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بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان 
ورودي  آزمون  در  كننده  شركت 
سال  ناپيوسته  كارشناسي ارشد 
دفترچه هاي  كه  مي رساند   1398
رشته هاي  كد  از  يك  هر  سؤال 
يكشنبه  روز  آزمون،  اين  امتحاني 
مورخ 98/3/26 روي سايت سازمان 

كليد  و  است  گرفته  قرار  سنجش 
تا  نيز  شده  ياد  آزمون  سؤاالت 
مورخ  شنبه  سه  روز   18 ساعت 
سازمان  اين  سايت  روي   98/3/28

قرار خواهد گرفت. 
در  داوطلبان  چنانچه  ضمناً،     
آزمون  اين  سؤاالت  كليد  خصوص 

مي توانند  باشند،  داشته  نظري 
حداكثر تا روز شنبه مورخ 98/4/1 
از  الكترونيكي  صورت  به  را  مراتب 
طريق سيستم ارسال درخواست در 
سايت اين سازمان منعكس نمايند.

روابط عمومي سازمان 
سنجش آموزش كشور

از دیروز روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است :

 دفـترچه  سـؤاالت
 آزمون كارشناسي  ارشد 1398 

فردا : انتشاركليد سؤاالت 

همراه با شما تا آزمون سراسري )6(

دكترخدایی دربازدید از حوزه امتحانی اعالم كرد :

نتایج اوليه آزمون 

كارشناسی ارشد98  اواسط 

تيرماه اعالم خواهدشد

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

تمدید مهلت ثبت نام و 

انتخاب رشته ، اصالحات 

و رشته هاي جدید آزمون 

كارداني نظام جدید فني و 

حرفه اي 1398

كنكور؛ آزموني 

همانند سایر آزمون ها

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

آزمون سراسري 

سال 1398

برای 9 هزار داوطلب:

آزمون دكتری تخصصی پزشكی
 3۰ و 31 خرداد برگزار می شود
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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 محمدباقر )ع( فرمودند:
امر به معروف و نهي از منكر، راه پيامبران و 
است  بزرگي  فريضة  و  است  نيكوكاران  شيوة 
كه ديگر فرايض، به واسطة آن برپا مي شود و 
راه ها امن مي گردد و درآمدها حالل مي شود 
به  شده،  گرفته  زور  به  اموال  و  حقوق  و 
صاحبانش برمي گردد و زمين آبادان مي شود 
كارها  و  مي شود  گرفته  انتقام  دشمنان  از  و 

سامان مي پذيرد. 

بزرگِي آفريننده در انديشه ات، آفريده را ُخرد 
مي نماياند در ديده ات. 

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند:
را  نمازش  شفاعت من شامل حال كسي كه 
سبك بشمارد نخواهد شد، و قسم به خداوند 
كه چنين كسي، هرگز در كنار حوض كوثر بر 

من وارد نمي شود.
اگر خوانندگان دائمي هفته نامه پيك سنجش به ياد داشته 
مهلت  آغاز  با  هم زمان  و  گذشته  سال  اواخر  در  باشند، 
ثبت نام داوطلبان در آزمون سراسري سال 1398، ما به 
صورت پي در پي، و البته با فواصل چند هفته يك بار، 
مفاد اين ستون را به يادآوري موارد الزم براي داوطلبان 
با  با عنوان »همراه  اين آزمون مهم اختصاص داديم كه 
شما تا آزمون سراسري« انتشار يافت. حال از آنجا كه از 
امروز تا آزمون سراسري 1398 كه در روزهاي 13 و 14 
تيرماه برگزار مي گردد، حداقل 17 روز باقي مانده است و 
همچنين با توجه به اين شرايط ويژه  زماني براي داوطلبان 
آزمون سراسري سال جاري، شايسته دانستيم مواردي را 
كه رعايت آنها در روزهاي باقي مانده تا »كنكور« از سوي 
داوطلبان اين آزمون، راه هاي رسيدن به موفقيت را براي 
پيِش رو  در شماره  اين ستون  در  آنها هموارتر مي سازد، 
و دو شماره آينده به طور فهرست وار بيان كنيم؛ با اين 
توضيح كه اين موارد، تمام مواردي نيستند كه عمل به 
آنها براي كسب موفقيت در آزمون سراسري الزم به نظر 
نيز  گرامي  داوطلبان  شما  از  يك  هر  البته  و  مي رسد، 
مي توانيد موارد ديگري را در اين زمينه، كه از نزديك با 

آنها برخورد كرده ايد، به موارد ذيل اضافه كنيد:
در اين روزهاي آخر و فرصت هاي پاياني، ديگر زماني براي 
آغاز مطالعه هيچ درسي نيست؛ بلكه بايد در اين ايام، تنها 
به مرور نكات كليدي هر يك از دروس و جمع بندي آنها 
پرداخت. جمع بندي مطالب، زماني مثمر ثمر هست كه ما 
همه دروس را خوانده و در اين روزها تنها قصد مرور آنها 
را داشته باشيم تا از يادگيري كامل آن دروس اطمينان 

حاصل كنيم.
ذيل  در  كه  مواردي  است  بهتر  دروس،  جمع بندي  در 

مي آيد رعايت شود:
1- مرور درس هاي مطالعه شده.

2- مرور آخرين نكات مهم و كليدي هر درس كه آنها را 
به صورت جداگانه يادداشت كرده ايم.

و  مطالعه  و  آزمون  وكاستي هاي  ضعف ها   جبران   -3
بازخواني آن دسته از مطالبي كه به پرسش هاي مربوط به 

آنها پاسخ نداده يا پاسخ نادرست داده ايم.
تغيير  مرحله  اين  در  را  خود  مطالعه  روش  هرگز   -4
تا به حال  ندهيد؛ به عبارت ديگر، به همان  صورتي كه 
مطالعه كرده و به آن شيوه خو گرفته ايد، مطالعه خود را 
ادامه دهيد؛ زيرا در اين زمان، ديگر فرصتي براي آزمودن 

ساير روش هاي مطالعه باقي نمانده است.
ايام، كم  اين  از ساعات خواب خود در  5- به هيچ وجه 
و  مطالعه  بازده  خواب،  ساعات  از  كاستن  چون  نكنيد؛ 
را به صورت قابل توجهي كاهش  كيفيت يادگيري شما 

مي دهد.
6- برنامه غذايي منظمي در اين روزها براي خود تدارك 
ببينيد و از غذاهاي سالم، تازه و پرانرژي استفاده كنيد، و 

در عين حال پرخوري هم نكنيد.
7- مطالعه خود را از يك ساعت مشخص شروع و در يك 

ساعت مشخص تمام كنيد.
8- نگرش كلي خود را درباره آزمون سراسري و سؤاالتي 

كه براي پاسخگويي در اين آزمون به شما ارائه خواهند 
داد، با خوشبيني واقع نگرانه اي همراه كنيد و در مجموع 
درباره آن مثبت انديش باشيد. مطمئن باشيد كه داشتن 
نگرش بدبينانه درباره آزمون سراسري، تأثير خوشايندي 
نخواهد  آن  رساندن  انجام  به  و چگونگي  آزمون شما  بر 

گذاشت.
9- آرامش خود را حفظ كنيد و در اين باره به موارد ذيل 

توجه كنيد:
الف - در همه حاالت و لحظات خود، به خصوص در اين 
پروردگار  به  توكل  سراسري،  آزمون  به  نزديك  روزهاي 
و سرفصل همه  ما  آرامش دهنده  بهترين  كه  را،  اليزال 
خوبي هاست، فراموش نكنيد و همواره از او ياري بخواهيد 
و  كاستي ها  نمودن  برطرف  و  مشكالت  حل  براي  و 

ناخوشي ها به او پناه ببريد.
ب - حفظ آرامش دروني از سوي داوطلب و اطرافيان وي، 
به ويژه والدين، مهم ترين چيزي است كه در اين روزها 

