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پرینت کارت آزمون کارشناسی ارشد از امروز

آزمون : پنج شنبه 23 و جمعه24 خرداد

اطالعیه سازمان سنجش در خصوص :

ثبت نام و انتخاب رشته آزمون دوره های 

کاردانی نظام جدید فنی و حرفه ای 1398

اطالعیه سازمان سنجش آموزش

 کشور در خصوص:

برگزاري
 آزمون سراسري 

سال 1398
در روزهای 

13 و 14 تیرماه

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، از دو گروه از 
دانشجویان آسیب دیده در حادثه سیل سال جاری، 
تا  دانشجویان  از  گروه  این  می کند.  مالی  حمایت 

۱۵ تیر ۹۸ برای ارائه مستندات خود فرصت دارند.
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در نظر دارد كه دو 
گروه از دانشجویان آسیب دیده در حادثه سیل جاری را 

كمک و حمایت مالی كند.
در صورتی كه دانشجویان جزو این گروه ها باشند، 
ارائه   ۹۸ تیر   ۱۵ تاریخ  تا  را  خود  مستندات  باید 

دهند.
گروه اول، دانشجویانی كه منزل مسکونی آنها بیش 
آنها  اقوام درجه یک  یا  تخریب شده  از ۷۰ درصد 

فوت شده است.
شامل:  كنند،  ارائه  باید  گروه  این  كه  مستنداتی 
مبنی  فرمانداری،  یا  بحران  مدیریت  ستاد  گواهی 
اثر سیل  بر  بر درصد تخریب منزل و گواهی فوت 

اخیراست.
گروه دوم، دانشجویانی كه منزل مسکونی آنها بین 
۳۰ تا ۶۹ درصد تخریب شده یا اقوام درجه یک آنها 

مجروح شده است.
شامل:  كنند،  ارائه  باید  گروه  این  كه  مستنداتی 
گواهی از ستاد مدیریت بحران یا فرمانداری، مبنی 
بر  بر درصد تخریب منزل و گواهی پزشکی مبنی 

مجروحیت بر اثر سیل است.

صندوق رفاه وزارت علوم اعالم کرد :

جزئیات حمایت مالی از دانشجویان سیل زده 

اطالعیه سازمان سنجش 

آموزش کشور در خصوص :

 پذیرش در 

رشته هاي 

جدید آزمون 
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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

پیامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
امر به معروف و نهي از منکر نکند، مگر كسي كه 
سه خصلت در او باشد: در امر و نهي خود مدارا 
به  و  نماید،  میانه روي  نهي خود  و  امر  كند، در 

آنچه امر و نهي مي كند، دانا باشد. 

را  آن  كه  كسي  براي  است  راستي  خانة  دنیا، 
راستگو انگاشت، و خانة تندرستي است آن را كه 
است  بي نیازي  خانة  و  داشت،  باور  و  شناختش 
براي كسي كه از آن توشه اندوخت، و خانة پند 
مسجد  آموخت؛  پند  آن  از  كه  آن  براي  است 
فرود  و  او،  فرشتگاِن  نمازگاه  و  محّبان خداست، 
آمد )محل فرود( نگاه وحي خدا و تجارت جاي 
)محل تجارت( دوستان او. در آن آمرزش خدا را 
به دست آوردند و در آنجا بهشت را سود بردند. 

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند:
نماز، كلید بهشت است.

جمعه  و  پنج شنبه  روزهاي  در  خداوند،  یاري  به 
ورودي  آزمون  خرداد  ماه(   24 و   2۳( هفته جاري 
و   ۱۳۹۸ سال  ناپیوسته  كارشناسي ارشد  دوره هاي 
همچنین نخستین مرحله آزمون بیست و چهارمین دوره 
المپیاد علمي ـ دانشجویي كشور در حوزه هاي امتحاني 
مناسب  خاطر،  همین  به  مي شود.  برگزار  كشور  سراسر 
اطالع  كه  نکاتي  كرد  یاد  به  ستون،  این  در  كه  دیدیم 
داشتن از آنها براي داوطلبان این آزمون مهم الزم به نظر 

مي رسد، بپردازیم. این نکات به قرار زیر است:
از  آزمون،  این  داوطلبان  آزمون  در  شركت  كارت  ۱ـ 
امروز )دوشنبه 2۰ خرداد ماه(، براي مشاهده و پرینت 
 www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  سایت  روي 
براساس  كه  است  الزم  داوطلبان  و  گرفت  خواهد  قرار 
شماره  نام خانوادگي،  )نام ،  شناسنامه اي  مشخصات 
)شماره  ثبت نامي  مشخصات  و  تولد(  سال  شناسنامه، 
كارت  پرینت  به  نسبت  خود  رهگیري(  كد  و  پرونده 

شركت در این آزمون اقدام كنند. 
2ـ براي شركت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت 
یا  كارت شركت در آزمون و همچنین اصل كارت ملي 
اصل شناسنامه عکسدار داوطلبان و ارائه آن الزامي است؛ 
پرینت  به  نسبت  شخصاً  باید  داوطلبان  تمام  بنابراین، 

كارت شركت در آزمون خود اقدام كنند.
۳ـ آن گروه از داوطلبان كه عالوه بر كدرشته امتحاني 
كدرشته هاي  از  یکي  در  شركت  متقاضي  اصلي شان، 
امتحاني دیگر به عنوان رشته امتحاني دوم )رشته شناور( 
نیز بوده اند، باید كارت شركت در آزمون رشته امتحاني 
دوم خود را نیز از سایت سازمان سنجش پرینت گرفته و 
به نشاني حوزه امتحاني مندرج روي كارت خود مراجعه 

كنند.
4ـ آن گروه از داوطلبان كه منحصراً متقاضي شركت در 
نخستین مرحله آزمون بیست و سومین المپیاد علمي ـ 
دانشجویي كشور شده اند، الزم است كه براساس برنامه 
مذكور،  رشته هاي  از  یک  هر  براي  شده  اعالم  زماني 
مربوط  كارشناسي ارشد  دوره  امتحاني  رشته  آزمون  در 
باید  نیز  داوطلبان  این  كه  است  گفتني  كنند.  شركت 
همزمان با سایر داوطلبان كدرشتههاي مربوط، از امروز 
سنجش  سازمان  اینترنتي  سایت  به  ماه(  خرداد   2۰(
مراجعه و نسبت به پرینت كارت شركت در این آزمون، 
اقدام و بر اساس تاریخ و نشاني تعیین شده روي كارت 
شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه كنند. 
در  چنانچه   ،۹۸ كارشناسي ارشد  آزمون  داوطلبان  ۵ـ 
مندرجات كارت شركت در آزمون خود مغایرتي مشاهده 
كردند، الزم است كه بر اساس بند »ج« اطالعیه مربوط 
به تاریخ، محل رفع نقص كارت و برگزاري این آزمون، 
كه عالوه بر سایت سازمان سنجش، در همین شماره از 

پیک سنجش نیز درج شده است، اقدام كنند.

۶ـ معدل مندرج در كارت شركت در آزمون داوطلبان، 
بر اساس آنچه كه در فرم ثبت نام اینترنتي از سوي خود 
شایسته  بنابراین،  است؛  گردیده  درج  شده،  اعالم  آنان 
در  شركت  كارت  در  مندرج  معدل  داوطلبان،  كه  است 
به  مربوط  اطالعیه  »ه »  بند  به  توجه  با  را  خود  آزمون 
آزمون،  این  برگزاري  و  كارت  نقص  رفع  محل  تاریخ، 
بررسي و در صورت مشاهده مغایرت، به سایت سازمان 
سنجش مراجعه و نسبت به ویرایش اطالعات خود اقدام 
كنند؛ چون در غیر این صورت، مسؤولیت هر گونه تبعات 
بعدي بر عهده شخص داوطلب بوده و هیچ گونه عذري 

در این زمینه پذیرفته نیست.
۷- آغاز فرآیند برگزاري آزمون كارشناسي ارشد، صبح ها 
از ساعت ۷:۳۰ و بعدازظهرها از ساعت ۱4:۳۰ )دو و نیم 
ها  صبح  امتحاني  حوزه هاي  دِر  ضمناً  بعدازظهر(  است. 
رأس ساعت ۷:۰۰ و بعد از ظهرها رأس ساعت ۱4:۰۰ 
شدن  بسته  از  پس  و  شد  خواهد  بسته  بعدازظهر(  )دو 
حوزه هاي  به  داوطلبان  ورود  از  امتحاني،  سالن هاي  دِر 

