
تا زمان برگزاري آزمون سراسري بايد طبق برنامه پیش 
نتايج  آزمايشی  آزمون  دو  يا  يك  در  شما  اينكه  رفت. 
خوبی گرفته ايد، دلیل نمی شود كه درس خواندن را رها 
كنید؛ زيرا ديگران به راحتی از شما سبقت می گیرند و با 
كسب آمادگی بیشتر، شما را پشت سر خواهند گذاشت. 
درست است كه ما همیشه مخالف منفی بافی و اضطراب 
نیز  خیالبافی  و  رؤيا  در  زندگی  اما  هستیم،  بی مورد 
به موفقیت نیست؛ پس هیچ وقت مطالعه  راه رسیدن 
و  تفريح  كه  كنید  تالش  و  نكنید  رها  را  تست زنی  و 
استراحتتان تا روز آخر، حساب شده و طبق برنامه باشد. 

ورزش کنید 
يكی از مؤثرترين راهكارها برای افزايش بازدهی مطالعه، 
ورزش كردن است؛ پس الزم است كه يك كنكوری آن 
را در برنامۀ روزانۀ خود بگذارد تا از فوايد آن بهره مند 
بشود؛ زيرا ورزش مناسب و مداوم، می تواند بهترين راه 
برای رفع خستگی، حفظ آرامش و كاهش استرس باشد.  
در اين مدت باقی مانده، شما می توانید دو نوع ورزش را 
مانند  ورزش هايی  نخست،  دهید.  جای  برنامۀ خود  در 
كه  است  سواری  دوچرخه  يا  فوتبال  روی،  پیاده  شنا، 
از  دسته  اين  می گیرد.  را  شما  وقت  ساعت  سه  يا  دو 
بهتر است كه  انرژی شما را تخلیه می كند و  ورزش ها 

دوم،  نباشد.  آزمايشی  آزمون های  از  قبل  شب های  در 
نرمش های كوتاه است كه در هر روز 10 تا 15 دقیقه 
از زمان شما را می گیرد و بهترين زمان اجرای آنها پس 
از بیدار شدن از خواب يا در بازه های استراحت بین دو 

برنامه مطالعاتی است.   
 خوابی مناسب و به موقع داشته باشید 

يك  و  بخوابید  متغیر  ساعت  يك  در  روز  هر  شما  اگر 
نمی تواند  شما  بدن  شويد،  بیدار  مشخص  غیر  ساعت 
خود را تنظیم كند و در نتیجه، تمركز، شادابی و كارايی 
بسیار،  از درس خواندن  ذهن شما كم می شود و شما 
كرد؛  خواهید  پیدا  درسی  افت  و  می شويد  خسته  زود 
پس نیاز به يك برنامۀ منظم و مشخِص خواب داريد و 
بايد دقیقاً طبق آن عمل كنید تا بدن شما و ذهنتان به 

نظم برسد و كارايی تان باال برود.
كه  است  اين  ازكنكوری ها  بسیاری  اصلی  مشكل 
نمی توانند صبح زود از خواب بیدار بشوند يا نمی توانند 
در  بازدهی شان  كه  می گويند  آنها  بخوابند.  موقع  به 
شب ها بهتر از صبح زود است؛ به اين دسته از عزيزان 
بايد گفت كه بدن انسان به گونه ای تنظیم شده است 
كه به خواب شب نیاز دارد؛ و گرنه بعد از مدتی سالمتی 
جسمی و روحی انسان با مخاطراتی مواجه می شود؛ از 
بايد صبح  برای روز آزمون  اكثر داوطلبان  سوی ديگر، 
كامل  آمادگی  با  در ساعت 8 صبح  و  بیدار شوند  زود 
پاسخگوی سؤال ها باشند. حال اگر داوطلبی به بیداری 
صبح زود عادت نداشته باشد، نمی تواند آمادگی جسمی 
و ذهنی كامل را برای حضور در جلسۀ آزمون سراسري 

كسب كند. 
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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 خصوصیات و ويژگی های منحصر 

به فرد و مكمل يكديگر 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 كلیه 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.
کارنامة 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  نمرة  محاسبه  كه  می رساند  دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً 
براساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور عمل خواهد شد. 
همچنین نمرة آزمون دروس عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و براساس 
نمرة آزمون عمومی )با توجه به ضرايب( به عالوه سه برابر نمرة آزمون اختصاصی )با 