بسيار حياتي و سرنوشت ساز است. 
از برگزاري آزمون، براي  پ - در اين روزهاي آخر قبل 
هرگونه  با  شدن  درگير  از  بايد  دروني،  آرامش  حفظ 
مسائل هيجاني، كه در زندگي امروزين هر يك از ما كم 
به چشم مي خورد، حتي االمكان خودداري كرد.  بيش  و 
آگاه باشيد داوطلباني كه با تن و رواني خسته و رنجور و 
خاطري پريشان در آزمون سراسري حضور مي يابند، هر 
برخوردار  نيز  بااليي  و علمي  آمادگي درسي  از  چند كه 
از ذخيره هاي ذهني شان در  به خوبي  باشند، نمي توانند 
اين چند ساعت )آزمون سراسري( استفاده نمايند، و به 
نتيجه مطلوبي كه در انتظار آن به سر مي برند نخواهند 

رسيد. 
ديگر  از  ايام،  اين  در  تفريح  و  ورزش  به  پرداختن   -10
نكات مهمي است كه الزم به نظر مي رسد؛ بنابراين، نكات 
ذيل را درباره ورزش و تفريح در اين روزها به خاطر داشته باشيد:
و  تفريح  و  ورزش  به  اندازه  از  بيش  پرداختن   - الف 
اين  در  مقوله  دو  اين  از  داوطلب  كامل  دوري  همچنين 
ايام، هر دو به يك اندازه اشتباه است؛ پس حفظ تعادل را 

در انجام اين موارد از ياد نبريد.
باال  و  نشاط  و  براي حفظ شادابي  فرصت،  اين  در   - ب 
ورزش هاي  انجام  به  كه  است  بهتر  خود،  روحيه  بردن 
مناسب و قابل دسترسي، مانند: پياده روي در يك فضاي 
باغات  يا  شهري  بوستان هاي  و  پار ك ها  چون  مناسب 
بازي هاي مورد عالقه  و  روستايي، دوچرخه سواري، شنا، 
خود، مانند: تنيس روي ميز، فوتبال، واليبال، شطرنج و ... 
بپردازيد و بدين ترتيب، تن و روانتان را شاداب و پرنشاط 
ساخته و خود را براي حضوري شكوهمند در اين مسابقه 

بزرگ كشوري آماده كنيد.
پ - اختصاص حداكثر دو تا سه ساعت در هر شبانه روز 
آنها صحبت  از  بند پيش  انجام ورزش هايي كه در  براي 
شد، مناسب به نظر مي رسد؛ در هر صورت، ميانه  روي در 

انجام اين كار و هر كار ديگري را فراموش نكنيد.
در آزمون سراسري و 
ساير آزمون هاي مهم زندگي تان موفق باشيد

همراه با شما تا آزمون سراسري )6(
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تا فردا )28 خرداد( ادامه دارد :

ثبت نام وام ویژه دكتری

علوم،  وزارت  دانشجويی  رفاه  صندوق  مقام  قائم 
وام ويژه دکتری خبر داد و گفت: در  از پرداخت 
تمام  به  دکتری  ويژه  وام  جديد،  تحصيلی  سال 
دانشجويان متقاضی واجد شرايط اختصاص داده 

می شود.
گفت:  دكتری،  ويژه  وام  به  اشاره  با  سجادی،  فريبرز 
وام ويژه دكتری به تمام دانشجويان واجد شرايط، كه 

متقاضی باشند، پرداخت می شود.
وی ادامه داد: سال گذشته، حدود 166 ميليارد تومان 
منابع برای وام ويژه دكتری اختصاص داده شد، ولی در 

سال جاری هنوز مبلغی تصويب نشده است.
افزود:  علوم  وزارت  دانشجويان  رفاه  مقام صندوق  قائم 
ثبت وام ويژه دكتری، كه از سوي بانك ارائه می شود، 
)به مبلغ 21 ميليون ريال( برای سه ماه بهار و تابستان 
98 و وام ويژه دكتری صندوق رفاه )به مبلغ 36 ميليون 
مجاز  سنوات  در   98 سال  اول  ماه  شش  برای  ريال( 
ادامه  )فردا(  خرداد   28 تا  و  است  شده  آغاز  تحصيلی 

خواهد داشت.
صرفاً  و  غيربورسيه  و  غيرشاغل  دانشجويان  افزود:  وی 

واجدان شرايط می توانند از وام مذكور استفاده كنند.
انجام  ثبت نام  كه  همچنان  افزود:  همچنين  سجادی 
می شود، فعاليت مربوط به واريز وام دكتری نيز آغاز و 

برای تعدادی از دانشجويان نيز واريز شده است.

امتياز ویژه دانشگاه آزاد
 به دانشجویان دختر

معاون فرهنگی و دانشجويی دانشگاه آزاد اسالمی 
انتقاالت  و  نقل  در  دختر  دانشجويان  کرد:  اعالم 
دانشجويی به محل سكونت والدين يا همسرشان 

منتقل می شوند.
حجت االسالم والمسلمين دكتر ابراهيم كالنتری، ضمن 
مهمانی  و  انتقال  و  نقل  ثبت نام  اين خبر، گفت:  اعالم 

اول  نيمسال  برای  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجويان 
تحصيلی 98-99 آغاز شده است و تا 18 تيرماه ادامه 

دارد.
به  ثبت نام  برای  بايد  متقاضيان  افزود:  كالنتری  دكتر 
نشانی: monada.iau.ir مراجعه  به  »منادا«  سامانه 

كرده و ثبت نام خود را كامل كنند.
با  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  دانشجويی  و  فرهنگی  معاون 
اشاره به نقل و انتقاالت دانشجويان دختر دانشگاه آزاد 
نقل  برای  كه  مثبتی  امتيازات  از  يكی  گفت:  اسالمی، 
اين  شده،  گرفته  نظر  در  دختر  دانشجويان  انتقاالت  و 
يا  والدين  سكونت  محل  به  دانشجو  دختران  كه  است 

همسرشان منتقل خواهند شد.
پزشكی،  رشته های  دانشجويان  استثناء  به  افزود:  وی 
رشته های  كه  پرستاری،  و  پزشكی  دندان  داروسازی، 
دانشجويان  بقيه  دارد،  وجود  واحد  چند  در  صرفاً  آنها 
دختر به شهر محل زندگی يا نزديك ترين واحد به محل 

زندگی شان منتقل می شوند.
معاون فرهنگی و دانشجويی دانشگاه آزاد اسالمی تأكيد 
كرد: تمامی مراحل و فرآيند رسيدگی به درخواست های 
سامانه  طريق  از  دانشجويان،  مهمانی  و  انتقال  و  نقل 
»منادا« قابل پی گيری است و متقاضيان بايد از مراجعه 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  مركزی  سازمان  به  حضوری 

خودداری كنند.

از مهر 98 انجام مي گيرد:

افزایش نرخ غذای دانشجویان 
دانشگاه آزاد 

آزاد  دانشگاه  دانشجويی  و  فرهنگی  معاون 
اين  دانشجويان  غذای  نرخ  افزايش  از  اسالمي، 
دانشگاه از مهرماه سال جاری مطابق با بخشنامه 

وزارت علوم خبر داد.
حجت االسالم دكتر ابراهيم كالنتری، با اشاره به افزايش 
اين  اظهار داشت:  آزاد،  دانشگاه  دانشجويان  نرخ غذای 
و  علوم  وزارت  بخشنامه  راستای  در  قيمت،  افزايش 
افزايش نرخ مواد اوليه و به منظور تأمين كيفيت غذای 

دانشجويی صورت خواهد گرفت.
بر  افزود:  دانشجويی،  غذای  جديد  نرخ  تشريح  با  وی، 
 500 و  هزار   3 هزينه  كم  غذای  نرخ  اساس،  همين 
تومان، نرخ غذای متوسط هزينه 4 هزار تومان، و غذای 

پر هزينه 4 هزار و 250 تومان اعالم می شود.

از مهر سال  افزايش نرخ غذا  ادامه داد:  دكتر كالنتری 
جاری در تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اعمال می شود.

