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هشدار به داوطلبان
 آزمون سراسري

 سال 1398 
سراسري  آزمون  برگزاري  به  شدن  نزديك  با  1ـ 
تيرماه   14 جمعه  و   13 شنبه  پنج  روزهاي  در 
و  افراد  از  برخي  مشاهده مي شود كه  سال 1398 
مؤسسات سودجو و كاله بردار، با انجام تبليغات در 
ادعاي  و با  اجتماعي  و شبكه هاي  فضاهاي مجازي 
سراسري، اقدام  آزمون  سؤاالت  به  دسترسي  واهي 
داوطلبان  از  مي نمايند.  كاله برداري  و  اخاذي  به 
كه  مي شود  درخواست  آنها  محترم  خانواده هاي  و 
در  گرفتار شدن  از  مراقبت  و  هوشياري  نهايت  در 
اين  در  مشكوك  خبر  هرگونه  شيادان،  اين  دام 
تلفن هاي: 36182152- شماره  طريق  زمينه را از 
الكترونيكي:  آدرس  و   026-36182151 و   026
ستاد  به   hefazatazmon@sanjesh.org
آموزش  اداره كل حراست سازمان سنجش  خبري 

كشور اعالم نمايند. 
2ـ مشاهده شده است كه برخي از افراد و مؤسسات 
اعتماد  جلب  منظور  به  كاله بردار،  و  سودجو 
داوطلبان و خانواده  هاي محترم آنها، با جعل عنوان 
و آرم سازمان سنجش آموزش كشور در كانال هاي 
به فعاليت  اقدام  اطالع  رساني شبكه  هاي مجازي، 
مي  نمايند؛ لذا بدين وسيله به كليه داوطلبان عزيز 
فعاليتي  هيچ گونه  سازمان،  اين  كه  دارد  مي   اعالم 
در كانال هاي اطالع رساني )تلگرام، اينستاگرام و ...( 
ندارد و داوطلبان محترم براي كسب اطالعات الزم 
و دستـرسي به اطالعـيه  هاي صـادره از سـوي اين 
سازمان، مي  توانند از طريق سايت سازمان سنجش، 
رساني  اطالع   كانال هاي  يا  پيك  سنجش  نشريه 

داخلي به آدرس هاي ذيل اقدام نمايند: 
پيام رسان سروش: 

 http://sapp.ir/sanjeshprnoet
پيام رسان آي گپ: 

 http://profile.igap.net/prnoetir
 http://gap.im/prnoetir :پيام رسان گپ

@prnoetir :پيام رسان بله
 http://eitaa.com/prnoetir :پيام رسان ايتا

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

9 تا 12 تیرماه روی سایت  سازمان  سنجش  آموزش  كشور قرار می گیرد :

 كارت آزمون سراسري  1398
صفحه  18

 اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 فرصت مجدد ثبت نام با سوابق تحصیلي 

كارداني نظام جدید فني و حرفه اي  1398

25 شوال ، سالروز شهادت حضرت 

امام جعفر صادق ) علیه السالم( بر تمام 

مسلمانان عاَلم تسلیت باد

همراه با شما تا آزمون سراسري )7( 

ضرایب و میزان 

تأثیر سوابق تحصیلي در 

آزمون سراسري سال 1398
صفحه  7

صفحه  16

این ده روز را 
سرسری نگیرید
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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 
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مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:
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حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند:
حالي  در  ديدي،  را  منكري  امر  كه  هنگامي 
از  و  باشي  داشته  را  با  آن  مقابله  توانايي  كه 
دوست  كه  است  آن  مثل  كني،  خودداري  آن 
داشته اي از خداوند نافرماني شود، و هر  آن كه 
چنين باشد، به دشمني خداوند برخاسته است. 

از بخيل در شگفتم؛ به فقري مي شتابد كه  از 
آ ن گريزان است و توانگري اي از دستش مي رود 
كه آن را خواهان است؛ پس در اين جهان، چون 
در  آن  و  زندگي كند[،  ]فقيران  زِيَد  درويشان 

جهان، چون توانگران حساب پس دهد.