توجه به ضرايب( تقسیم 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  شبكه  عضو  بانكی  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 رهگیري را 

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

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

پرونده و كد پی گیری 16 رقمی را دريافت نمايد.
داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقیق 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: دبیرستان هايی كه مايل هستند براي سهولت 
ثبت نام، به صورت يكجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراكز آموزشی همكار، 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.
نکته 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 كلیــۀ داوطلبــــان سراسر كشور، از طريق 
انجام می گردد. همچنین   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، خیابان میرزای شیرازی، خیابان شهید نژادكی، 
روبروی كالنتری 105 سنايی، پالك 30، تلفن: 88321455 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 شمارة  ثبت نام  مبلغ  پرداخت  گام اول: 

طريق كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اينترنتی امكان پذير است(.
گام دوم: تكمیل فرم ثبت نام )در سايت ارائه شده است: لینك ثبت نام آزمون های 

آزمايشی سنجش ثبت نام جديد(.
گام سوم: دريافت كد پی گیری 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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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

عدم تغییر زمان برگزاري
 آزمون سراسري سال 1398

هموطنان  با  همدردي  اعالم  و  تأسف  ابراز  ضمن  كشور،  آموزش  سنجش  سازمان 
عزيزي كه در اثر جاري شدن سیل اخیر، در بخش هايي از شهرها و استان هاي كشور 
دچار آسیب شده اند، به اطالع عموم داوطلبان محترم آزمون سراسري سال 1398 
مي رساند كه تعويق زمان برگزاري اين آزمون، با توجه به بررسي هاي انجام گرفته در 

شوراي سنجش و پذيرش دانشجو و داليل مشروحه ذيل، امكان پذير نیست.
1ـ آزمون سراسري، داراي يك فرآيند طوالني مدت بوده كه بخش كوچكي از آن، نرم 
افزاري و بخش اعظم آن، شامل عملیات فیزيكي و میداني )مستلزم حضور داوطلبان 
واجد شرايط( است؛ به عنوان مثال، بعد از برگزاري اين آزمون، حدود بیست روز برای 
اعالم  و  استخراج  اوراق،  تصحیح  كشور،  كل  از  داوطلبان  پاسخنامه هاي  جمع آوری 
نتايج اولیه زمان الزم است و معموالً در دهه اول مرداد اين نتايج اعالم می شود، و 
پس از آن، فرآيند انتخاب رشته آغاز مي شود كه اين فرايند نیز بیست روز به طول 
دانشگاه  متقاضیان  اسامي  فهرست  كه  است  الزم  نیز  مرحله  اين  از  بعد  می انجامد. 
فرهنگیان يا ساير رشته هاي خاص، كه داراي مصاحبه و گزينش هستند، استخراج 
و اعالم گردد. همچنین برگزاري و تصحیح اوراق آزمون عملي برخي از رشته هاي 
دانشگاهي، از قبیل: نقاشي، ارتباط تصويري، موسیقي و ... بايد انجام پذيرد كه اين 
امور نیز 20 تا 25 روز زمان می برد و با طی اين فرايند، نتايج نهايی آزمون سراسري، 
هر ساله در پايان شهريور ماه اعالم می شود كه در اين شرايط نیز همواره شروع ترم 
تحصیلي دانشجويان تازه وارد، با تأخیر حداقل يك تا دو هفته اي مواجه مي شود؛ 
لذا در صورت تعويق )به هر میزان( در زمان برگزاري اين آزمون، در مقايسه با برنامه 
زماني فعلي، اعالم نتايج نیز به همان میزان، با تأخیر مواجه مي شود و شروع تحصیل 
اين دانشجويان را در ترم اول با مشكل روبرو مي سازد و مسائل و مشكالت غیرقابل 
جبراني را در مديريت آموزشي، خدمات دانشجويي و ... براي دانشگاه ها ايجاد خواهد 

نمود.
2ـ تغییر زمان برگزاري آزمون سراسري، با توجه به فشردگي آزمون ها در تابستان، 
باعث تغییر در زمان برگزاري اين قبیل از آزمون ها، مانند: آزمون كارداني به كارشناسي 
ناپیوسته، آزمون فني و حرفه اي و ... كه قرار است در مرداد و شهريور ماه برگزار شود، 
خواهد شد و قطعاً اين تغییرات، آشفتگي و مشكالت زيادي را براي سازمان سنجش، 