برای 9 هزار داوطلب:

آزمون دكتری تخصصی پزشكی
 3۰ و 31 خرداد برگزار می شود

و  پزشكی  پايه  علوم  تخصصی  دکتری  آزمون 
در   ۹۸ داروسازی سال  و  دندانپزشكی  بهداشت، 
و  می شود  برگزار   ۹۸ خرداد   ۳۱ و   ۳۰ روزهای 
داوطلبان از دوشنبه ۲۷ خرداد )امروز( می توانند 

کارت آزمون خود را دريافت کنند.
تخصصی  دكتری  آزمون  در  نفر   220 و  هزار   9 تعداد 
علوم پايه پزشكی و بهداشت، دندانپزشكی و داروسازی 
سال 98 ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد، 8 هزار و 901 
نفر در آزمون دكتری تخصصی آموزش محور، و تعداد 
محور  پژوهش  تخصصی  دكتری  آزمون  در  نفر   319
كنندگان،  ثبت نام  ميان  از  همچنين  كرده اند.  ثبت نام 
تعداد 6 هزار و 121 داوطلب زن و 3 هزار و 99 داوطلب 

مرد هستند.
پژوهشی  دكتری  و   )Ph.D( تخصصی  دكتری  آزمون 
رشته  دو  بهداشت،  و  پزشكی  پايه  علوم  رشته   64 در 

دندانپزشكی و 13 رشته داروسازی برگزار خواهد شد.
 )Ph.D( كارت ورود به جلسه آزمون دكتری تخصصی
و  پزشكی  پايه  علوم  رشته های  پژوهشی  دكتری  و 
بهداشت، دندانپزشكی و داروسازی سال 98 از روز 27 
سنجش  مركز  سايت  در  خرداد   29 تا  )امروز(  خرداد 
قرار می گيرد و  آموزش پزشكی در دسترس داوطلبان 
كارت  از  می توانند  سايت  اين  به  مراجعه  با  داوطلبان 

آزمون خود را پرينت تهيه كنند.
الزم به يادآوري است كه زمان برگزاري آزمون دكتری 
به   98 سال  پزشكی  علوم  گروه   )Ph.D( تخصصی 
دكتری  آزمون  در  شركت  متقاضيان  به  كمك  منظور 
تخصصی ساكن در مناطق درگير با سيل اخير، از 12 
جاری  ماه سال  و 31 خرداد  به 30  ارديبهشت  و 13 

تغيير كرد.
تمامی  كتبی  آزمون  آزمون،  جديد  برنامه  اساس  بر 
رشته هايی كه روز 12 ارديبهشت 98 برگزار می شد، به 
روز پنجشنبه 30 خرداد 98 و آزمون كتبی رشته هايی 
كه روز 13 ارديبهشت برگزار می شد نيز به روز جمعه 

31 خرداد 98 منتقل شد.
دكتری  و  تخصصی  دكتری  آزمون  كه  است  گفتني 
تخصصی،  و  بهداشت  پايه،  علوم  رشته های  پژوهشی 
در   99-98 تحصيلی  سال  دندانپزشكی  و  داروسازی 
مناطق ده گانه آمايشی، در شهرهای تهران )دو حوزه 
امتحانی(، تبريز، اصفهان، شيراز، مشهد، اهواز، كرمان، 

زنجان، ساری و كرمانشاه برگزار می شود.
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از سوي اداره كل امور دانش آموختگان وزارت علوم اعالم شد:

شرایط پذیرش مقاله 
علمی پژوهشی از دانشجو

از  پژوهشی   - علمی  مقاالت  تمام  پذيرش  شرايط 
علوم  وزارت  دانش آموختگان  امور  کل  اداره  سوي 
اعالم شد، در مقاله چاپ شده از سوي دانشجو، الزم 
است که نام استاد راهنما و مشاور ذکر شود؛ در غير 

اين صورت، اين تخلف، تخلف پژوهشی است.
سوي  از  پژوهشی   - علمی  مقاالت  تمام  پذيرش  شرايط 

اداره كل امور دانش آموختگان وزارت علوم اعالم شد.
وزارت  دانش آموختگان  امور  كل  اداره  اعالم  اساس  بر 
علمی  اصلی)مقاالت  مؤلف  بايد  دانش آموخته  علوم، 
نويسندگان  كننده  مكاتبه  يا  اول  مؤلف  و  پژوهشی(   -

)Corresponding Author( باشد.
از  فراغت  از  )پس  دانشجو  سوي  از  شده  چاپ  مقاله  در 
و  راهنما  استادان  يا  استاد  نام  كه  است  الزم  تحصيل(، 
مشاور به عنوان نويسنده در مقاله ذكر شده باشد؛ در غير 
اين صورت، اين تخلف، تخلف پژوهشی است و مقاله مورد 

قبول نيست.
ضمناً موضوع و محتوای مقاله بايد، هماهنگ با پايان نامه 

تحصيلی يا رساله دكتری باشد.
ذی ربط  كميسيون  تشخيص  به  مقاله  اين  همچنين 
ارزشيابی مدارك، بايد در نشريات علمی - پژوهشی دارای 

نمايه بين المللی معتبر منتشر شده باشد.

 بدين وســـيله بـــه اطـــالع مي رســـاند كـــه بـــر اســـاس مصوبـــه هفدهميـــن جلســـه شـــوراي ســـنجش و 
پذيـــرش دانشـــجو مـــورخ 97/12/26، بـــا توجـــه بـــه درخواســـت داوطلبـــان، در آزمـــون سراســـري ســـال 
ـــداگانه  ـــون جـ ـــا دو آزمـ ـــنجش ب ـــال 1398 س ـــري س ـــون سراسـ ـــد آزم ـــار همانن ـــن ب ـــرای آخري  1399، ب
ـــام  ـــترك دو نظ ـــث مش ـــاً از مباح ـــد. ضمن ـــد ش ـــام خواه ـــل انج ـــوارد ذي ـــق م ـــؤال( مطاب ـــه س )دو مجموع

آموزشـــی قديـــم و جديـــد  )3-3-6(، ســـؤال يكســـان طـــرح خواهـــد شـــد.
 يك آزمون )يك مجموعه سؤال( براي دانش آموزان نظام  قديم.

 يك آزمون )يك مجموعه سؤال( براي دانش آموزان نظام  جديد )6-3-3(.
ـــتند،  ـــي هس ـــد آموزش ـــام جدي ـــا نظ ـــم ي ـــام قدي ـــل نظ ـــه فارغ التحصي ـــه اينك ـــه ب ـــا توج ـــان، ب ـــه: داوطلب توج

ـــد. ـــركت نماين ـــده اند، ش ـــل ش ـــه در آن فارغ التحصي ـــي ك ـــام آموزش ـــه نظ ـــوط ب ـــون مرب ـــد در آزم ـــاً باي لزوم

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

مصوبات هفدهمين شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
مورخ 1397/12/26در باره آزمون سراسری 1399

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

آزمون سراسري سال 1398
 به اطالع کليه داوطلبان آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ مي رساند:

1ـ براي اطالع از زمان و نحوه پرينت كارت شركت در آزمون سراسري سال 1398 كه در روزهاي پنج شنبه 
۹۸/4/۱۳ و جمعه ۹۸/4/۱4 برگزار خواهد شد و همچنين اطالع از ساير شرايط و ضوابط شركت در اين 
آزمون، الزم است كه داوطلبان گرامي به اطالعيه اين سازمان، كه در تاريخ دوشنبه ۹۸/4/۳ از طريق سايت 

سازمان و نشريه پيك سنجش منتشر خواهد شد، مراجعه نمايند.
2ـ براساس مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي، تا 5 درصد مازاد بر ظرفيت دانشگاه هاي مناطق سيل زده، به 
داوطلبان آسيب ديده همان استان ها، كه آسيب مستقيم جاني و مالي ديده اند، اختصاص خواهد يافت. ضمناً جزئيات 

اين ظرفيت ها در دفترچه شماره 2 آزمون سراسري، كه در مردادماه منتشر مي شود، درج خواهد شد.