امتحاني، جلوگیري خواهد شد.
در  آن   درج   و  تستي   سؤاالت   به   پاسخگویي   براي    -۸
پاسخنامه، باید  منحصراً از مداد سیاه  نرم پررنگ  استفاده  
شود و داوطلبان شایسته است با توجه به رشته امتحاني 
سیاه  مداد  بر  عالوه  داد،  خواهند  امتحان  كه  موادي  و 
نرم پررنگ، لوازم مورد نیاز از قبیل: مداد پاك كن، مداد 
تراش و سنجاق به همراه داشته باشند و از آوردن  وسایل  
تلفن   پیجر،  دستي ،  كیف   دستي ،  ساك   مانند:  اضافي  
همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند،  جزوه،  كتاب، 
ماشین حساب و نظایر آن و همچنین وسایل  شخصي  به  
جلسه  آزمون  خودداري  كنند؛ زیرا به  همراه  داشتن  هر 
كدام  از وسایل  یاد شده، به  عنوان  تقلب  و تخلف  تلقي 
شده  و با داوطلبان  متخلف، برابر آیین نامه  تقلب  و تخلف  

رفتار خواهد شد.
۹- پس  از برگزاري  آزمون كارشناسي ارشد  ۹۸ و تصحیح  
آزمون   در  كننده   شركت   داوطلبان   تمام   كارنامه  اوراق ، 
هر یک  از كدرشته هاي  امتحاني ، در دهة دوم تیر ماه از 
قرار  داوطلبان  اختیار  در  طریق سایت سازمان سنجش 
داده  خواهد شد و داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته 
زمان  در  كه  دستورالعمل هایي  اساس  بر  باید  مي شوند، 
مقرر اعالم مي شود، نسبت به انتخاب كد رشته محل هاي 

تحصیلي مورد عالقه خود اقدام كنند. 
كارت  پرینت  و  مشاهده  به  موفق  كه  داوطلباني   -۱۰
شركت در آزمون خود نشوند، باید براي پي گیري موضوع، 
در زمان هاي مقرر به نماینده سازمان سنجش مستقر در 
باجه رفع نقص )مطابق جدول شماره 2 اطالعیه مربوط 
آزمون(  برگزاري  و  كارت  نقص  رفع  محل  تاریخ،  به 

مراجعه كنند.
موفق باشید
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تا 2۵ خرداد تمدید شد:

ثبت نام در دومین دوره طرح 

توانمندسازی دانشجویان

توانمندسازی  طرح  دوره  دومین  ثبت نام 

نام  به  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  و  دانشجویان 

»صدف«، که از سوی پارک فناوری پردیس برگزار 

می شود، تا ۲۵ خرداد تمدید شد.

توانمندسازی  هدف  با  صدف،  طرح  دوره  دومین 

تسهیل  برای  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  و  دانشجویان 

و  شغلی  مسیر  در  آنها  هدایت  و  كار  بازار  به  ورود 

و  استعداد  شخصیت،  با  متناسب  و  مناسب  حرفه ای 

شامل  طرح  این  می شود.  برگزار  خود  توانمندی های 

روان شناختی  و  خودشناسی  مشاوره های  و  آزمون ها 

و  تخصصی  سمینارهای  و  كارگاه  برگزاری  شغلی، 

گروهی  صورت  به  شغلی  مهارتی  مشاوره های  مهارتی، 

و رزومه سازی حرفه ای است.

فارغ التحصیالن  و  دانشجویان  استقبال  به  توجه  با 

دانشگاهی، ثبت نام در دومین دوره طرح توانمندسازی 

تمدید شد. عالقه مندان  تاریخ 2۵ خردادماه  تا  صدف، 

دارند  فرصت  مذكور  تاریخ  تا  طرح  این  در  شركت  به 

نشانی:  به  تهران  نوآوری  شبکه  اینترنتی  پایگاه  به 

www.tinet.ir مراجعه و در آن ثبت نام كنند.

بازه زمانی برگزاری این طرح، كه به همت پارك فناوری 

معاونت  حمایت  با  و  تهران  نوآوری  شبکه  و  پردیس 

علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود، مرداد 

و شهریورماه ۹۸ است.

برای   ۱۳۹۷ سال  دوم  نیمه  در  طرح  این  دوره  اولین 

و  دانشجویان  به  طرح  این  در  شد.  برگزار  نفر   4۰۰

فارغ التحصیالن كمک شد تا ابتدا ویژگی های شخصیتی 

و روان شناختی و استعدادهای خود را شناخته و نقاط 

شركت كنندگان  كنند.  تحلیل  را  خود  ضعف  و  قوت 

توانمندسازی،  كارگاه های  در  حضور  با  طرح،  این  در 

را كسب  كار  بازار  به  ورود  برای  نیاز  مورد  مهارت های 

كرده و احتمال جذب خود را در بازار كار افزایش دهند.

از 18 خرداد آغاز شده است :

ثبت نام بیست و یکمین

 دوره عتبات دانشگاهیان 

از آغاز  رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، 

ثبت نام بیست و یكمین دوره عتبات، از ۱۸ خرداد 

ماه خبر داد.

حجت االسالم مطهری پور، رئیس ستاد عمره و عتبات 

اعزام  جدید  دور  ثبت نام  به  اشاره  با  دانشگاهیان، 

یکمین  و  بیست  ثبت نام  گفت:  عتبات،  به  دانشجویان 

دوره عتبات دانشگاهیان، از ۱۸ خرداد آغاز شده است و 

تا 2۷ خرداد ادامه دارد.

در  كشی  قرعه  ثبت نام،  پایان  از  پس  افزود:  وی 

۳۰ خرداد انجام می شود و اعزام ها از 2۷ تیر ماه آغاز 

خواهد شد و تا ۱۵ مهر ماه ادامه خواهد یافت.

حجت االسالم مطهری پور، با اشاره به ظرفیت اعزام این 

دوره، گفت: در بیست و یکمین دوره عتبات دانشگاهیان 

۳۰۰ كاروان، كه نزدیک به ۱۳ هزار نفر را در برمی گیرد، 

اعزام خواهیم كرد.

و  دانشجویان  پرداختی  هزینه های  خصوص  در  وی 

دانشگاهیان گفت: در این دوره، در مورد هزینه ها هنوز 

به جمع بندی نرسیده ایم و به دنبال راه هایی هستیم كه 

این هزینه ها را كاهش دهیم.

سنوات  طبق  شد:  یادآور  پور  مطهری  االسالم  حجت 

هوایی  كاروان های  به  وام  تومان  میلیون  سه  گذشته، 

با  زمینی  كاروان های  به  تومان  میلیون  نیم  و  یک  و 

هماهنگی بانک ملت پرداخت خواهد شد.

از 18 خرداد ماه آغاز شده است:

 ثبت نام کالس های آمادگی زبان 

دانشگاه آزاد

ثبت نام کالس های آمادگی زبان انگلیسی دانشگاه 

آزاد اسالمی آغاز شد.

مركز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی اعالم كرد: 

با توجه به اعالم نتایج آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی 

در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه، ثبت نام كالس های آمادگی 

آغاز شده  ماه  ۱۸ خرداد  روز شنبه  از  انگلیسی  زبان 

است و پذیرفته شدگان می توانند از طریق سامانه:  

h t tp : / / azad . i auec . ac . i r / ep t - cour ses

نسبت به ثبت نام در این كالس ها اقدام كنند.