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند:
را  واجب  نمازهاي  خداوند،  كه  درستي  به 
واجب  اوقات،  محبوب ترين  و  بهترين  در 
كرد؛ پس حاجات خود را پس از نمازهايتان 

بخواهيد.

در   1398 سال  سراسري  آزمون  خداوند،  ياري  به 
گروه هاي پنجگانه آزمايشي، روزهاي پنج شنبه 13 و 
جمعه 14 تيرماه برگزار خواهد شد. به همين خاطر، 
مناسب ديديم كه در اين ستون، نكات الزمي را كه 
داوطلبان براي پرينت كارت شركت در جلسه آزمون 
باشند، در ذيل  داشته  نظر  بايد در  آن  و حضور در 

يادآوري كنيم:
1- كارت  شركت در آزمون سراسري 98 داوطلبان 
روز چهارشنبه  لغايت   9 يكشنبه  روز  از  آزمون  اين 
12 تيرماه روي سايت سازمان سنجش قرار مي گيرد. 
2- داوطلبان آزمون سراسري 98 در تمام گروه هاي 
سايت  به  مقرر  تاريخ  در  كه  است  الزم  آزمايشي 
نمودن  وارد  با  و  كرده  مراجعه  سازمان  اينترنتي 
اطالعات كارت اعتباري ثبت نام، شماره شناسنامه يا 
از  پرينت  نسخه  رهگيري، يك  و كد  پرونده  شماره 

كارت شركت در آزمون خود تهيه كنند.
آزمايشي،  گروه  سه  يا  دو  در  كه  داوطلباني   -3
الزم  شده اند،  سراسري  آزمون  در  شركت  متقاضي 
آزمون  در  شركت  كارت  پرينت  بر  عالوه  كه،  است 
گروه آزمايشي اصلي، برحسب مورد، نسبت به پرينت 
كارت گروه آزمايشي دوم يا گروه هاي آزمايشي دوم و 

سوم خود اقدام كنند.
همراه  سراسري،  آزمون  جلسه  در  شركت  براي   -4
همچنين  و  آزمون  در  شركت  كارت  پرينت  داشتن 

اصل كارت ملي يا شناسنامه عكسدار الزامي است.
نداشتن  اختيار  در  دليل  به  داوطلبي  چنانچه   -5
كد  يا  پرونده  داوطلبي،  شماره  به  مربوط  اطالعات 
شركت  كارت  پرينت  به  موفق  نياز،  مورد  رهگيري 
در آزمون خود نمي شود، الزم است كه با مراجعه به 
سايت سازمان سنجش و ورود به سيستم پاسخگويي 
پي گيري،  موضوع  تعيين  و  آزمون  نام  انتخاب  و 
نسبت به دريافت اطالعات مربوط به شماره پرونده، 

نمايد.  اقدام  خود  ثبت نام  رهگيري  كد  يا  داوطلبي 
داوطلباني  براي  امكان  اين  كه  است  ذكر  به  الزم 
فراهم است كه در سيستم پاسخگويي داراي عضويت 
باشند؛ لذا الزم است داوطلباني كه اطالعات فوق را 
به  نسبت  سيستم،  اين  در  عضويت  با  كرده اند،  گم 

بازيابي اين اطالعات اقدام كنند.  
موردنظر،  اطالعات  ويرايش  براي  بايد  داوطلبان   -6
سازمان  اطالعيه  اصل  در  آن  به  مربوط  بندهاي  به 
نقص  رفع  و محل  پرينت كارت  نحوه  تاريخ،  درباره 
كه   ،1398 سال  سراسري  آزمون  در  شركت  كارت 
عالوه بر سايت سازمان در همين شماره از هفته نامه 

پيك سنجش نيز درج شده است، مراجعه نمايند.
رأس  صبح ها  امتحاني،  حوزه هاي  ورودي  دِر   -7
بسته  رأس ساعت 2/30  از ظهرها  بعد  و   7 ساعت 
خواهد شد و شروع فرايند آزمون صبح ها رأس ساعت 
بود؛  خواهد   3 ساعت  رأس  ظهرها  از  بعد  و   7/30
دِر  شدن  بسته  از  پس  داوطلبان  ورود  از  بنابراين، 
امتحاني جلوگيري  به حوزه هاي  امتحاني  سالن هاي 