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

با نزديك شدن زمان برگزاري آزمون سراسري، مشاهده شده است كه افراد سودجو، 
با ايجاد كانال هاي جعلي )حتي با نام روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور( 
انجام  اطالعيه هاي سازمان سنجش،  از طريق درج  پيام  رسان ها،  تلگرام و ساير  در 
نظرسنجي و ... اعتماد مخاطبان و داوطلبان را جلب و پس از آن براي تحصيل مال 
فروش  و  معتبر  تحصيلي  مدرك  اعطاي  كنكور،  ظرفيت  فروش  ادعاي  با  نامشروع، 
سؤاالت كنكور، اقدام مي نمايند. با توجه به حساسيت موضوع و تأثير ادعاهاي جعلي 
و فريبكارانه آنان بر داوطلبان، خانواده ها و جامعه، تأكيد مي شود كه سازمان سنجش 
آموزش كشور، هيچ گونه كانال اطالع رساني در محيط تلگرام ندارد و فقط از طريق 
كانال هاي ارتباطي شبكه هاي اجتماعي داخلي نظير: سروش، گپ و آي گپ، بله و ايتا، 
براي اطالع رساني به داوطبان آزمون هاي سازمان فعال است، و الزم است كه عزيزان 
داوطلب، اطالعات مورد نياز خود را صرفاً از طريق كانال هاي ياد شده به شرح ذيل 

و همچنين  سايت سازمان سنجش آموزش كشور و هفته نامه پيك سنجش دريافت 
نموده و به محتواي كانال هاي جعلي به هيچ وجه اعتماد ننمايند.

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

http://sapp.ir/sanjeshprnoet                                       :پيام رسان سروش
https://profile.igap.net/prnoetir                                          :پيام رسان آی گپ
https://gap.im/prnoetir                                              : پيام رسان گپ
@prnoetir                                                                 : پيام رسان بله
https://eitaa.com/prnoetir                                          : پيام رسان ايتا 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش  كشور

هشدار به داوطلبان آزمون سراسري سال 1398
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پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته آزمون دوره هاي کارداني 
نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي 
و  اصالحي  موارد  اعالم  ضمن  بدين وسيله   ،  ۹۸/۳/۱۹ تاريخ  در  سال۱۳۹۸ 
رشته هاي جديد، عالوه بر رشته هاي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و 
انتخاب رشته آزمون مذکور )به شرح ذيل(، به اطالع داوطلبان مي رساند که 
به منظور فراهم نمودن تسهيالت بيشتر براي آن دسته از داوطلباني که تا 
تاريخ۹۸/۰۳/۲6 براي ثبت نام و انتخاب رشته اقدام ننموده اند، ترتيبي اتخاذ 
گرديده است که متقاضيان بتوانند تا پايان روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۳۰ 

نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در اين آزمون اقدام نمايند. 
پس  و  گرفته شده  نظر  در  مهلت  در  که  دارد  متقاضيان، ضرورت  کليه  لذا 
تحصيلي و  رشته هاي  انتخاب  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  دقيق  مطالعه  از 
اين  اطالع رساني  پايگاه  به  اطالعيه،  اين  در  مندرج  رشته هاي  همچنين 
سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت کدرشته 

محل هاي انتخابي خود در آزمون مذکور اقدام نمايند. 
ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قباًل نسبت به ثبت نام و انتخاب كدرشته محل هاي 
تحصيلي اقدام نموده اند، مي توانند، در صورت تمايل، تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده 

يا ويرايش كدرشته محل هاي انتخابي خود اقدام نمايند. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب 

رشته و اعالم اصالحات و 

رشته هاي جدید عالوه بر 

رشته هاي مندرج در دفترچه 

راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته 

آزمون دوره هاي كارداني 

نظام جدید دانشگاه فني و 

حرفه اي و مؤسسات آموزش 

عالي غيرانتفاعي سال 1398
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   پردیس بين المللی ارس
آگهي پذیرش دانشجوی مقطع دكتری تخصصی برای نيمسال اول 

سال تحصيلی 99-1398 پردیس بين المللی ارس)جلفا(
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 پردیس بين المللی ارس
آگهي پذیرش دانشجوی مقطع كارشناسی ارشد برای نيمسال اول 

سال تحصيلی 99-1398 پردیس بين المللی ارس)جلفا(
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شايد تا به حال با داوطلبانی مواجه شده باشيد كه وقتی 
صحبت از كنكور به ميان می آيد ناگهان دچار استرس 
اين داوطلبان، كسانی  از  و اضطراب می شوند. بسياری 
هستند كه مطالعه خوبی داشته و از آمادگی الزم برای 
كنكور نيز برخوردارند، اما خودشان هم علت اين موضوع 
را نمی دانند. اضطراب امتحان، نوعي خود اشتغالي ذهني 
است كه خود كم انگاري و ترديد در مورد توانايي  هاي 
فرد را با خود به همراه دارد و اغلب باعث ارزيابي منفي 
و عدم تمركز حواس و واكنش  هاي جسماني نامطلوب 
مي شود، و اين موضوع در نهايت باعث می شود تا شما 

نتيجه واقعی زحمات و معلومات خود را نگيريد. 
    با اينكه سطحی از استرس برای انجام بعضی از كارها، 
بايد به  از جمله امتحان دادن، طبيعی است، اما حتماً 
اين نكته توجه كنيد كه كنكور هم آزمونی مانند ديگر 
آزمون هاست و هيچ تفاوتی با بقيه آنها ندارد. بسياری از 
داوطلبان سال های گذشته كه كنكور را تجربه كرده اند 
اين مطلب را تأييد می كنند، و حتی برخی از آنان كه 
دچار استرس بوده اند، اكنون با يادآوری اين موضوع و 
علت استرس خود تعجب می كنند. اگر داوطلبی هستيد 
كه در زمان آمادگی برای كنكور دچار استرس بوده و 
احساس می كنيد كه ممكن است اين استرس در جلسه 
برای  االن  از همين  بايد  بيايد،  به سراغتان  نيز  آزمون 
برطرف كردن اين مشكل تالش كنيد و به مطالبی كه 
در زير اشاره می شود، هم در تست زنی سرعتی خود در 
منزل، هم در آزمون های آزمايشی و نيز در جلسه كنكور 

توجه داشته باشيد.
      باز هم تكرار می كنيم كه كنكور هم آزمونی همانند 

است  ممكن  حتی  و  شماست  ديگر  آزمون هاي  ساير 
اندكی  باشد؛ در ضمن، وجود  آنها  از  از بعضی  آسان تر 
اضطراب، ميزان يادگيری و دقت شما برای پاسخگويی 
نگران  هنگامی  اضطراب  می كند.  بيشتر  را  سؤاالت  به 
كننده است كه در عملكرد فرد تأثير منفی داشته باشد؛ 
بايد  را  غيرطبيعی  و  طبيعی  اضطراب  بين  مرز  البته 
شناسايی كرد و درصدد رفع آن برآمد. در زير به مسائل 
مهمی كه باعث می شود تا برخی از داوطلبان در جلسه 

كنكور دچار استرس شوند، می پردازيم:

مواجه شدن با چند سؤال دشوار
در  داوطلبان  دستپاچگی  عوامل  مهم ترين  از  يكی 
آزمون، وجود چند سؤال پی در پی مشكل در دفترچه 
است؛ در چنين مواقعی، دانش آموزانی كه بيشتر مطالعه 
آنان  از  عده ای  زيرا  مي بينند؛  آسيب  بيشتر  كرده اند 
نبوده  آنها كافی  فكر می كنند كه آموخته ها و زحمات 
است و عده ای ديگر مي خواهند به تمام يا اكثر سؤال ها 
از كساني  برخي  بدانيد  نيست  بد  دهند.  پاسخ صحيح 
كه در بهترين و دشوارترين رشته هاي دانشگاهي قبول 
از 40 درصد  از درس ها نمره كمتر  شده اند، در بعضي 
كه  ديديد  اگر  شرايطی،  چنين  در  آورده اند؛  دست  به 
را  خود  دهيد،  پاسخ  متوالي  سؤال  چند  به  نمي توانيد 
نبازيد، و مطمئن باشيد كه اين مسأله كاماًل اتفاقی است 
پاسخ  توانايی شما در  و  به معنای عدم تسلط  و هرگز 
دادن به ساير سؤاالت نيست. هر آزمون، مجموعه ای از 
سؤاالت آسان تا سخت است و كسی موفق تر است كه به 
سؤاالت آسان و متوسط پاسخ گويد؛ از طرفی به اندازه  