همچنین شروع كالس ها از روز شنبه مورخ 2۵ خرداد 

ماه  مرداد   ۷ دوشنبه  روز  در  نیز  اتمام كالس ها  و  ماه 

است.
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

برگزاري آزمون سراسري 
 سال 1398 در روزهای 13 و 14 تیرماه

با نزدیک شدن زمان برگزاري آزمون سراسري، مشاهده 
ایجاد كانال هاي جعلي  با  افراد سودجو،  شده است كه 
آموزش  سنجش  سازمان  عمومي  روابط  نام  با  )حتي 
درج  طریق  از  رسان ها،  پیام   سایر  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 كنکور، 
اعطاي مدرك تحصیلي معتبر و فروش سؤاالت كنکور، 
تأثیر  و  به حساسیت موضوع  توجه  با  اقدام مي نمایند. 
ادعاهاي جعلي و فریبکارانه آنان بر داوطلبان، خانواده ها 

آموزش  سنجش  سازمان  كه  مي شود  تأكید  جامعه،  و 
تلگرام  محیط  در  اطالع رساني  كانال  هیچ گونه  كشور، 
شبکه هاي  ارتباطي  كانال 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 كه عزیزان داوطلب، اطالعات مورد 
نیاز خود را صرفاً از طریق كانال هاي یاد شده به شرح 
ذیل و همچنین  سایت سازمان سنجش آموزش كشور 
محتواي  به  و  نموده  دریافت  پیک سنجش  هفته نامه  و 

كانال هاي جعلي به هیچ وجه اعتماد ننمایند.

سازمان سنجش آموزش كشور، در این زمینه، پي گیري و 
برخورد الزم را از طریق مراجع قضایي 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 ایتا 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش  کشور

هشدار به داوطلبان آزمون سراسري سال 1398

هموطنان  با  همدردي  اعالم  و  تأسف  ابراز  ضمن  كشور،  آموزش  سنجش  سازمان 
عزیزي كه در اثر جاري شدن سیل اخیر، در بخش هایي از شهرها و استان هاي كشور 
دچار آسیب شده اند، به اطالع عموم داوطلبان محترم آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ 
مي رساند كه تعویق زمان برگزاري این آزمون، با توجه به بررسي هاي انجام گرفته در 

شوراي سنجش و پذیرش دانشجو و دالیل مشروحه ذیل، امکان پذیر نیست.
۱ـ آزمون سراسري، داراي یک فرآیند طوالني مدت بوده كه بخش كوچکي از آن، نرم 
افزاري و بخش اعظم آن، شامل عملیات فیزیکي و میداني )مستلزم حضور داوطلبان 
واجد شرایط( است؛ به عنوان مثال، بعد از برگزاري این آزمون )كه در روزهای ۱۳ و 
۱4 تیرماه برگزار می شود (حدود بیست روز برای جمع آوری پاسخنامه هاي داوطلبان 
از كل كشور، تصحیح اوراق، استخراج و اعالم 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 كه این فرایند نیز بیست روز به طول می انجامد. بعد از این مرحله نیز الزم 
است كه فهرست اسامي متقاضیان دانشگاه فرهنگیان یا سایر رشته هاي خاص، كه 
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 كه این امور نیز 2۰ تا 2۵ روز زمان می برد و با طی 
این فرایند، نتایج نهایی آزمون سراسري، هر ساله در پایان شهریور ماه اعالم می شود 
تأخیر  با  وارد،  تازه  دانشجویان  تحصیلي  ترم  شروع  همواره  نیز  شرایط  این  در  كه 
حداقل یک 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 مشکل 

روبرو مي سازد و مسائل و مشکالت 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 كارداني به كارشناسي 
ناپیوسته، آزمون فني و حرفه اي و ... كه قرار است در مرداد و شهریور ماه برگزار شود، 
خواهد شد و قطعاً این تغییرات، آشفتگي و مشکالت زیادي را براي سازمان سنجش، 

دانشگاه ها و داوطلبان این آزمون ها به دنبال خواهد داشت.
از  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  آزمون هاي  زماني  برنامه  اینکه  به  عنایت  با  ۳ـ 
و  شغل  زندگي،  وضعیت  به  توجه  با  داوطلبان،  و  شده  رساني  اطالع  قبل  یک سال 
تحصیل خود براي آمادگي در این آزمون ها، برنامه ریزي كرده اند، تغییر زمان برگزاري 
آزمون هاي یاد شده نیز باعث اعتراض اكثریت داوطلبان این آزمون ها خواهد گردید.

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 
دیده اند، از مراكز ذي صالح هستند كه به محض حصول نتیجه، مشروح آن به اطالع 

این گروه از داوطلبان عزیز خواهد رسید.
براي  كه  شود  مي  درخواست   ۱۳۹۸ سال  سراسري  آزمون  داوطلبان  از  پایان،  در 
كسب هرگونه خبر و اطالعات الزم در زمینه برگزاري این آزمون و همچنین دیگر 
آزمون هایي كه 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 کشور
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ضمن  آرزوي  موفقیت  براي  داوطلباني كه در آزمون  ورودي  دوره هاي  كارشناسي  ارشد 
ناپیوسته  سال ۱۳۹۸ و همچنین  بیست و چهارمین دوره  المپیاد علمي  ـ دانشجویي  

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

این آزمون در نوبت صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ 2۳ خرداد و نوبت صبح 
جمعه مورخ 24 خرداد  ماه سال ۱۳۹۸ و براساس اطالعات مندرج روي كارت شركت 
از  یک   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  نمایند. شهرستان محل  مراجعه 

اقامت آنان به شرح جدول شماره ۱ است.
الزم به توضیح است كه كارت شركت در این آزمون، حاوي اطالعات ثبت نامي، تاریخ 
و محل برگزاري آزمون داوطلبان از روز دوشنبه ۹۸/۳/2۰ براي مشاهده و پرینت روي 
قرار خواهد گرفت. داوطلبان الزم   www.sanjesh.org به آدرس:  سایت سازمان 
است كه بر اساس مشخصات شناسنامه اي )نام ، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، سال 
پرینت كارت  به  پرونده و كد رهگیري( نسبت  تولد( و مشخصات ثبت نامي )شماره 
شركت در آزمون اقدام نمایند. بدیهي است كه براي شركت در جلسه آزمون همراه 
داشتن پرینت كارت شركت در آزمون و همچنین اصل كارت ملي یا اصل شناسنامه 
عکسدار و ارائه آن، الزامي است؛ لذا كلیه داوطلبان بایستي شخصاً براي پرینت كارت 

شركت در آزمون اقدام نمایند.
تبصره: آن دسته از داوطلباني كه عالوه بر كدرشته امتحاني اصلي، متقاضي شركت 
نیز  شناور(  )رشته   دوم  امتحاني  رشته  عنوان  به  امتحاني  كدرشته   ۶۳ از  یکي  در 
این  از سایت  نیز  را  امتحاني دوم خود  آزمون رشته  در  باید كارت شركت  بوده اند، 

سازمان پرینت و به آدرس حوزه امتحاني مندرج روي كارت مراجعه نمایند.
۱- آزمون  كدرشته  هاي امتحاني ۱۱2۸ )آموزش زبان ژاپني(، ۱۱2۹ )زبان و ادبیات 
اردو(، ۱2۸۷ )مهندسي طراحي محیط زیست(، ۱۳۵۶ )نمایش عروسکي( و   ۱۳۶۰ 
)مجموعه موسیقي ( منحصراً در شهرستان تهران  برگزار خواهد شد؛ لذا داوطلبان  هر 
یک از كد رشته هاي امتحاني مذكور ضرورت  دارد براساس  آدرس و تاریخ مندرج بر 
روي كارت شركت در آزمون به حوزه امتحاني مربوط در شهرستان تهران مراجعه 

نمایند.
امتحاني  كدرشته هاي  شامل  امتحاني  كدرشته   ۸ براي  آزمون  برگزاري  محل   -2
آنها  ثبت نام  كه   ۱۱۵۹ و    ۱۱۵۸،  ۱۱۵۷  ،۱۱۵۵   ،۱۱۵4  ، ۱۱۵۰  ،۱۱4۷ ، ۱۱4۹
در  گرفته  سازمان صورت  این  با هماهنگي  و  اجرایي ذي ربط  از سوي دستگاه هاي 

شهرستان تهران خواهد بود و از طریق اطالعیه اي كه هر یک از ارگان هاي ذي ربط 
صادر مي نمایند، آزمون این كدرشته ها در تاریخ هاي پیش بیني شده برگزار خواهد 
از طریق سایت سازمان  از داوطلبان، كارت شركت  در  آزمون  این دسته  براي  شد. 