مي شود.
8- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون، عالوه 
آزمايشي  گروه  آزمون  در  شركت  كارت  پرينت  بر 
مربوط، الزم است كه اصل كارت ملي يا شناسنامه 
تراش،  مداد  پررنگ،  نرم  سياه  مداد  چند  عكسدار، 
مداد پاك كن و يك سنجاق يا سوزن به همراه داشته 

باشد.
9- داوطلبان از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف 
جزوه،  تبلت،  همراه،  تلفن  پيجر،  ساك،  دستي، 
كتاب، ماشين حساب، هرگونه يادداشت و نظاير آن 
اكيداً  آزمون  جلسه  به  شخصي  وسايل  همچنين  و 

خودداري كنند. 
موفق باشيد

همراه با شما تا آزمون سراسري )7( 

هفتم تیرماه ، سالروز شهادت 

مظلومانه آیت ا... بهشتی و 

72 تن از یاران امام خمینی )ره( 

گرامی باد 
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فراخوان نیروی امریه در مركز اطالعات 
علمی جهاد دانشگاهی

برحسب  دانشگاهی،  جهاد  علمی  اطالعات  مرکز 
انسانی  نيروی  تأمين  به منظور  نيازهای موجود و 

متخصص، سرباز امریه می پذیرد.
اين مركز، برحسب نيازهای موجود و به منظور تأمين 
نيروی انسانی متخصص، اقدام به جذب نيروی امريه در 
مقاطع تحصيلی كارشناسی و كارشناسی ارشد در ادارات 
فناوری اطالعات، تحليل دادگان و علم سنجی، توسعه 
بانك ها و خدمات تخصصی و روابط  عمومی كرده است.

بنا بر اعالم روابط عمومی جهاد دانشگاهی، واجدان شرايط 
می توانند با مراجعه به آدرس: https://sid.ir/22 ضمن 
مطالعه متن فراخوان، نسبت به ثبت نام درخواست خود 

از طريق فرم مربوط اقدام كنند.

مدارک تحصیلی فارغ التحصیالن متخلف 
باطل می شود

ابطال  از  فناوري،  و  تحقيقات  علوم،  وزیر 
از  اعم  علمی  متخلفان  تمامی  تحصيلی  مدارک 
از  خارج  و  داخل  دانشگاه های  فارغ التحصيالن 
که محرز شود  زمانی  هر  و گفت:  داد  کشور خبر 
فردی مدرک تحصيلی خود را بدون رعایت ضوابط 
است،  کرده  دریافت  علمی  و  اخالقی  قواعد  و 
امتيازات  تمامی  و  باطل شده  او  تحصيلی  مدرک 

وي لغو خواهد شد.
دكتر منصور غالمی، به جزئيات آيين نامه پيشگيری از 

تأكيد  و  اشاره  دانشگاه ها  در  پژوهشی  و  علمی  تخلف 
كرد: اين آيين نامه به منظور مقابله با تخلف علمی در 
دانشگاه ها و مراكز پژوهشی است كه دولت تصويب كرده 
مجموعه های  و  بهداشت  وزارت  علوم،  وزارت  تا  است 
و  قانون  راستای  در  بتوانند  كشور  آموزشی  و  علمی 
براساس اين آيين نامه عمل و با متخلفان برخورد كنند.