زمان و انرژی ای كه صرف مطالعه  يك درس كرده ايد، 
از خود توقع داشته باشيد و تصور نكنيد كه بايد تمام 

مطالب يك درس يا يك بخش را به ياد داشته باشيد.
مطمئن باشيد كه ديگران هم وضع شما را دارند. اعتماد 
به نفس خود را حفظ كنيد و با خود بگوييد وقتي كه 
اين سؤال ها براي من دشوار است، واي به حال ديگران! 
گفتن چنين سخنانی باعث می شود تا بر اعصاب خود 
مسلط شويد و درست مانند يك شطرنج باز ماهر يا يك 
بگيريد  تصميم  شرايط  در سخت ترين  نظامي،  فرمانده 
كه چه كار كنيد و بدانيد كه بهترين كار در هر لحظه 
كدام است؛ پس تست مشكل را كه قادر به پاسخگويي 
به  قدرت،  با  و  پريشانی  بدون  و  كنيد  رها  نيستيد  آن 

پاسخگويی به بقيه سؤاالت ادامه دهيد. 

قابليت  و  توانایی ها  خود،  به  نسبت  بی اعتمادی 
خود

يكی از مهم ترين عواملی كه برخی از شما داوطلبان را 
در آزمون دچار استرس می كند، بی اعتمادی نسبت به 
خود، توانايی ها و قابليت هاي خودتان است. اين مشكل 
ممكن است كه در بيشتر كارها و مقاطع مهم زندگی، 
دچار  اگر  پس  دارد؛  باز  هدفتان  به  رسيدن  از  را  شما 
تا  كنيد  تالش  امروز  از همين  چنين مشكلی هستيد، 
هايتان  توانايی  و  خود  به  ديگران،  نظر  به  توجه  بدون 
قابل  كوشش  و  تالش  وجود  با  اگر  اما  بياوريد؛  ايمان 
مالحظه برای كنكور، احتمال می دهيد كه ممكن است 
در جلسه آزمون نيز دچار چنين احساسی شويد، فقط 
به اين فكر كنيد كه شما تالش زيادی برای آمادگي در 

كنكور؛ آزموني همانند سایر آزمون ها
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اين آزمون كرده ايد و در تست زنی های قبلی خود هم به 
خوبی از عهده امتحان برآمده ايد؛ پس كنكور نيز تفاوتی 
باز هم موفق خواهيد  ندارد و شما  با آزمون های قبلی 
می آيد  سراغتان  به  احساس  اين  كه  لحظه ای  شد. 
چشمانتان را ببنديد و به توانايی هايتان در لحظاتی فكر 
كنيد كه كارهای سختی انجام داده و تحسين همگان 
را برانگيخته ايد. هميشه به خاطر داشته باشيد كه خدا 
با شماست و اجازه نمی دهد تا زحمات شما از بين برود.

به یاد آوردن انتظارات و خواسته های دیگران 
از  مشكالت مهمی كه باعث استرس و اضطراب  يكی 
داوطلبان كنكور می شود توقعاتی است كه خانواده ها و 
از  فرد،  اطالعات  و  توانايی  بدون سنجش  فرد،  يا خود 
او  اينكه به توانايی های  او دارند. همه خانواده ها، بدون 
بهترين  در  آنها  فرزندان  كه  دارند  كنند، دوست  توجه 
ابراز  شوند.  تحصيل  به  مشغول  دانشگاه ها  و  رشته ها 
آنان  تا  می شود  باعث  داوطلبان،  به  احساسی  چنين 
فكر  وقتی  و  كنند،  نگاه  كنكور  به  بيشتری  استرس  با 
كنند  برآورده  را  توقعاتی  چنين  نمی توانند  كه  كنند 
كنكور  در  می تواند  تفكرات  اين  شوند.  اضطراب  دچار 
نيز سراغ بيشتر داوطلبان بيايد، اما نوع برخورد با اين 
موضوع است كه داوطلبان را از يكديگر تمايز می دهد. 
اوالً در جلسه آزمون، افكار خود را مديريت كنيد و از 
رسوخ هر فكر اضافه ای به ذهن خود جلوگيری كنيد؛ با 
وجود اين، وقتی با چنين افكار مخربی در آزمون مواجه 
شديد، چند نفس عميق بكشيد و با خود بگوييد كه من 
تمام تالش خود را می كنم تا به هدفی كه دارم برسم 
و مطمئنم كه اين گونه خواهد شد؛ اما به اين موضوع 
نيز ايمان دارم كه خدای بزرگ، برای من بهترين ها را 
مقدر كرده است و هر اتفاقی كه بيفتد، به صالح من و 

در مسير خوشبختی و شادكامی من است. 
اين سخنان، فقط حرف  هايی  باشيد كه       مطمئن 
برای دلگرمی دادن به شما نيست. بارها با افرادی مواجه 
شده ايم كه در رشته يا دانشگاهی، كه خود يا والدينشان 
بوده اند، پذيرفته نشده و  آنها عالقه مند  به تحصيل در 
بعدها متوجه شده اند كه اين موضوع چقدر به نفع آنان 

بوده است. 

و  پاسخنامه  سفيد  خانه های  به  كردن  نگاه 
پاسخگویی  به  قادر  كه  سؤاالتی  از  آمارگيری 

آنها نبوده اید
يكی از كارهای اشتباهی كه برخی از داوطلبان كنكور 
انجام می دهند، نگاه كردن به خانه های سفيد پاسخنامه 
پاسخگويی  به  قادر  كه  است  سؤاالتی  از  آمارگيری  و 
آنها نبوده اند. اين موضوع باعث می شود تا اگر شما به 
استرس شده  نداده ايد، دچار  پاسخ  از سؤاالت  تعدادی 
در  دهيد.  پاسخ  نيز  سؤاالت  بقيه  به  بخوبی  نتوانيد  و 
هنگام پاسخگويی به سؤاالت، تنها هدفتان تمركز بوده 
و  باشد  آموخته هايتان  تمام  از  استفاده  در  سعی تان  و 

اجازه ندهيد كه افكار مخرب و منفی، با انرژی ای كه از 
شما می گيرند، مانع از نتيجه گيری مطلوبتان شوند؛ تا 
به نتيجه ای كه شايسته  ميزان مطالعات و سواد شماست 

دست يابيد.
      سعی كنيد كه اصاًل پاسخنامه خود را )مگر برای 
تطبيق شماره سؤاالت با جواب ها( بررسي نكنيد، و اگر 
افتاد و شما به سؤاالتی پاسخ نداده  اتفاق  اين موضوع 
بوديد، اصاًل دچار پريشانی نشويد و خودتان را مطمئن 
گونه  اين   به  است  ممكن  داوطلبان هم  بقيه  كه  كنيد 
سؤاالت پاسخ نداده باشند؛ پس اجازه ندهيد كه افكار 
اضطراب  شما  در  و  زده  هم  به  را  شما  تمركز  مخرب، 
از  را  اين مشكل، خود  برای رفع  به عالوه،  ايجاد كند؛ 
قبل برای پاسخ ندادن به بعضی از سؤاالت آماده كنيد. 