صادر نشده است.
ب - المپیاد علمي ـ دانشجویي 

نظر به اینکه همزمان با برگزاري آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپیوسته 
سال ۱۳۹۸، اولین مرحله آزمون بیست و چهارمین دوره المپیاد علمي ـ دانشجویي 
جغرافیایي  علوم  مجموعه   ،)۱۱۰۱ )كد  فارسي  ادبیات  و  زبان  رشته هاي  در  كشور 
)كد ۱۱۰2(، علوم اقتصادي )كد ۱۱۰۵(، مجموعه الهیات و معارف اسالمي – علوم 
قرآني )كد۱۱۱۱(، مجموعه علوم تربیتي )كد ۱۱۱۷(، مجموعه حقوق )كد ۱۱2۶(، 
)كد۱2۰۳(،  شیمي   ،)۱2۰۱ )كد  زمین  علوم   ،  )۱۱۳۳ )كد  روان شناسي  مجموعه 
مجموعه فیزیک )كد ۱2۰4(، مجموعه زیست شناسي سلولي ملکولي )كد ۱2۰۶(، 
آمار )كد ۱2۰۷(، مجموعه ریاضي )كد۱2۰۸(، زیست شناسي گیاهي )كد ۱2۱۳(، 
زیست شناسي جانوري )كد ۱2۱4(، مجموعه مهندسي برق )كد ۱2۵۱(، مجموعه 
مهندسي شیمي )كد ۱2۵۷(، مهندسي صنایع )كد۱2۵۹(، مجموعه مهندسي عمران 
و  مواد  مهندسي  مجموعه   ،)۱2۶۷ )كد  مکانیک  مهندسي  مجموعه   ،)۱2۶4 )كد 
اصالح  و  زراعت  مجموعه   ،)۱2۷۷ )كد  كامپیوتر  مهندسي   ،)۱2۷2 )كد  متالورژي 
نباتات )كد ۱۳۰۳( و طراحي صنعتي )كد۱۳۶2( برگزار مي گردد؛ لذا آن دسته از 
داوطلباني كه منحصراً متقاضي شركت در آزمون المپیاد علمي ـ دانشجویي كشور 
از رشته هاي  براي هریک  اعالم شده  زماني  برنامه  اساس  بر  شده اند، الزم است كه 
مذكور، در آزمون رشته امتحاني دوره كارشناسي ارشد مربوط شركت نمایند. داوطلبان 
فوق الذكر باید همزمان با سایر داوطلبان كدرشته هاي مربوط از تاریخ ۹۸/۳/2۰ به 
سایت اینترنتي سازمان مراجعه و نسبت به پرینت كارت شركت در آزمون اقدام و 
بر اساس تاریخ و آدرس تعیین شده روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني 

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

مشاهده  مغایرتي  آزمون، چنانچه  در  كارت شركت  مندرجات  داوطلبان درخصوص 
نمودند، الزم است به شرح زیر اقدام نمایند :

۱- چنانچه  زبان  خارجي  مندرج  در كارت  شركت در آزمون با زبان  خارجي  وي  كه در 
ثبت نام  اینترنتي انجام شده )البته با توجه به مفاد مواد امتحاني(، مغایرت  دارد، یا 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 ۹۸/۳/2۱ لغایت روز چهارشنبه ۹۸/۳/22 
از ساعت ۸:۳۰ الي ۱2:۰۰ و ۱4:۰۰ الي ۱۸:۰۰ به نماینده 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 
ـ  دانشجویي  کشور المپیاد علمي  
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در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایید )آدرس حوزه هاي رفع نقص در جدول 
شماره 2 این اطالعیه آمده است(.

2- در صورتي كه  در رابطه  با سایر مندرجات  كارت شركت در آزمون، از جمله نام 
رشته تحصیلي، نام محل تحصیل و معدل دوره كارشناسي )معدل براساس مفاد بند 
»ه » مندرج در این اطالعیه( و با توجه  به  ثبت نام اینترنتي انجام شده، اشکالي  مشاهده  
مي شود، الزم است براي اصالح مورد یا موارد مذكور از طریق لینک مربوط حداكثر تا 
تاریخ ۹۸/۳/24 منحصراً به سایت اینترنتي سازمان سنجش قسمت ویرایش اطالعات 

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

انتخاب رشته اینترنتي، در این خصوص طبق اعالم این سازمان اقدام نمایند.
د- سهمیه رزمندگان و ایثارگران

۱- در كارت شركت در آزمون هر داوطلب، در مقابل سهمیه  ثبت نامي  آن دسته از 
سهمیه  متقاضي  ضوابط  به  توجه  با  و  اینترنتي  ثبت نام  تقاضانامه  در  كه  داوطلباني 
رزمندگان و ایثارگران شده اند و سهمیه آنان مورد تأیید 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 یک )۱( آزمون  سال ۱۳۹۸ 
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  تأیید 

رزمنده درج نشده است.
۳- داوطلبان متقاضي استفاده از سهمیه هاي ایثارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران 
بسیج  )سازمان  پاسداران  سپاه  كشاورزي،  جهاد  وزارت  ارگان  رزمندگان  سهمیه  و 
مغایرت، الزم  اعالم  براي  مسلح  نیروهاي  تابعه ستاد كل  واحدهاي  و  مستضعفین( 
سازمان  این  اطالع رساني  پایگاه  به  منحصراً   ۹۸/۳/24 تاریخ  تا  حداكثر  كه  است 
)قسمت ویرایش اطالعات( مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در این پایگاه نسبت 
تا در صورت تأیید سهمیه از سوي  اقدام نمایند؛  به اصالح و ویرایش 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 تایید قرار نگرفته است، براي بررسي و روشن شدن وضعیت 
ارگان هاي ذي ربط  به  تاریخ ۹۸/3/۲7  تا  ویرایش( حداكثر  از  )بعد  سهمیه خود 
نیز مراجعه نمایند. بدیهي است كه در صورت تأیید سهمیه از سوي ارگان ذي ربط، 
سهمیه درخواستي اعمال مي گردد؛ در غیر این صورت، با سهمیه آزاد گزینش خواهید 

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

معدل مندرج در كارت شركت در آزمون داوطلبان، بر اساس ثبت نام اینترنتي كه از 
سوي خود داوطلبان انجام شده، درج گردیده است؛ لذا داوطلبان الزم است كه معدل 
مندرج در كارت شركت در آزمون خود را با توجه به تبصره هاي ذیل بررسي و در 
صورت مشاهده مغایرت، به سایت سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و نسبت 
به ویرایش معدل خود اقدام نمایند. بدیهي است كه در غیر این صورت، مسؤولیت 
هرگونه تبعات بعدي به عهده شخص داوطلب بوده و هیچ گونه عذري در این مورد 
قبولي  لغو  به  نسبت  گذشته،  سنوات  در  است  ذكر  به  الزم  ضمناً  نیست.  پذیرفته 

داوطلبان داراي مغایرت معدل نیز اقدام شده است. 
تبصره  ۱- فارغ التحصیالن سنوات قبل و همچنین آن دسته از داوطلباني كه تا تاریخ 
۹۷/۱۰/۱ )زمان شروع ثبت نام براي شركت در آزمون( به عنوان دانش آموخته تلقي 
گردیده اند یا به عبارت دیگر، موفق به اخذ مدرك لیسانس )كارشناسي( شده اند، باید 
معدل  مندرج  در مدرك  لیسانس  )كارشناسي( آنان با معدل مندرج در كارت شركت 

در آزمون یکسان باشد.
تبصره  ۲- دانشجویان  شاغل  به  تحصیل  در مقطع كارشناسي، كه در زمان شروع به 

ثبت نام براي شركت در این آزمون )تاریخ ۹۷/۱۰/۱( همچنان دانشجو بوده اند، اعم 
تاریخ  تا  یا حداكثر  فارغ التحصیل شده اند  ثبت نام  زمان  مهلت  پایان  از  بعد  اینکه  از 
۹۷/۱۱/۳۰ فارغ التحصیل گردیده اند، الزم است كه در قسمت ویرایش اطالعات كارت 
شركت در آزمون، نسبت به اصالح معدل خود بر اساس مدرك فارغ التحصیلي اقدام 