وزير علوم، با تأكيد بر اينكه تمامی زيرنظام های آموزشی 
از جمله دانشگاه آزاد موظف به تشكيل كارگروه اخالق 
در پژوهش خواهند شد، گفت: اين شوراها و كارگروه ها 
علمی  تخلفات  با  مرتبط  گزارش های  به  رسيدگی  كار 
و  بررسی  ضرورت،  صورت  در  و  می دهند  انجام  را 
انجام خواهند داد  بدهند  را كه تشخيص  بازرسی هايی 
و در نهايت، نظارت بر روند رعايت اخالق حرفه ای در 

دانشگاه ها صورت خواهد گرفت.
دكتر غالمی، با تأكيد بر اينكه مدرك تحصيلی متخلفان 
علمی باطل خواهد شد، گفت: بر اساس قانون، هر زمانی 
كه مشخص شود مدركی بدون رعايت ضوابط علمی و 
ضرورت های اوليه اخذ آن مدرك به دست آمده است، 
مدرك تحصيلی فرد ابطال خواهد شد و تمامی منافعی 
كه شخص در طی آن مدرك از آن بهره مند شده است 
لغو  فرد  امتيازات  تمامی  و  نيز عودت داده خواهد شد 

خواهد شد.
وزير علوم همچنين تأكيد كرد: ابطال مدارك تحصيلی 
متخلفان علمی، مربوط به دانشجويان يا فارغ التحصيالن 
فعلی نيست، بلكه تمامی دانش آموختگانی كه در گذشته 
و حتی چندين دهه پيش نيز مدرك تحصيلی غيرقانونی 
و با تخلف علمی دريافت كرده باشند، بر اساس قانون 
و  گرفت  قرار خواهند  علوم  وزارت  برخورد  مورد  فعلی 
مدرك تحصيلی آنها باطل خواهد شد، و اگر كشف كنيم 
فرآيند  در  و  گرفته  مدركی  پيش  سال   50 فردی  كه 
است،  شده  علمی  تخلف  دچار  مدرك،  اين  دريافت 

مدارك اعطايی وي نيز باطل خواهد شد.
دكتر غالمي، در خصوص نحوه تشخيص تقلب يا تخلف 
تخلف  بررسی  گفت:  نيز  محرمانه،  پايان نامه های  در 
تكميل  هنوز  كه  محرمانه  پروژه های  يا  پايان نامه ها 
نشده است، سازوكار و قالب های خاص خود را دارد و 
معموالً تعداد اين نوع پايان نامه ها نيز محدود است، اما 
به خاطرش رعايت برخی از دانشگاه ها كه نمی خواهند 
پروژه های تحقيقاتی آنها كه به صورت پايان نامه انجام 
شده است، مطرح و افشا شود )و ممكن است يك پروژه 
آيين نامه  در  باشند(  داشته  اجرا  دست  در  را  بزرگی 
به  مراكز،  و  افراد  اين  كه  است  شده  پيش بينی  جديد 
مدت پنج سال می توانند دستاوردهای علمی، پژوهشی 
را كه در قالب پايان نامه و پروژه انجام داده اند، محرمانه 
نگه دارند؛ اما بعد از گذشت پنج سال، موظف به انتشار 
محرمانه،  تحقيقات  بنابراين،  هستند؛  اطالعات  اين 

نمی توانند به صورت دائمی محرمانه باشند.

 برای سال تحصیلی جدید:

سقف افزایش شهریه دانشگاه جامع 
علمی ـ كاربردی اعالم شد 

سقف  کاربردی،  ـ  علمی  جامع  دانشگاه  رئيس 
سال  برای  دانشگاه  این  شهریه  افزایش  ميزان 
گفت:  و  کرد  اعالم  درصد   ۱۵ را  جدید  تحصيلی 
شهریه  تخفيف  مشمول  دانشجویان  درصد   ۴

هستند.
افزايش شهريه  ميزان  درباره  اميد،  محمدحسين  دكتر 
تحصيلی  سال  در  كاربردی  ـ  علمی  جامع  دانشگاه 
امنای  هيأت  دائمی  كميسيون  هنوز  گفت:  جديد، 
هفته  و  كميسيون  اين  و  است  نشده  برگزار  دانشگاه 

آينده برگزار می شود.
برای  شهريه  افزايش  ميزان  آنجا  در  داد:  ادامه  وی 
ولی  شد،  خواهد  تكليف  تعيين  جديد  تحصيلی  سال 
پيش بينی می كنيم كه سقف آن 15 درصد خواهد بود.