نگاه كردن به دیگر داوطلبان حاضر در آزمون و 
مقایسه وضعيت خود با آنان

شما  از  برخی  است  ممكن  كه  كارهايی  از  ديگر  يكی 
داوطلبان عزيز انجام دهيد، نگاه كردن به ديگر داوطلبان 
حاضر در آزمون و دقت در حاالت آنها و مقايسه روحيه 
آنها با شرايط خودتان است. يكی از داوطلبان سال های 
اطرافم  داوطلبان  به  آزمون  جلسه  »در  می گفت:  قبل 
نگاه می كردم و می ديدم كه با سرعت به تست ها پاسخ 
سؤال ها  از  بعضی  من  نظر  به  كه  درحالی   می دهند؛ 
دست  از  را  خودم  روحيه  دليل  همين  به  بود.  سخت 
دادم و احساس كردم كه در مقايسه با آنها، من چيزی 

نمی دانم.«
دليل  به  دارد،  امكان  كه  جايی  تا  كنيد  سعی      
محدوديت وقت و جلوگيری از حواس پرتی، به اطرافتان 
توجه نكنيد. اگر چنين اتفاقی افتاد و حتی شما برای 
فكر كردن هم به اطراف خيره شديد، با ديدن سرعت 
اين  بلكه  نشويد؛  اصاًل دستپاچه  تست زنی،  در  ديگران 
احتمال را بدهيد كه پاسخ های آنان اشتباه باشد يا اينكه 
آنان در حال پاسخگويی به سؤاالتی باشند كه شما هم 

جواب آنها را به خوبی می دانيد.

برای كم شدن استرس و دستپاچگی در كنكور، 
به نكات زیر توجه كنيد:

۱- اگر از جمله داوطلبانی هستيد كه زياد دچار استرس 
می شويد و احتمال می هيد كه در جلسه كنكور نيز استرس 
شما باعث ايجاد مشكل برای شما گردد، سعی كنيد كه 
كنيد.  شروع  اكنون  هم  از  را  خود  كردن  آرام  تمرينات 
يكي از راه هاي آرام كردن اين است كه فضاي جلسه را 
تصويرسازي ذهني كنيد و اين گونه تصور كنيد كه در جلسه 
امتحاني نشسته ايد و با سؤاالتي با درجات دشواري مختلف 
نفس هاي  با كشيدن  اساس،  ابتدا  اين  بر  روبرو هستيد؛ 
عميق )سه شماره دم همراه با سه شماره بازدم( و شل 
كردن عضالت بدن و در نظر گرفتن زمان الزم، شروع به 
پاسخ دهي كنيد. در صورتي كه داوطلبي نتوانست با انجام 
يكباره اين كار، بر اضطراب خود غلبه كند، بايد دوباره اين 

مراحل را تكرار كند و آن قدر اين موضوع بايد تكرار شود 
كه داوطلب در زمان پاسخ دهي به سؤاالت، احساس راحتي 

داشته باشد. 
تست زنی  انجام  استرس،  كاهش  راه های  از  يكی   -۲
سرعتی با شرايط كنكور در خانه است. اين موضوع به 
و  زده  محك  خوبی  به  را  خود  تا  می كند  كمك  شما 
البته  كنيد؛  پيدا  اطمينان  بيشتر  خود  توانايی های  به 
برگزاري  زمان  به  نزديكی  دليل  به  كه  نكنيد  فراموش 
باعث  نبايد  سؤاالت  اين  به  اشتباه  پاسخگويی  آزمون، 
سعی  بايد  بلكه  شود،  شما  نگرانی  و  مضاعف  استرس 
كنيد كه با آرامش برای رفع اشكاالت خود در اين  گونه 

از آزمون ها، خود را به خوبی برای كنكور آماده كنيد.
موقعيت های  با  برخورد  برای  مؤثر  روش  يك   -۳
ايـن كار  انجام  تا عدد ده است.  آور، شمارش  استرس 
كمك می كند كه از لحاظ فكری و روانی، از آن لحظه 
استرس آور دور شويد و ده ثـانـيه به شما وقت می دهد 

تا از آن شرايط، خود را رها كنيد. 
كوتاهی  مدت  برای  شديد،  استرس  دچار  اگر   -4
معموالً  دهيد.  فشار  را  چيزی  و  ببنديد  را  چشمانتان 
و  استرس  كاهـش  بـاعـث  دسـت،  با  چيزی  فشردن 
با فشردن  آزمون می توانيد  در  دغدغه خاطر می گردد. 

يك پاك كن، استرس خود را كمتر كنيد.
تنفس، به جز داشتن اثرات حيات بخش، می  تواند در 
آرام نـمودن شما نيز بسيار مؤثر باشد. هنگام استرس 
لحاظ  از  را  می توانيد چند نفس عميق كشيده و خود 
جسمانی و روانی آرام كنيد. پس از چند تنفس عميق، 
قدم بعدی، داشتن مكالمه مثبت با خود است. می توانيد 
به       خانه  در  را  تست ها  اين  همه  بگوييد: »من  به خود 
با آرامش  خوبی پاسخ می دادم، و اگر دوباره برگردم و 
بيشتری بخوانم، حتماً می توانم جواب آنها را پيدا كنم.«

به  منتهی  روزهای  در  خود  خواب  و  تغذيه  به   -5
بيشتری دهيد. سعی كنيد كه ساعات  اهميت  كنكور، 
خواب خود را تنظيم كرده و به اندازه كافی استراحت 
نمی تواند  راحت،  اندازه يك خواب  به  كنيد. هيچ چيز 
به  تثبيت كند. در روزهای منتهی  را  دانسته های شما 
كنكور، سعی كنيد كه تعداد دفعات صرف غذاي خود را 
افزايش دهيد؛ اما حجم غذايی را كه می خوريد كاهش 
داده و از غذاهای سبك و مقّوی استفاده كنيد. گياهان 
دارويی، مانند گل گاو زبان، به ليمو و بابونه، می توانند 
آرامش بيشتری به شما بدهند؛ پس در صورت امكان، از 

اين گياهان همراه چای خود استفاده كنيد. 
      در پايان باز هم تأكيد می كنيم كه كنكور، آزمونی 
همانند ساير آزمون هاي ديگر شماست؛ پس اصاًل و در 
هيچ مرحله ای از اين آزمون، دچار استرس و دستپاچگی 
داشته  اطمينان  تالشتان  و  خودتان  به  ضمناً  نشويد. 
باشيد و بدانيد كه خدا با شماست. مثبت انديشی كنيد 
و به خود بقبوالنيد كه مسير زندگی شما در بهترين راه 
گذرگاه های  از  يكی  كنكور،  و  است  گرفته  قرار  ممكن 

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

خود را به منظور بررسی به اين سازمان ارسال كنند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مراحل اخذ مجوز:
هر مؤسسه اي كه واجد شرايط اوليه پيشگفته است، برای برگزاری آزمون زبان آلمانی 
تلك )telc( در ايران، بايد نسبت به اخذ دو مجوز ]يكی از سازمان سنجش )مرجع 

از  ديگری  و  كشور(  در  بين المللی  های  آزمون  برگزاری  مجوز  كننده  صادر  قانونی 
مؤسسه تلك )telc( آلمان )صاحب امتياز آزمون تلك([ اقدام كند كه مراحل آن به 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

فراخوان سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 مجـــــوز برگزاری
 آزمـــــــون زبان 
)telc( آلــــمانی تلک
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

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

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

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

راهنماي مندرج در سايت سازمان سنجش، اقدام كنند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

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

دوره هاي  كارداني به كارشناسي  ناپيوسته سال 1398 
بدين وسيله به اطالع داوطلبان متقاضي ثبت نام در رشته هايي كه پذيرش آنها در دوره هاي  كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398 صرفاً براساس سوابق تحصيلي »معدل 
كل دوره كارداني« صورت مي گيرد، مي رساند در صورتي كه در زمان مقرر )از تاريخ ۹۸/۰۲/۱۰ لغايت ۹۸/۰۲/۲۱ ( موفق به ثبت نام نشده اند، مي توانند برای پذيرش در 
اين رشته ها، از روز دوشنبه مورخ 1398/5/7 تا روز جمعه مورخ 1398/5/11 به پايگاه اطالع رساني اين سازمان مراجعه و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما و اصالحات 
مربوط به آن )موضوع اطالعيه مورخ 98/02/16( كه از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان در دسترس است، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در پذيرش اين رشته ها اقدام 