نمایند.
فارغ التحصیل   ۹۸/۶/۳۱ تاریخ  تا  حداكثر  ،كه  آخر  سال  دانشجویان   -3 تبصره 
خواهند شد، الزم است كه میانگین واحدهاي گذرانده شده تا تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰ را در 
قسمت ویرایش اطالعات كارت شركت در آزمون درج نموده و با مراجعه به دانشگاه 
محل تحصیل مقطع كارشناسي، فرم مخصوص معدل )مندرج در این اطالعیه( را به 
تا در صورت  تأیید مؤسسه محل تحصیل خود رسانده و آن را نزد خود نگه دارند 

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

شركت در آزمون آنها یکسان باشد.
تبصره ۵- دانشجویان  شاغل به تحصیل  در مقطع كارشناسي ناپیوسته، كه  پس  از 
اخذ مدرك  كارداني )فوق دیپلم ( در مقطع  كارشناسي  ناپیوسته پذیرفته  شده اند و هم 
اكنون نیز دانشجو بوده و حداكثر تا تاریخ ۹۸/۶/۳۱ فارغ التحصیل خواهند شد، باید 
معدل مقطع كارداني و میانگین  واحدهاي  گذرانیده  شده در مقطع كارشناسي آنان 
تا تاریخ  ۹۷/۱۱/۳۰ با معدل مندرج در كارت شركت در آزمون، مطابق مفاد تبصره 

2 فوق یکسان باشد.
و- تذکرات مهم 

۱- شروع فرآیند برگزاري آزمون صبح ها از ساعت ۷:۳۰ )هفت و سي( و بعدازظهر از 
ساعت ۱4:۳۰ )دو و نیم بعدازظهر( است. دِر حوزه هاي امتحاني صبح ها رأس ساعت 
۷:۰۰ )هفت صبح( و بعدازظهر رأس ساعت ۱4:۰۰ )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  پاسخگویي  به  سؤاالت  تستي  و درج  آن  در پاسخنامه، منحصراً از مداد سیاه  

نرم پررنگ  استفاده  شود.
۳- 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  وسایل  اضافي  مانند ساك  دستي ، كیف  دستي ، 
پیجر، تلفن  همراه، انگشتر هوشمند، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند،  جزوه،  كتاب، 
ماشین حساب و نظایر آن و همچنین وسایل  شخصي  به  جلسه  آزمون  اكیداً خودداري  
كنند. بدیهي  است  كه  به  همراه  داشتن  هر كدام  از وسایل  مندرج  در این  بند، به  عنوان  
تقلب  و تخلف  تلقي شده  و با داوطلبان  ذي ربط برابر آیین  نامه  تقلب  و تخلف  رفتار 

خواهد شد.
4- نظر به اینکه سؤاالت رشته هاي امتحاني دوره كارشناسي ارشد به گونه اي طراحي 
شده است كه براي پاسخگویي به سؤاالت دروس ذي ربط نیاز به ماشین حساب نیست، 
لذا به كلیه داوطلبان تأكید مي گردد كه با توجه به مطلب فوق، براي پاسخگویي به 
سؤاالت هر یک 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 جرایم 

در آزمون هاي سراسري، كه در این اطالعیه نیز آمده است، رفتار خواهد شد.
۵- پس  از برگزاري  آزمون  و تصحیح  اوراق ، كارنامه كلیه  داوطلبان  شركت  كننده  در 
آزمون  هر یک  از كدرشته هاي  امتحاني ، به نحو مقتضي و در دهه دوم تیر ماه سال 
۱۳۹۸ از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان در اختیار داوطلبان قرار داده  خواهد 

شد.
اساس  بر  كه  دارد  ضرورت  مي شوند،  رشته  انتخاب  به  مجاز  كه  داوطلباني   -۶
محل هاي  كدرشته  انتخاب  به  نسبت  مي گردد،  اعالم  متعاقباً  كه  دستورالعمل هایي 
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اقدام  امتحاني مجاز  یا كدرشته هاي  امتحاني  از كدرشته  تحصیلي مورد عالقه خود 
و از طریق اینترنت نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته مربوط اقدام نمایند. اطالعیه 
این سازمان در مورد نتایج اولیه آزمون، مشاهده كارنامه و نحوه انتخاب رشته براي 
داوطلباني كه مجاز مي گردند، در نشریه پیک سنجش )هفته نامه خبري و اطالع رساني 
سازمان سنجش آموزش كشور( منتشر و همچنین در پایگاه اطالع رساني این سازمان 

نیز قرار داده خواهد شد.
نشوند،  آزمون خود  پرینت كارت شركت در  و  به مشاهده  ۷- داوطلباني كه موفق 
این  نماینده  به  شده  اعالم  زمان هاي  در  موضوع  پي گیري  براي  كه  دارد  ضرورت 

سازمان مستقر در باجه رفع نقص )مطابق جدول شماره 2( مراجعه نمایند.
۸- با توجه به مصوبه یازدهمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت 
تکمیلي مورخ ۹۸/۱/24 شركت در آزمون عملي و تشریحي در كدرشته هاي امتحاني 
۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵2، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۰، ۱۳۶2 و ۱۳۶4منحصراً براي 
به  تمایل  و  باشند  مجاز  روزانه  دوره  در  اولیه  نتایج  كارنامه  براساس  كه  داوطلباني 
انتخاب رشته محل هاي دوره روزانه در فرم انتخاب رشته خود داشته باشند، ضرورت 
فرم  در  یا  نشوند  مجاز  روزانه  دوره  در  كه  داوطلباني  براي  دیگر،  عبارت  به  دارد؛ 
انتخاب رشته خود رشته محل هاي دوره هاي غیرروزانه )شبانه،غیرانتفاعي، پردیس 
خودگردان، پیام نور( را درج كنند یا براي انتخاب رشته محل هاي دانشگاه آزاد اسالمي 
اقدام نمایند، آزمون عملي برگزار نخواهد شد. مالك پذیرش در رشته محل هاي دوره 
نهایي بدون احتساب آزمون هاي عملي و تشریحي حسب  هاي غیرروزانه نمره كل 

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

ماده ۵- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
ارتکاب هرگونه عملي كه موجب بي نظمي در برگزاري آزمون گردد یا همراه  الف- 
دستگاه هاي  و  الکترونیکي  ارتباط  وسایل  قبیل  از  غیرمجاز  وسیله  هرگونه  داشتن 

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

دار سازد از قبیل:
۱- ارائه مدرك یا گواهي مجعول یا تصویر گواهي مجعول براي شركت در آزمون.

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

۳- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب 
اصلي.

ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکي و دستگاه هاي 
حافظه دار.

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

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

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

ح- خرید یا فروش سؤاالت آزمون یا پاسخ آنها یا شركت یا معاونت در این امر قبل 
یا حین برگزاري آزمون، اعم از اینکه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعي یا غیرواقعي باشد.

ماده ۶- هیأت هاي رسیدگي به تخلفات، صالحیت صدور حکم به مجازات هاي زیر را 
درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشموالن بند )الف( ماده )۵(: اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و 
اعالم به مراجع ذي ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشموالن بند )ب( یا بند )ج( ماده )۵(: محرومیت از گزینش علمي در 
آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محرومیت از شركت در 

آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هیأت هاي بدوي جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )۶( این قانون 

قابل تجدید نظر خواهي در هیأت تجدید نظر رسیدگي به تخلفات در آزمون هاست.
هیأت هاي   )۵( ماده  )ح(  و  )ز(  )و(  )ه (،  )د(،  بندهاي  مشموالن  مورد  در   -۷ ماده 
رسیدگي متهم را براي رسیدگي و اعمال جزاي نقدي از ده میلیون )۱۰/۰۰۰/۰۰۰( 
تا یک میلیارد )۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات 

به محاكم دادگستري معرفي مي نمایند.
ماده ۸ – ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده )۵( چنانچه در قالب عضویت در یک 
گروه یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات مي شود و تشکیل دهنده و سركرده گروه 
یا شبکه به حداكثر مجازات محکوم مي گردد. مجازات هر یک از اعضاء كه در ارتکاب 
تخلفات و جرایم فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده 

براي مرتکب مي باشد.
ماده ۹- رسیدگي در هیأت هاي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگي 
یا  اداري  تخلفات  به  رسیدگي  هیأت هاي  در  رسیدگي  یا  جزایي  قوانین  سایر  برابر 
هیأت هاي انتظامي اعضاي هیأت علمي یا كمیته هاي انضباطي دانشجویان نیست و 
مرتکب، عالوه بر مجازات مندرج در مواد )۶( و )۷( این قانون، به مجازات مقرر در 