رئيس دانشگاه جامع علمی ـ كاربردی افزود: پيشنهاد 
اين دانشگاه برای افزايش شهريه برای رشته های فنی تا 
سقف 15 درصد، و برای رشته های خدماتی كمتر از 15 

درصد است.
دكتر اميدي، درباره تخفيف شهريه، نيز گفت: 4 درصد 
دانشجويان محروم دانشگاه علمی ـ كاربردی، مشمول 
تخفيف  افزايش  درباره  و  هستند  شهريه  تخفيف 
شهريه ای، جلسه ای را با كميسيون آموزش و تحقيقات 
اميدواريم  برگزار خواهيم كرد.  مجلس شورای اسالمی 

كه بتوانيم كمك هايی را در اين زمينه دريافت كنيم. 

تا 15 تیر ماه ادامه دارد :

ثبت نام دانشجویان برای استفاده از جوایز 

تحصیلی بنیاد نخبگان
کشور  دانشگاه های  دانشجویان  ثبت نام  فرصت 
ملی  بنياد  تحصيلی  جوایز  از  مندی  بهره  برای 
ماه  تير  تا ۱۵  آغاز شد  تير  اول  امروز  از  نخبگان 

ادامه خواهد داشت.
كارشناسی،  مقاطع  در  تحصيل  به  شاغل  دانشجويان 
كارشناسی ارشد و دكتری دانشگاه های كشور می توانند 
از يكم تا پانزدهم تيرماه 98 با مراجعه به سامانه سينا 
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در بنياد ملی نخبگان، براي بهره مندی از جوايز تحصيلی 
دانشجويان در اين سامانه ثبت نام كنند.

اعطای  آيين نامه   4 ماده  از   2 تبصره  استناد  به 
استعداد  صاحب  دانشجويان  به  تحصيلی،  جايزه های 
برتر به دانشجويان مشمول در سه دوره »كارشناسی«، 
»كارشناسی ارشد« و »دكتری تخصصی«، مطابق تعريف 
آيين نامه و بر اساس منابع اعتباری بنياد ملی نخبگان، 

جايزه های تحصيلی اعطا می شود.

4 تیر ماه )فردا(:

آخرین فرصت اعتراض به كلید آزمون 
دكتری تخصصی پزشکی

کليد اوليه سؤاالت آزمون دکتری تخصصی علوم 
پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی 

سال ۹۸ در ۷۹ مجموعه و رشته منتشر شد. 
پايه  علوم  پژوهشی  و دكتری  آزمون دكتری تخصصی 
پزشكی و بهداشت، دندانپزشكی و داروسازی سال 98 
رشته   2 بهداشت،  و  پزشكی  پايه  علوم  رشته   64 در 
و  روزهای 30  در  داروسازی  رشته  و 13  دندانپزشكی 

31 خرداد 98 برگزار شد.
تخصصی  دكتری  آزمون  در  نفر   220 و  هزار   9 تعداد 
علوم پايه پزشكی و بهداشت، دندانپزشكی و داروسازی 

سال 98 ثبت نام كرده بودند.
روز  مجموعه،  و  رشته   79 در  آزمون  اين  اوليه  كليد 
اول تير ماه 98 در سايت مركز سنجش آموزش پزشكی 
)فردا(   98 تيرماه   4 تا  داوطلبان  و  است  شده  منتشر 
فرصت دارند كه صرفاً به صورت اينترنتی اعتراض خود 

را به كليد سؤاالت آزمون ارسال كنند.
الزم به يادآوري است كه كليد نهايی اين آزمون، ساعت 

18 روز 15 تير 98 اعالم می شود.
پايه  علوم  تخصصی  دكتری  آزمون  اوليه  نتايج  ضمناً 
پزشكی و بهداشت، دندانپزشكی و داروسازی سال 98 
از  محل   / رشته  انتخاب  و  می شود  منتشر  تير   26 در 
سوي داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، در روزهای 26 تا 

30 تير 98 انجام می گيرد.
برای مصاحبه  اسامی داوطلبان واجد شرايط  همچنين 
هفته  از  نيز  مصاحبه  و  شده  اعالم  مرداد  سوم  هفته 

چهارم مرداد تا نيمه اول شهريور انجام خواهد شد.
تخصصی  دكتری  آزمون  نهايی  نتايج  كه  است  گفتني 
علوم پايه پزشكی و بهداشت، دندانپزشكی و داروسازی 
سال 98 در هفته آخر شهريور منتشر می شود و ثبت نام 

دانشگاه ها نيز در هفته آخر شهريور انجام می شود.