دانشگاه ها و داوطلبان اين آزمون ها به دنبال خواهد داشت.
از  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  آزمون هاي  زماني  برنامه  اينكه  به  عنايت  با  3ـ 
و  شغل  زندگي،  وضعیت  به  توجه  با  داوطلبان،  و  شده  رساني  اطالع  قبل  يك سال 
تحصیل خود براي آمادگي در اين آزمون ها، برنامه ريزي كرده اند، تغییر زمان برگزاري 
آزمون هاي ياد شده نیز باعث اعتراض اكثريت داوطلبان اين آزمون ها خواهد گرديد.

صورت  به  كشور،  آموزش  سنجش  سازمان  و  فناوري  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  4ـ 
جدي پي گیر ارائه تسهیالت الزم براي داوطلباني كه از حوادث اخیر مستقیماً آسیب 
ديده اند، از مراكز ذي صالح هستند كه به محض حصول نتیجه، مشروح آن به اطالع 

اين گروه از داوطلبان عزيز خواهد رسید.
براي  كه  شود  مي  درخواست   1398 سال  سراسري  آزمون  داوطلبان  از  پايان،  در 
كسب هرگونه خبر و اطالعات الزم در زمینه برگزاري اين آزمون و همچنین ديگر 
آزمون هايي كه از سوي اين سازمان برگزار مي شود، صرفًا به اطالعيه هاي سازمان 
پيك  نامه  هفته  و  اين سازمان  از طريق سايت  كه  آموزش كشور،  سنجش 

سنجش انتشار مي يابد، مراجعه نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 معرفي افراد در برخي از کدرشته محل هاي 

دانشگاه هاي تهران، صنعتي شریف، شهید 

بهشتي و گیالن در آزمون ورودي دوره 

دکتري »Ph.D« نیمه متمرکز سال 1398 
     بدين وسیله به اطالع داوطلباني كه بر اساس كارنامه نتايج اولیه آزمون ورودي 
و  انتخاب رشته گرديده  به  نیمه متمركز سال 1398 مجاز   »Ph.D« دوره دكتري 
كدرشته محل هاي انتخابي خود را در سايت اطالع رساني اين سازمان ثبت نموده اند، 
و  شريف  صنعتي  بهشتي،  شهید  تهران،  دانشگاه هاي  مكاتبه  به  توجه  با  مي رساند: 
گیالن در خصوص كاهش حدنصاب نمره علمي، بعد از اعالم اسامی معرفی شدگان 
برای انجام مراحل مصاحبه و ارزيابی تخصصی در تعدادي از رشته  محل  هاي مورد 
پذيرش در آزمون مذكور، كارنامه نتیجه انتخاب رشته اين دسته از متقاضیان، با توجه 
به حدنصاب جديد، اصالح شده و روي سايت اين سازمان قرار داده شده است؛ لذا 
داوطلبان ذي نفع بايد با توجه به كارنامه اصالح شده جديد و بر اساس برنامه زماني 
انجام مصاحبه و متن اطالعیه مورخ 1398/2/31 مندرج در سايت اين سازمان، به 

دانشگاه هاي ذي ربط مراجعه نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

با توجه به استفاده غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمايشی سنجش 
در كتاب های خود و همچنین انتشار و فروش غیرقانونی اين سؤاالت در سايت های 
هرگونه  ممنوعیت  كه  طور  همان  اجتماعی،  شبكه های  و  مجازی  فضای  اينترنتی، 
استفاده و انتشار سؤاالت آزمون های آزمايشی سنجش به هر طريق در نسخۀ چاپی 
اين سؤاالت درج گرديده است، بار ديگر يادآور می شود كه حق چاپ، تكثیر و انتشار 
سؤاالت آزمون های آزمايشی سنجش به هر روش )الكترونیكی، استفاده در كانال های 
تلگرام، سايت ها و ...( در هر مقطع زمانی، برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی )حتی 
با ذكر منبع( ممنوع است؛ به عبارت ديگر، استفاده از سؤاالت آزمون های آزمايشی 
آموزشی  تعاونی خدمات  يعنی شركت  آن،  پديدآورنده  به  متعلق  سنجش، منحصراً 
برای ساير  اين سؤاالت  از  استفاده  بوده و  كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور، 
مؤسسات و ناشران آموزشی به كلی ممنوع است و اين موضوع محدود به دورة زمانی 
خاصی نیست. بديهی است كه اين شركت، اقدامات قانونی الزم را در مورد متخلفان 