سایر قوانین و مقررات محکوم مي گردد.
ماده ۱۰- در صورت محکومیت قطعي فردي به یکي از مجازات هاي مندرج در این 
قانون، به استثناء مجازات مندرج در بند )الف( ماده )۶(، هیات رسیدگي به تخلفات 
در آزمون ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي نماید؛ در این صورت، مؤسسه آموزشي 
مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي یا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  باشد،  شده  اعطاء  وي  به  فارغ التحصیلي  گواهي  چنانچه 
یا  یا وزارت آموزش و پرورش  یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  فناوري 

دانشگاه آزاد اسالمي ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
ماده ۱۱- چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بین نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي 
و سوابق تحصیلي وي مغایرت هاي غیرمتعارف مشهود و اساسي از قبیل عدم تطابق 
معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته 
باشد، با تأیید هیأت هاي بدوي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها از داوطلب در یک یا 
چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي آید. تعیین وضعیت نهایي 
بر عهده هیأت بدوي  امتحان مجدد  از  نتایج حاصل  بر اساس  این داوطلب،  آزمون 

مي باشد.
ماده ۱2- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمي و آموزشي، كه براي افزایش آمادگي داوطلبان 
شركت در آزمون هاي مورد بحث این قانون فعالیت مي كند، چنانچه در تخلفات ماده 
)۵( مشاركت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو مي شود و مدیران مسؤول آنها، عالوه 
بر محرومیت دائمي از تأسیس و اداره این گونه مراكز، به مجازات هاي پیش بیني شده 
یا آموزشگاه فاقد  این قانون و سایر قوانین محکوم مي شوند، و چنانچه مؤسسه  در 

مجوز باشد، مجازات مدیران مسؤول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده )۶( است.
تبصره- در مورد آموزشگاه هایي 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 نماید.
ضمنًا به اطالع  مي رساند که واحد اطالعات و پاسخگویي به سؤاالت از این 
به  پاسخگویي  آماده  تعطیل  ایام  غیر  به  روزه  همه  لغایت ۹۸/3/۲3  تاریخ 
سؤاالت است؛ لذا داوطلبان گرامي مي توانند به منظور پاسخگویي به سؤاالت 

خود با شماره تلفن: 4۲۱63 - 0۲۱ تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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ورودي  آزمون  اولیه  نتایج  كارنامه  اساس  بر  كه  داوطلباني  اطالع  به  بدین وسیله 
دوره دكتري »Ph.D« نیمه متمركز سال ۱۳۹۸ مجاز به انتخاب رشته گردیده اند، 
مي رساند كه با توجه به اعالم كدرشته  محل هاي جدید به شرح  زیر و تأیید دفتر 
گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، مقرر گردید كه وضعیت علمي 
داوطلبان واجد شرایط بررسي و افرادي كه حدنصاب نمره علمي الزم را دارا هستند، 
معرفي شوند؛ لذا از كلیه داوطلباني كه در ردیف معرفی شدگان برای مصاحبه )اسامي 
در  كه  مي نماید  دعوت  گرفته اند،  قرار  است(  آمده  سنجش  سازمان  سایت  در  آنها 
صورت تمایل، بر اساس برنامه زماني انجام مصاحبه )مندرج در این اطالعیه( و متن 
دانشگاه هاي ذي ربط  به  این سازمان،  اطالعیه مورخ ۱۳۹۸/2/۳۱ مندرج در سایت 
مراجعه نمایند. به كليه داوطلبان توصيه مي گردد كه قبل از مراجعه برای شركت در مصاحبه، 

ابتدا به سايت دانشگاه مربوط مراجعه تا در صورت تغيير برنامه زماني انجام مصاحبه، بر اساس 
برنامه زماني مندرج در سايت دانشگاه به منظور مراحل ارزيابي تخصصي اقدام نمايند.

تذکر مهم: داوطلبانی که اسامی آنها در سایت سازمان سنجش اعالم گردیده 
است، در صورت تمایل، ضمن شرکت در مراحل مصاحبه، باید برای تعیین 
اولویت و درج کد رشته محل های ذیل در فرم انتخاب رشته خود در تاریخ 
اعالم  که  توضیحاتی  اساس  بر  و  مراجعه  سازمان  این  سایت  به   98/5/1
می شود، اقدام الزم را در این خصوص به عمل آورند؛ زیرا در غیر این صورت، 

در رشته محل های مربوط گزینش نخواهند شد.                        

            روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 پذیرش در رشته هاي جدید 
 »Ph.D« آزمون ورودي دوره دکتري

نیمه متمرکز سال 1398 
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصیلي دانشگاه آزاد اسالمي درآزمون سراسري 1398 
پیرو اطالعیه منتشر شده مورخ ۱۳۹۷/۱2/۱۹ در سایت سازمان سنجش در خصوص 
مهرماه سال ۱۳۹۸  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، كه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ روي سایت این سازمان قرار گرفته 
اسالمي،  آزاد  دانشگاه  اعالم فهرست كد رشته محل هاي  است، بدین وسیله ضمن 
كه در سایت سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org آمده است، به اطالع 
مي رساند كه متقاضیان مي توانند تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ با مراجعه به 

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

دانشگاه اقدام نمایند. 
ضمناً الزم است كه 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 كنند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

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

دوره هاي  کارداني به کارشناسي  ناپیوسته سال 1398 
بدین وسیله به اطالع داوطلبان متقاضي ثبت نام در رشته هایي كه پذیرش آنها در دوره هاي  كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال ۱۳۹۸ صرفاً براساس سوابق تحصیلي »معدل 
كل دوره كارداني« صورت مي گیرد، مي رساند در صورتي كه در زمان مقرر )از تاریخ ۹۸/0۲/۱0 لغایت ۹۸/0۲/۲۱ ( موفق به ثبت نام نشده اند، مي توانند برای پذیرش در 
این رشته ها، از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۷ تا روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۱ به پایگاه اطالع رساني این سازمان مراجعه و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اصالحات 
مربوط به آن )موضوع اطالعیه مورخ ۹۸/۰2/۱۶( كه 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 كه پذیرش آنها با سوابق تحصیلي )بدون آزمون( انجام مي شود، به جدول ذیل مراجعه نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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 پیرو اطالعیه مورخ ۹۸/2/22 بدین وسیله به اطالع كلیه متقاضیان ثبت نام و انتخاب 
رشته در آزمون دوره هاي كارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات 
آموزش عالي غیر دولتي و غیر انتفاعي سال ۱۳۹۸ مي رساند كه ثبت نام براي شركت 
از روز یکشنبه مورخ ۹۸/۳/۱۹ آغاز  اینترنتي  به صورت  در آزمون مذكور، منحصراً 
متقاضیان،  كلیه  لذا  مي پذیرد؛  پایان   ۹۸/۳/2۶ مورخ  یکشنبه  روز  در  و  است  شده 
ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنماي 
به  ثبت نام،  نیاز  مورد  اطالعات  و  مدارك  نمودن  فراهم  و  رشته  انتخاب  و  ثبت نام 
 www.sanjesh.org :پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش  آموزش كشور به نشاني
مراجعه و نسبت به ثبت نام و شركت در آزمون مذكور اقدام نمایند. الزم به تأكید است 
با عنایت به اینکه ثبت نام و انتخاب رشته در این آزمون، در یک 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.