4 تیر ماه )فردا(:

آخرین مهلت نهایی كردن ثبت نام زائران 
اصلی و ذخیره عتبات دانشگاهیان

عتبات  و  عمره  ستاد  اعزام  و  اجرایی  معاون 
و  مدارک  تحویل  مکان  و  زمان  دانشگاهيان، 
شرایط اعزام زائران ذخيره عتبات دانشگاهيان را 

تشریح کرد.
محمد زارع، معاون اجرايی و اعزام ستاد عمره و عتبات 
عتبات  كشی  قرعه  نتايج  اعالم  از  پس  دانشگاهيان، 
دانشگاهيان گفت: ثبت نام بيست و يكمين دوره عتبات 
دانشگاهيان از 18 لغايت 29 خردادماه در سايت لبيك 
انجام شد و در بازه زمانی دوازده روزه، 63968 نفر از 
دانشگاهيان كشور برای اعزام به عتبات عاليات ثبت نام 
كردند كه قرعه كشی آن 30 خرداد انجام شد و تعدادی 

به عنوان زائر اصلی يا ذخيره معرفی شدند.
معاون اجرايی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان، 
گفت: زائران اصلی و ذخيره، بايد ثبت نام خود را تا روز 
سه شنبه 4 تير ماه )فردا( در سايت لبيك نهايی كنند 
و مدارك خود را نيز يك ماه قبل از اعزام تحويل دهند.

بايد  ذخيره  و  اصلی  شدگان  پذيرفته  داد:  ادامه  وی 
و  خود  برای  گذرنامه  اخذ  به  نسبت  فرصت  اولين  در 
همراهان اقدام كنند؛ چون قطعيت اعزام، منوط به ارائه 

گذرنامه معتبر است.
عتبات  ذخيره  زائران  اعزام  نحوه  خصوص  در  زارع، 
دانشگاهيان، نيز گفت: در صورت انصراف زائران اصلی، 
ذخيره ها را به عتبات اعزام خواهيم كرد، و در صورتی 
كه امكان اعزام در تاريخ هايی كه خودشان انتخاب كرده اند 
نباشد، سعی می شود كه در تاريخ های ديگر اعزام شوند.

معاون اجرايی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان 
و  ثبت نام  كردن  نهايی  از  بعد  ذخيره،  زائران  افزود: 
برای  اصلی  زائران  مانند  می توانند  مدارك  تحويل 
دريافت وام اقدام كنند و وام به اين دسته از زائران نيز 

تعلق می گيرد.
تحصيلی  معافيت  از  كه  دانشجويانی  خصوص  در  وی 
از  كه  پسر  دانشجويان  گفت:  نيز  می كنند  استفاده 
معافيت تحصيلی استفاده می نمايند، اعم از اينكه قباًل 
گذرنامه داشته يا نداشته اند، بايد فرم تعهد نامه مجوز 
پرينت  و  نموده  تكميل  اينترنتی  صورت  به  را  خروج 
آن را در تهران به ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان، و 
در مراكز استان ها به آدرس نمايندگان عمره و عتبات 
دانشگاهيان در استان محل تحصيل خود تحويل دهند.

با رای دیوان عدالت اداری :

اخذ شهریه دروس جبرانی از دانشجویان 
روزانه كارشناسی ارشد لغو شد

رأی  و  کشور  کل  بازرسی  سازمان  شکایت  با 
شهریه  اخذ  اداری،  عدالت  دیوان  عمومی  هيأت 
مقطع  روزانه  دوره  دانشجویان  از  جبرانی  دروس 

کارشناسی ارشد لغو شد.
هيأت  رأی  و  كشور  كل  بازرسی  سازمان  شكايت  با 
عمومی ديوان عدالت اداری، اخذ شهريه دروس جبرانی 
لغو  كارشناسی ارشد  مقطع  روزانه  دوره  دانشجويان  از 