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

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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 پيرو اطالعيه مورخ 98/2/22 بدين وسيله به اطالع كليه متقاضيان ثبت نام و انتخاب 
رشته در آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات 
آموزش عالي غير دولتي و غير انتفاعي سال 1398 مي رساند كه ثبت نام براي شركت 
از روز يكشنبه مورخ 98/3/19 آغاز  اينترنتي  به صورت  در آزمون مذكور، منحصراً 
شده است و در روز پنج شنبه مورخ 98/3/30 پايان مي پذيرد؛ لذا كليه متقاضيان، 
ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي 
به  ثبت نام،  نياز  مورد  اطالعات  و  مدارك  نمودن  فراهم  و  رشته  انتخاب  و  ثبت نام 
 www.sanjesh.org :پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش  آموزش كشور به نشاني
مراجعه و نسبت به ثبت نام و شركت در آزمون مذكور اقدام نمايند. الزم به تأكيد 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 تحصيلي خود در فرم 
تقاضانامه اينترنتي، با توجه به رشته هاي اعالم شده در دفترچه راهنما، اقدام نمايند.

شرایط ثبت نام :
عالقه مندان به تحصيل در دوره هاي كارداني نظام جديد، بايد، ضمن اطالع از شرايط 
عمومي و اختصاصي، مقررات وظيفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع 
غير ايراني و توضيحات مربوط به سهميه شاهد و ايثارگر )مندرج در دفترچه راهنماي 
دوره  اين  داوطلب  عنوان  به  باشند،  مذكور  شرايط  داراي  كه  صورتي  در  ثبت نام(، 
منحصراً در يك رشته امتحاني و متناسب با رشته تحصيلي و كدرايانه اي ديپلم خود 

)طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام( متقاضي ادامه تحصيل شوند. 
دفترچه راهنماي ثبت نام از روز يكشنبه مورخ 1398/3/19 )همزمان با شروع ثبت نام( 

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

  .www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني  پايگاه  به  مراجعه   -1
2- دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام از پايگاه اطالع رساني سازمان. 3- آماده نمودن 
هزينه  پرداخت  اينكه  به  توجه  با   -4 ثبت نام.  براي  نياز  مورد  اطالعات  و  مدارك 
با استفاده  انجام مي گيرد، داوطلبان الزم است  اينترنتي  به صورت  ثبت نام منحصراً 
با  است،  فعال  آنها  الكترونيكي  پرداخت  كه  بانكي عضو شبكه شتاب،  كارت هاي  از 
مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان و پرداخت مبلغ 275/000 )دويست و هفتاد و 
پنج هزار( ريال به عنوان وجه ثبت نام شركت در پذيرش دوره هاي مذكور، نسبت به 

ثبت نام و انتخاب رشته در اين آزمون اقدام نمايند. 
تحصيلي  رشته هاي  گزينش  در  شركت  به  عالقه مند  داوطلبي  چنانچه  تذكر:    
مؤسسات آموزش عالي غير دولتي – غيرانتفاعي است، الزم است كه عالوه بر پرداخت 

مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ 69/000 )شصت و نه هزار( ريال ديگر براي 
دوره هاي مذكور نيز اقدام نمايد.

تبصره: با توجه به اينكه مقرر گرديده است در مراحل مختلف فرآيند اين پذيرش، 
خدماتي از طريق پيام كوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني كه تمايل به استفاده 
از خدمات پيام كوتاه دارند، با انتخاب گزينه مربوط و پرداخت مبلغ 6/000 )شش 
هزار( ريال به عنوان هزينه استفاده از خدمات پيام كوتاه، مي توانند از اين خدمات 

استفاده نمايند.
دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:

راهنماي  دفترچه  در  مندرج  دستورالعمل  مطابق  كه  مي شود  توصيه  داوطلبان  به 
ابتدا فرم پيش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكميل نموده  ثبت نام، 
سنجش  سازمان  اينترنتي  پايگاه  به  مراجعه  با  پيش نويس،  فرم  اساس  بر  سپس  و 
آموزش كشور، اطالعات الزم را بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمايند. 
راهنماي جامع نحوه تكميل فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اينترنتي موجود است 
و داوطلبان براي كسب اطالع بيشتر، مي توانند به اين راهنما مراجعه نمايند. ضمناً 

داوطلبان الزم است كه در درج اطالعات ثبت نام دقت نمايند. 
بديهي است كه در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامه 
ثبت نام با مدارك داوطلب، در صورت پذيرفته شدن در پذيرش دوره مذكور، قبولي 

وي باطل شده و از ادامه تحصيل داوطلب جلوگيري خواهد شد.
تذكرمهم:

1- آن دسته از داوطلباني كه در زمان ثبت نام، دانش آموز سال آخر بوده و موفق به 
دريافت مدرك ديپلم نشده اند، در اين مرحله درج معدل براي آنها الزامي نيست. اين 
داوطلبان بايد از روز سه  شنبه مورخ 98/5/8 لغايت روز پنجشنبه مورخ 98/5/10 با 
مراجعه به قسمت ويرايش اطالعات در سايت اين سازمان، نسبت به درج و يا ويرايش 
معدل ديپلم اقدام نمايند. بديهي است كه عواقب ناشي از عدم درج معدل، به عهده 

شخص داوطلب خواهد بود.
2- پذيرش در 9 رشته امتحاني از طريق آزمون خواهد بود و مشخصات اين رشته هاي 
امتحاني به همراه اطالعات مربوط به منابع و ضرايب دروس آزمون هر يك از رشته ها  
رايانه ای و همچنين ديپلم هاي مورد پذيرش )شاخه های فنی  و عناوين ديپلم، كد 
و حرفه ای، كاردانش و نظري( متناسب با هر يك از كدرشته هاي امتحانی در قالب 
جداول شماره ۱ و ۲ در ضميمه اطالعيه مورخ 98/2/22 درج شده است. آزمون 
مورخ  جمعه  روز  در  مي گيرد،  صورت  آزمون«  »با  آنها  در  پذيرش  كه  رشته هايي 

۹۸/5/۱۱ برگزار خواهد شد.
3- پذيرش در 30 رشته امتحاني صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي )بدون آزمون( است. 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

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

عالي  آموزش  مؤسسات  و  حرفه اي  و  فني  دانشگاه 
غيردولتي- غيرانتفاعي سال 1398 



13 27 خرداد ماه 1398  سال بيست و چهارم ، شماره  11

مشخصات اين رشته هاي امتحاني، به همراه اطالعات مربوط به عناوين ديپلم، كد رايانه ای و همچنين ديپلم هاي مورد پذيرش )شاخه های فنی و حرفه ای، كاردانش و نظري( 
متناسب با هر يك از كدرشته هاي امتحانی، در قالب جدول شماره ۳ در ضميمه اطالعيه مورخ 98/2/22 درج شده است؛ لذا متقاضيان اين رشته هاي امتحاني در اين 

مرحله، فقط بايد ثبت نام و انتخاب رشته نمايند و آزمون براي اين دسته از داوطلبان برگزار نخواهد شد و مالك پذيرش آنان معدل كل ديپلم خواهد بود.   
 

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

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

توصيه هاي  مهم :
1- به داوطلبان توصيه مي شود كه در انتخاب كدرشته امتحاني و همچنين شهرستان محل حوزه امتحاني خود )براي رشته هاي پذيرش با آزمون( دقت الزم را مبذول فرمايند؛ 

لذا پس از دريافت كد پي گيري 16 رقمي، در اين خصوص به درخواست هاي داوطلبان مبني بر اصالح موارد فوق، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
2- توصيه  مي شود كه داوطلبان، پس از تكميل تقاضانامه و دريافت كدپي گيري، يك نسخه پرينت از تقاضانامه شان تهيه و آن را نزد خود نگهداري نمايند.