شرایط ثبت نام :
عالقه مندان به تحصیل در دوره هاي كارداني نظام جدید، باید، ضمن اطالع از شرایط 
عمومي و اختصاصي، مقررات وظیفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع 
غیر ایراني و توضیحات مربوط به سهمیه شاهد و ایثارگر )مندرج در دفترچه راهنماي 
دوره  این  داوطلب  عنوان  به  باشند،  مذكور  شرایط  داراي  كه  صورتي  در  ثبت نام(، 
منحصراً در یک رشته امتحاني و متناسب با رشته تحصیلي و كدرایانه اي دیپلم خود 

)طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام( متقاضي ادامه تحصیل شوند. 
دفترچه راهنماي ثبت نام از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ )همزمان با شروع ثبت نام( 

در پایگاه اطالع رساني سازمان قرار گرفته است.
ثبت نام منحصرًا به روش ذیل امکان پذیر است:

  .www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني  پایگاه  به  مراجعه   -۱
2- دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام از پایگاه اطالع رساني سازمان. ۳- آماده نمودن 
هزینه  پرداخت  اینکه  به  توجه  با   -4 ثبت نام.  براي  نیاز  مورد  اطالعات  و  مدارك 
با استفاده  انجام مي گیرد، داوطلبان الزم است  اینترنتي  به صورت  ثبت نام منحصراً 
با  است،  فعال  آنها  الکترونیکي  پرداخت  كه  بانکي عضو شبکه شتاب،  كارت هاي  از 
مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان و پرداخت مبلغ 2۷۵/۰۰۰ )دویست و هفتاد و 
پنج هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام شركت در پذیرش دوره هاي مذكور، نسبت به 

ثبت نام و انتخاب رشته در این آزمون اقدام نمایند. 
تحصیلي  رشته هاي  گزینش  در  شركت  به  عالقه مند  داوطلبي  چنانچه  تذکر:    
مؤسسات آموزش عالي غیر دولتي – غیرانتفاعي است، الزم است كه عالوه بر پرداخت 

مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ ۶۹/۰۰۰ )شصت و نه هزار( ریال دیگر براي 
دوره هاي مذكور نیز اقدام نماید.

تبصره: با توجه به اینکه مقرر گردیده است در مراحل مختلف فرآیند این پذیرش، 
خدماتي از طریق پیام كوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني كه تمایل به استفاده 
از خدمات پیام كوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ ۶/۰۰۰ )شش 
هزار( ریال به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام كوتاه، مي توانند از این خدمات 

استفاده نمایند.
دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:

راهنماي  دفترچه  در  مندرج  دستورالعمل  مطابق  كه  مي شود  توصیه  داوطلبان  به 
ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تکمیل نموده  ثبت نام، 
سنجش  سازمان  اینترنتي  پایگاه  به  مراجعه  با  پیش نویس،  فرم  اساس  بر  سپس  و 
آموزش كشور، اطالعات الزم را بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمایند. 
راهنماي جامع نحوه تکمیل فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اینترنتي موجود است 
و داوطلبان براي كسب اطالع بیشتر، مي توانند به این راهنما مراجعه نمایند. ضمناً 

داوطلبان الزم است كه در درج اطالعات ثبت نام دقت نمایند. 
بدیهي است كه در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه 
ثبت نام با مدارك داوطلب، در صورت پذیرفته شدن در پذیرش دوره مذكور، قبولي 

وي باطل شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیري خواهد شد.
تذکرمهم:

۱- آن دسته از داوطلباني كه در زمان ثبت نام، دانش آموز سال آخر بوده و موفق به 
دریافت مدرك دیپلم نشده اند، در این مرحله درج معدل براي آنها الزامي نیست. این 
داوطلبان باید از روز سه  شنبه مورخ ۹۸/۵/۸ لغایت روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۵/۱۰ با 
مراجعه به قسمت ویرایش اطالعات در سایت این سازمان، نسبت به درج و یا ویرایش 
معدل دیپلم اقدام نمایند. بدیهي است كه عواقب ناشي از عدم درج معدل، به عهده 

شخص داوطلب خواهد بود.
2- پذیرش در ۹ رشته امتحاني از طریق آزمون خواهد بود و مشخصات این رشته هاي 
امتحاني به همراه اطالعات مربوط به منابع و ضرایب دروس آزمون هر یک از رشته ها  
رایانه ای و همچنین دیپلم هاي مورد پذیرش )شاخه های فنی  و عناوین دیپلم، كد 
و حرفه ای، كاردانش و نظري( متناسب با هر یک از كدرشته هاي امتحانی در قالب 
جداول شماره ۱ و ۲ در ضمیمه اطالعیه مورخ ۹۸/2/22 درج شده است. آزمون 
مورخ  جمعه  روز  در  مي گیرد،  صورت  آزمون«  »با  آنها  در  پذیرش  كه  رشته هایي 

۹۸/۵/۱۱ برگزار خواهد شد.
۳- پذیرش در ۳۰ رشته امتحاني صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي )بدون آزمون( است. 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام و انتخاب
 رشته در آزمون دوره هاي کارداني نظام جدید 

عالي  آموزش  مؤسسات  و  حرفه اي  و  فني  دانشگاه 
غیردولتي- غیرانتفاعي سال 1398 
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مشخصات این رشته هاي امتحاني، به همراه اطالعات مربوط به عناوین دیپلم، كد رایانه ای و همچنین دیپلم هاي مورد پذیرش )شاخه های فنی و حرفه ای، كاردانش و نظري( 
متناسب با هر یک از كدرشته هاي امتحانی، در قالب جدول شماره 3 در ضمیمه اطالعیه مورخ ۹۸/2/22 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 كل دیپلم خواهد بود.   
 

 الزم به توضیح است كه دانش آموزان و یا فارغ التحصیالن شاخه تحصیلي 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 كه فقط مجاز به انتخاب رشته هاي تحصیلي کارداني ناپیوسته  هستند و معدل آنها، در مقایسه با داوطلبان شاخه 
تحصیلي فني و حرفه اي و كاردانش، در رشته هایي كه پذیرش آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي صورت مي گیرد تراز خواهد شد. الزم به توضیح است كه عنوان رشته هاي 

کارداني ناپیوسته در جداول مربوط به كدرشته محل هاي دفترچه راهنما مشخص خواهند شد.

توصیه هاي  مهم :
۱- به داوطلبان توصیه مي شود كه در انتخاب كدرشته امتحاني و همچنین شهرستان محل حوزه امتحاني خود )براي رشته هاي پذیرش با آزمون( دقت الزم را مبذول فرمایند؛ 

لذا پس از دریافت كد پي گیري ۱۶ رقمي، در این خصوص به درخواست هاي داوطلبان مبني بر اصالح موارد فوق، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- توصیه  مي شود كه داوطلبان، پس از تکمیل تقاضانامه و دریافت كدپي گیري، یک نسخه پرینت از تقاضانامه شان تهیه و آن را نزد خود نگهداري نمایند.

۳- تأكید مي گردد كلیه متقاضیان، اعم از اینکه پذیرش در رشته امتحاني مورد درخواست آنان با آزمون یا پذیرش با سوابق تحصیلي است، مطابق ضوابط، نسبت به تکمیل 
تقاضانامه ثبت نامي و انتخاب كدرشته محل هاي انتخابي در سایت سازمان سنجش اقدام نمایند و رسید ۱۶ كاراكتري را دریافت دارند.

4- هرگونه  تغییري  از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان، نشریه پیک  سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  سازمان  سنجش  آموزش كشور( و در صورت لزوم  از طریق 
رسانه هاي عمومي  اعالم  خواهد شد. 

۵- در صورت  لزوم ، داوطلبان مي توانند با شماره تلفن : 4۲۱63-0۲۱ با روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  كشور تماس  حاصل  نمایند یا از طریق سیستم پاسخگویي 
اینترنتي )غیرحضوري( سازمان اقدام نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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كه  داری  انتظار  باشد،  مهیا  برایت  امکانات  همة  داری  انتظار  باشی،  كه  كنکوری 
كتاب های درسی و كمک آموزشی مورد نیاز، دبیر توانمند و مدرسه ای خوب 

و خانه ای آرام و با شرایطی مناسب  برای درس خواندن داشته باشی 
تا بتوانی در این رقابت علمی با آمادگی كامل شركت كنی و 

نوروزی،  تعطیالت  شروع  با  امسال  اما  گردی؛  موفق 
عده ای از داوطلبان آزمون سراسری از حداقل 

ماندند.  بی بهره  نیز  امکانات  این 
خانه  نابودی  و  سیل  هجوم 

از  تعدادی  سرپناه  و 
هم وطنانمان، 

عث  با

شد كه عالوه بر فشار روحی بسیار روی داوطلبان این مناطق، برخی از 
آنها حتی از حداقل امکانات الزم نیز، بی بهره بمانند؛ تا جایي كه حتی 

كتاب درسی مورد نیاز را برای مطالعه نداشته باشند.
مناطق  این  داوطلبان  كه  است  مشخص  همه،  این  با 
را  الزم  روحی  آمادگی  كه  است  الزم  كشورمان،  از 
همچنین  و  سراسری  آزمون  در  شركت  برای 
داشته  خود  درسی  كتاب های  مطالعة  امکان 
و  مهم  آزمون  این  در  بتوانند  تا  باشند 
این  در  كنند.  شركت  سرنوشت ساز 
مقاله، راهکارهایی برای آمادگی 
هر چه بیشتر این دسته از 

عزیزان ارائه می شود. 