شد.
با توجه  اعالم كرد:  اداری  هيأت عمومی ديوان عدالت 
به بندهای )ح(، )ط( و )ی( ماده 20 قانون برنامه پنجم 
دانشجويان  تحصيل  ايران،  اسالمی  جمهوری  توسعه 

روزانه در دانشگاه های دولتی رايگان است.
از  آن  انصراف  به  دليلی  و  شده  بيان  مطلق  حكم  اين 
دروس جبرانی مالحظه نمی شود، و از طرفی طبق ماده 
مصوب  دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظيم  قانون   4
مواد  از  برخی  الحاق  قانون   60 ماده  نيز  و   84 سال 
موسوم  دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظيم  قانون  به 
سوي  از  وجهی  هرگونه  دريافت  دريافت   2 الحاق  به 

دستگاه های اجرايی نياز به حكم يا اذن قانونگذار دارد.
كه  شكايت  مورد  آيين نامه   9 ماده   1 تبصره  بنابراين، 
متضمن جواز اخذ شهريه از دروس جبرانی در مرحله 
كارشناسی ارشد ناپيوسته است، مغاير قانون بوده و خارج 
از حدود اختيارات وزارت علوم است و مستند به بند 1 
دادرسی  آيين  و  تشكيالت  قانون  ماده 88  و  ماده 12 

ديوان عدالت اداری مصوب سال 92 ابطال می شود.
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

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

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

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

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

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

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

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

خود را ویرایش نمایند.

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

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

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

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

لغایت 98/06/06(.

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

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

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

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

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

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

رسانه های گروهی  اعالم  خواهد شد.
ضمنًا داوطلبان گرامی می توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگویی اینترنتی پایگاه 
گویای :  تلفن  شماره   با  یا   www.sanjesh.org نشانی:  به  سازمان  اطالع رسانی 
در میان بگذارند و از مراجعه حضوری به این سازمان خودداری  ۴2۱63 )کد 02۱( 

فرمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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 اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 فرصت مجدد ثبت نام و انتخاب رشته براي شركت 

در رشته های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلي »معدل كل دیپلم« 

دوره هاي كارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات 

آموزش عالي غیردولتي- غیرانتفاعي سال 1398 
بدين وسيله به اطالع داوطلبان متقاضي ثبت نام در رشته هايي كه پذيرش آنها در دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- 
غيرانتفاعي سال 1398 صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي »معدل كل ديپلم« صورت مي گيرد مي رساند در صورتي كه در زمان مقرر )از تاریخ ۹۸/03/۱۹ لغایت ۹۸/03/30 ( موفق 
به ثبت نام در اين پذيرش 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 98/03/26( 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

ــن  ــه هفدهميـ ــاس مصوبـ ــر اسـ ــه بـ ــاند كـ ــالع مي رسـ ــه اطـ ــيله بـ  بدين وسـ
ــه  ــا توجـ ــورخ 97/12/26، بـ ــجو مـ ــرش دانشـ ــنجش و پذيـ ــوراي سـ ــه شـ جلسـ
بـــه درخواســـت داوطلبـــان، در آزمـــون سراســـري ســـال 1399، بـــرای آخريـــن 
ـــداگانه  ـــون جـ ـــا دو آزمـ ـــنجش ب ـــال 1398 س ـــري س ـــون سراسـ ـــد آزم ـــار همانن  ب
ـــث  ـــاً از مباح ـــد. ضمن ـــد ش ـــام خواه ـــل انج ـــوارد ذي ـــق م ـــؤال( مطاب ـــه س )دو مجموع
مشـــترك دو نظـــام آموزشـــی قديـــم و جديـــد  )3-3-6(، ســـؤال يكســـان طـــرح 

ـــد. ـــد ش خواه

 يك آزمون )يك مجموعه سؤال( براي دانش آموزان نظام  قديم.
 يـــك آزمـــون )يـــك مجموعـــه ســـؤال( بـــراي دانش آمـــوزان نظـــام  جديـــد 