3- تأكيد مي گردد كليه متقاضيان، اعم از اينكه پذيرش در رشته امتحاني مورد درخواست آنان با آزمون يا پذيرش با سوابق تحصيلي است، مطابق ضوابط، نسبت به تكميل 
تقاضانامه ثبت نامي و انتخاب كدرشته محل هاي انتخابي در سايت سازمان سنجش اقدام نمايند و رسيد 16 كاراكتري را دريافت دارند.

4- هرگونه  تغييري  از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان، نشريه پيك  سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  سازمان  سنجش  آموزش كشور( و در صورت لزوم  از طريق 
رسانه هاي عمومي  اعالم  خواهد شد. 

5- در صورت  لزوم ، داوطلبان مي توانند با شماره تلفن : 4۲۱6۳-۰۲۱ با روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  كشور تماس  حاصل  نمايند يا از طريق سيستم پاسخگويي 
اينترنتي )غيرحضوري( سازمان اقدام نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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رئيس سازمان سنجش آموزش کشور، از پذيرش 

کارشناسی ارشد  آزمون  در  داوطلب  هزار   ۳5۰

دانشگاه ها در سال جاری خبر داد.

دكتر ابراهيم خدايی، در حاشيه بازديد از جلسه برگزاری 

روان شناسی  دانشكده  در  كارشناسی ارشد  آزمون 

دانشگاه عالمه طباطبايی، در جمع خبرنگاران ، گزارشی 

ارائه داد و گفت: آزمون  اين آزمون  از تعداد داوطلبان 

كارشناسی ارشد سال 98 به همراه اولين مرحله بيست 

.و چهارمين المپياد علمی ـ دانشجويی كشور، در شش 

گروه آموزشی و  131كدرشته برای تمامی دانشگاه های 

با  از جمله دانشگاه آزاد اسالمی،  دولتی و غير دولتی، 

و   23 روزهاي  در  داوطلب   883 و  هزار   614 حضور 

24 خرداد 98 برگزار شد و از تعداد 614 هزار و 883 

داوطلب اين آزمون، تعداد 308 هزار و 54 نفر، معادل 

و  هزار   306 تعداد  و  زن،  داوطلبان  را  درصد   50/10

829 نفر، معادل 49/90 درصد را داوطلبان مرد تشكيل 

مي دهند.

انسانی 385  علوم  گروه  در  كرد:  تصريح  ادامه  در  وی 

هزار و 640 داوطلب در 45 كد رشته، در گروه علوم پايه 

33 هزار و 678 داوطلب در 17 كد رشته، در گروه فنی 

و مهندسی 130 هزار و 406 داوطلب در 24 كد رشته، 

 851 و  هزار   17 طبيعی  منابع  و  كشاورزی  گروه  در 

داوطلب در 23 كد رشته، در گروه هنر 45 هزار و 913 

داوطلب در 13 كد رشته و در گروه دامپزشكی يك هزار 

و 395 داوطلب در 9 كد رشته به رقابت پرداختند.

رئيس سازمان سنجش آموزش كشور تأكيد كرد: از ميان 

614 هزار و 883 داوطلب شركت كننده در اين آزمون، 

تعداد 40 هزار و 669 داوطلب نيز در كدرشته های دوم 

و  هزار   18 تعداد،  اين  از  كه  كرده اند  شركت  )شناور( 

393 نفر، معادل 45/23 درصد، داوطلبان زن، و تعداد 

داوطلبان  درصد،  معادل 54/77  نفر،  و 276  هزار   22

مرد هستند. 

آزمون  در  پذيرش  ظرفيت  خصوص  در  وی 

 160 حدوداً  كرد:  اظهار  نيز   98 سال  كارشناسی ارشد 

پذيرش   98 سال  كارشناسی ارشد  آزمون  در  نفر  هزار 

خواهند شد كه با احتساب استعدادهای درخشان، اين 

در  و  رسيد  خواهد  داوطلب  هزار   190 حدود  به  آمار 

دوره هاي  پذيرفته شدگان  داشتن  نظر  در  با  مجموع، 

كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد، اين پذيرش به 350 هزار 

نفر خواهد رسيد. 

آزمون  اوليه  نتايج  اينكه  بيان  با  خدايی،  دكتر 

كارشناسی ارشد سال 98 اواسط تير ماه منتشر خواهد 

شد، افزود: نتايج نهايی اين آزمون نيز اواخر شهريور ماه 

منتشر خواهد شد.

كرد:  تأكيد  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  رئيس 

برای  امسال  كارشناسی ارشد  آزمون  در  سهميه ای 

كه  چرا  داشت؛  نخواهيم  زده  سيل  مناطق  داوطلبان 

به  نيم  و  ماه  يك  از  بيش  آزمون،  اين  برگزاری  زمان 

تعويق افتاد.

وی در خصوص كاهش 120 هزار نفری داوطلبان آزمون 

كارشناسی ارشد سال 98 در مقايسه با سال هاي گذشته، 

دانشگاه ها  در  ما  كارشناسی  دوره  خروجی  گفت:  نيز 

حدود 400 تا 450 هزار نفر است و ظرفيت های آزمون 

تدوين  خروجی  اين  اساس  بر  نيز  كارشناسی ارشد 

خروجی  و  ورودی  در  تعادلی  يك  به  ما  لذا  می شود؛ 

تعداد  كه  داريم  انتظار  طبيعتاً  و  رسيده ايم  دانشگاه ها 

كمتر  نيز  كارشناسی ارشد  آزمون  كنكوری های  پشت 

قاعدتاً  شد؛  نخواهد  افزايشی  حتماً  روند  اين  و  باشد، 

سال آينده هم تعداد داوطلبان ما در اين آزمون، افزايش 

نخواهد يافت.

دكتر خدایی در بازدید از حوزه امتحانی اعالم كرد:

نتایج اوليه آزمون 
كارشناسی ارشد سال 98

 اواسط تير ماه اعالم خواهد شد
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پيك سنجش، هفته نامه خربى و اطالع رساىن سازمان سنجش آموزش 

كشور است كه از پاييز سال 1375 تاكنون به طور پيوسته، دوشنبه هر 

هفته منترش مى شود. هفته نامه پيك سنجش، دربردارنده آخرين اخبار و 

اطالعيه ها درباره مراحل مختلف آزمون هايى است كه از مرحله آغازين تا 

پايان آن )ثبت نام آزمون تا اعالم نتايج نهايى و 

معرىف اسامى پذيرفته شدگان هر آزمون(، از سوى 

سازمان سنجش آموزش كشور اجرا مى شود. 

اين هفته نامه، با ستون ها و صفحات ثابت و متغريى 

مانند: يادداشت هفته، اخبار، اطالعيه، گزارش خربى، 

گفت و گو، آشنايى با رشته هاى دانشگاهى، 

آگهى و ... به فراخور برنامه 

 زماىن آزمون ها،

 با مخاطبان جوان خود )دانش آموزان سال هاى آخر دبريستان يا دانشجويان 

دوره هاى كارداىن، كارشناىس، كارشناىس ارشد، داوطلبان آزمون رسارسى، 

كارشناىس ناپيوسته، كارشناىس ارشد و دكرتى( همراه مى شود و در جهت 

راهناميى آنها به منظور ثبت نام و رشكت در آزمون هاى مختلف كه از سوى 

سازمان سنجش برگزار مى گردد گام برمى دارد.

هفته نامه پيك سنجش، در بيست و چهارمني سال فعاليت خود، به مين 

همراهى و همگامى مخاطبان پرشور و نشاط خود به آينده اميدوار است و 

همواره به شادكامى و موفقيت اين عزيزان مى انديشد.

خوانندگان، بازديدكنندگان و عالقه مندان مى توانند طرح ها، عكس ها، مطالب، 

 PEYK@SANJESH.ORG  :انتقاد ها و پيشنهادهاى خود را به نشاىن
 

ارسال منايند. 
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