سخنی با داوطلبانی که شرایطی خاص دارند

چطور درس بخوانم؟ 
من هیچ کتاب و دفتری ندارم
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خشمگین نباشید 
یکی از بزرگترین موانع درس خواندن داوطلبانی كه در دوران آمادگی برای آزمون 
موجود  شرایط  از  كه  است  این  می شوند،  بزرگی  مصیبت  و  مشکل  دچار  سراسری 
خشمگین هستند و حاضر نیستند كه شرایط و وضعیت خود را بپذیرند؛ در نتیجه، 
نمی توانند با توجه به شرایط موجود، بهترین راهکار را بیابند. این دسته از عزیزان 
یک  اول،  روزهای  در  و خشم  ناراحتی  اظهار  چند  هر  كه  باشند  داشته  توجه  باید 
به  برانگیخته هیچ كمکی  از گذشت مدتی، احساسات  اما بعد  حادثه طبیعی است، 
فرد نمی كند و فقط فرد را در گذشته نگه می دارد و موجب مي شود كه وي نتواند 

برای آینده، برنامه ای درست و منطقی و 
منطبق با شرایط موجود، پیدا كند.

شما  موقعیت  كه  می كنید  تصور  شاید 
اظهار  جز  راهی  و  است  خاص  خیلی 
كه  گفت  باید  ندارید.  ناراحتی  یا  خشم 
احساسات  اگر  است.  این  جز  واقعیت 
وقت  آن  بگذارید،  كنار  را  هیجانی خود 
خاّلقانه،  راه های  یافتن  برای  شما  ذهن 
كه گاه بسیار ساده و قابل دسترس هم 
هستند، باز خواهد شد. اگر شما شرایط 
هستی  و  خودتان  با  و  بپذیرید  را  خود 

سر ناسازگاری نداشته باشید، خواهید دید كه كائنات به یاری شما می آیند تا شما از 
امکانات موجود، بهترین بهره برداری را بکنید. 

بگذارید یک مثال ساده بزنیم. آیا تا كنون برایتان پیش آمده است كه وسیله یا مدرك 
مهمی را در زمانی كه به آن نیاز دارید گم كرده باشید و با كالفگی و نگرانی به دنبال 
دنبال آن می گردید، ذهن شما  را  آنکه  همه جا  مواقع، حین  این  در  بگردید؟  آن 
درگیر نتیجه گم كردن آن وسیله یا مدرك است و گاه اصاًل جایی را كه می گردید، 
نمی بینید! همین طور كه می گردید، به خودتان یا افراد دیگری كه مقصر می دانید، 
بد و بي راه مي گویید و خودتان را بسیار بدشانس می دانید. در همین حین، یکی از 
نزدیکانتان به یاری شما می آید و همان وسیله را به راحتی برایتان پیدا می كند؛ آن 
هم در جایی كه مقابل دیدگان شما بود و حتی چند بار همان منطقه را جست و جو 

كردید، اما وسیله مورد نظر را در آنجا نیافتید! 
بار دور خودتان گشتید و  افتاده است؟ چرا شما چند  اتفاقی  فکر می كنید كه چه 
وسیله را پیدا نکردید، اما برای مثال، مادرتان در عرض چند دقیقه همان وسیله را 
برایتان پیدا كرد؟ آیا جز این است كه ذهن شما آن قدر درگیر گذشته یا آینده بوده 
است كه نتوانسته، آن چه را كه همان زمان می دیده است، تجزیه و تحلیل كند و 
متوجه آن شود؟ آیا جز این است كه چون شما ذهن آرامی نداشتید، متوجه اطراف 

و اكناف خود نشدید؟ 
این روزها اگر بخواهید با خشم و ناراحتی به دنبال راهکاری برای درس خواندن و آمادگی 
برای كنکور بگردید، شرایط شما شبیه همان زمانی است كه وسیله ای را كه در نزدیکی 

شماست، پیدا نمی كنید و با كالفگی، خود را در بدترین موقعیت تصور می كنید. 

کتاب های درسی و اینترنت 
شما  و  است  متصل  زده  سیل  مراكز  اینترنت  شبکة  حاضر  حال  در  خوشبختانه 
وزارت  درسی  كتاب های  تألیف  دفتر  سایت  از  را  خود  درسی  كتاب های  می توانید 
شبکه های  و  سایت ها  از  بسیاری  همچنین  كنید.  دانلود  كشور  پرورش  و  آموزش 
مجازی، به صورت رایگان پاسخگوی خودآزمایی ها و تمرین های كتب درسی هستند؛ 
در ضمن، شما با عضویت در كانال های علمی موجود در شبکه های مجازی، می توانید 
از سؤال ها و تست هایی كه در این كانال ها وجود دارد، بهره ببرید و سطح آمادگی و 
توانمندی علمی خود را ارتقا ببخشید. همچنین می توانید با اعالم وضعیت و شرایط 
خود به سرپرستان این كانال ها، كه اكثرا 
دبیران توانمند آموزش و پرورش هستند، 
مشکالت درسی خود را سؤال كنید و به 

پاسخ صحیح دست یابید.

گروه های درسی تشکیل دهید 
سیل زده  مناطق  داوطلب  تنها  شما 
همکالسی هایتان  و  دوستان  و  نیستید 
دارند؛  شما  با  مشابه  شرایطی  نیز 
درس  یک  در  هركدام  كه  دانش آموزانی 
توانایی های  از  بنابراین،  هستند؛  توانمند 
هم بهره ببرید و در گروه های درسی به یاری هم برخیزید. مطالعة گروهی كه در آن، 
اعضای گروه با جدیت برای پیشرفت همدیگر تالش كنند، می تواند در موفقیت تمامی 

اعضا )چه افراد قوی و چه ضعیف( مؤثر واقع شود. 

شبکه آموزش و برنامه های آموزشی صدا و سیما را دریابید 
برنامه های درسی شبکة آموزش سیما و برنامه های آموزشی صدای جمهوری اسالمی 
ایران نیز، می تواند در رفع نقاط ضعف داوطلبان مناطق سیل زده مثمر ثمر واقع شود. 

مأیوس نباشید 
درست است كه در حدود بیست و چند روز تا زمان برگزاری آزمون سراسری، بیشتر 
باقی نمانده است، اما هیچ وقت مأیوس نشوید و مطمئن باشید كه در همین زمان 
اندك نیز، اگر بخواهید و عزمتان را جزم كنید، می توانید سطح علمی خود را به خوبی 
ارتقا ببخشید. اینکه شما دست روی دست بگذارید و آه بکشید، هیچ كمکی به شما 
نخواهد كرد و تنها فایده اش این است كه اگر رتبة خوبی كسب نکردید، می توانید 
تقصیر را گردن طبیعت ، شرایط و .... بیندازید و به قول معروف عذاب وجدان نداشته 
آنکه  به جای  گذاشت؛ پس  نخواهد  تأثیری  هیچ گونه  كارتان،  نتیجه  در  اما  باشید، 
دست زیر چانه بگذارید و غصه بخورید، دستی به زانو بگیرید و برخیزید و از پیروزی 

خود بر سختی ها و مشکالت، لذت ببرید.  

 اینکه شما دست روی دست بگذارید و آه بکشید، هیچ کمکی به شما 

نخواهد کرد و تنها فایده اش این است که اگر رتبۀ خوبی کسب نکردید، 

می توانید تقصیر را گردن طبیعت ، شرایط و .... بیندازید و به قول 

معروف عذاب وجدان نداشته باشید، اما در نتیجه کارتان، هیچ گونه 

تأثیری نخواهد گذاشت؛ پس به جای آنکه دست زیر چانه بگذارید و 

غصه بخورید، دستی به زانو بگیرید و برخیزید و از پیروزی خود بر 

سختی ها و مشکالت، لذت ببرید   
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