از اين امر به عمل خواهد آورد.
شرکت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعیة بسیار مهم 
شرکت تعاونی 

خدمات آموزشی
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با توجه به مصوبه مورخ 1397/12/26 شوراي سنجش و پذيرش دانشجو و نظر به 
تغییر نظام آموزشي وزارت آموزش و پرورش به نظام 3-3-6، بدين وسیله به اطالع 
جديد  نظام  كارداني  دوره هاي  آزمون  در  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  متقاضیان  كلیه 
دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي و غیرانتفاعي سال 1398 
مي رساند كه ثبت نام در آزمون مذكور، از روز يکشنبه مورخ  1398/3/19 آغاز 

خواهد شد و تا روز يکشنبه مورخ 1398/3/26 ادامه مي يايد. 
لذا كلیه متقاضیان، ضرورت دارد كه 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 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 تأكید است با عنايت به اينكه 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 تحصیلي خود در فرم تقاضانامه اينترنتي، با توجه به رشته هاي اعالم شده 

در دفترچه راهنما، اقدام نمايند. 
با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت نام به صورت اينترنتي انجام مي شود، داوطلبان 
الزم است با استفاده از كارت هاي عضو شبكه بانكي شتاب، كه پرداخت الكترونیكي 
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 تحصیلي مؤسسات آموزش عالي غیردولتي 
و غیرانتفاعي هستند، الزم است كه عالوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت 
مبلغ 69/000 )شصت و نه هزار( ريال ديگر نیز 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 اطالعیه تكمیلي براي ثبت نام، در روز يكشنبه مورخ 
98/3/19 در پايگاه اطالع رساني اين سازمان و نشريه پیك سنجش درج خواهد شد. 
الزم به توضیح است كه پذيرش در رشته هاي امتحاني دوره هاي كارداني نظام جديد 

دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیر دولتي و غیرانتفاعي 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 همچنین 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 1 و 2 در همین اطالعیه درج شده است. آزمون 
مورخ  جمعه  روز  در  مي گیرد،  صورت  آزمون«  »با  آنها  در  پذيرش  كه  رشته هايي 

98/05/11 برگزار خواهد شد.
آزمون(  )بدون  تحصیلي  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 همچنین 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 3 در 
همین اطالعیه درج شده است؛ لذا متقاضیان 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 التحصیالن  يا  دانش آموزان  كه  است  توضیح  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 تحصیلي کارداني ناپیوسته  هستند و معدل آنها در مقايسه با 
داوطلبان شاخه تحصیلي فني و حرفه اي و كاردانش در رشته هايي كه پذيرش آنها 
صرفاً براساس سوابق تحصیلي صورت مي گیرد، تراز خواهد شد. الزم به توضیح 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،  پیام   ساير  و  تلگرام  در  كشور( 
 ... 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 كنكور، 
اعطاي مدرك تحصیلي معتبر و فروش سؤاالت كنكور، 
تأثیر  و  به حساسیت موضوع  توجه  با  اقدام مي نمايند. 
ادعاهاي جعلي و فريبكارانه آنان بر داوطلبان، خانواده ها 

آموزش  سنجش  سازمان  كه  مي شود  تأكید  جامعه،  و 
تلگرام  محیط  در  اطالع رساني  كانال  هیچ گونه  كشور، 
شبكه هاي  ارتباطي  كانال هاي  طريق  از  فقط  و  ندارد 
اجتماعي داخلي نظیر: 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 
نیاز خود را صرفاً از طريق كانال هاي ياد شده به شرح 
ذيل و همچنین  سايت سازمان سنجش آموزش كشور 
محتواي  به  و  نموده  دريافت  پیك سنجش  هفته نامه  و 

كانال هاي جعلي به هیچ وجه اعتماد ننمايند.

سازمان سنجش آموزش كشور، در اين زمینه، پي گیري و 
برخورد الزم را از طريق مراجع قضايي و قانوني كشور 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 ايتا 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش  کشور

هشدار به داوطلبان آزمون سراسري سال 1398
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