.)6-3-3(
ـــام  ـــا نظ ـــم ي ـــام قدي ـــل نظ ـــه فارغ التحصي ـــه اينك ـــه ب ـــا توج ـــان، ب ـــه: داوطلب توج
ـــه  ـــام آموزشـــي ك ـــه نظ ـــوط ب ـــون مرب ـــد در آزم ـــاً باي ـــد آموزشـــي هســـتند، لزوم جدي

در آن فارغ التحصيـــل شـــده اند، شـــركت نماينـــد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

مصوبات هفدهمین شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1397/12/26در باره آزمون سراسری 1399
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مقدمه
آزمون هاي  سراسري ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور، همه ساله به 
مختلف  رشته هاي  در  پذيرفته شدگان  توزيع  داوطلبان،  مستعدترين  انتخاب   منظور 
تحصيلي دانشگاه ها مطابق ظرفيت اعالم شده، تأمين نيروي انساني متخصص و متعهد 
ثبت نام كنندگان  راه يابی  براي  سالم  رقابت  زمينه  نمودن  فراهم  و  كشور  نياز  مورد 
برگزار  آموزش كشور  از سوي سازمان سنجش  عالي،  تحصيالت  مقاطع مختلف  به 
مي شود. سازمان سنجش آموزش كشور عالوه بر انجام گزينش داوطلبان با بهترين 
معيارهاي علمي، موظف به اجراي مصوبات مراجع ذي صالح از جمله شوراي عالي 

انقالب فرهنگي، مجلس شوراي اسالمي و شوراي سنجش و پذيرش دانشجو است.
در آزمون سراسري سال 1398، براي رشته محل هايي كه پذيرش آنها از طريق آزمون 
سراسري )با آزمون( انجام مي شود مطابق مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي سنجش و 
پذيرش دانشجو مورخ 1397/8/14، سوابق تحصيلي به ميزان حداکثر 30 درصد با تأثير 

مثبت در نمره كل نهايي هر يك از زيرگروه ها به شرح ذيل اعمال مي شود.
علوم  و  »ادبيات  تجربي«،  »علوم  »رياضي فيزيك«،  ديپلمه هاي  از  دسته  آن  الف- 
انساني« و »علوم و معارف اسالمي«، كه ديپلم خود را سال 1398 و در نظام آموزشي 
نهايي،  به صورت  آنها  دوازدهم  پايه  دروس  امتحانات  و  نموده  اخذ   )6-3-3( جديد 
سراسري و كشوری برگزارشده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق 
تحصيلي موجود ديپلم )پايه دوازدهم- سال سوم آموزش متوسطه نظام جديد 3-3-6( به 
ميزان حداكثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به  صورت تأثير 

مثبت در نمره كل  نهايی آنان لحاظ  مي شود.
علوم  و  »ادبيات  تجربي«،  »علوم  »رياضي  فيزيك«،  ديپلمه هاي  از  دسته  آن  ب- 
انساني« و »علوم و معارف اسالمي«، كه ديپلم خود را از سال 1384به بعد در نظام 
آموزشي سالي  واحدي يا ترمي  واحدي اخذ نموده    اند و امتحانات يك  يا چند درس آنها 
به  صورت نهايي، سراسري و كشوری برگزارشده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي 
متوسطه  آموزش  سوم  سال   - يازدهم  )پايه  ديپلم  موجود  تحصيلي  سوابق  و  بوده 
نظام قبلي( به ميزان حداكثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب 
و با تأثير مثبت، و داوطلبان داراي مدرك پيش دانشگاهي »رياضي  فيزيك«، »علوم 
تجربي«، »ادبيات و علوم انساني«، »علوم و معارف اسالمي« و »هنر«، كه مدرك دوره 
پيش دانشگاهي خود را از سال تحصيلي 90-91 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات يك 
يا چند درس آنها به  صورت نهايي، سراسري و كشوری برگزار شده است، مشمول 
)پايه  پيش دانشگاهي  دوره  موجود  تحصيلي  سوابق  و  بوده  تحصيلي  سوابق  اعمال 
به  درصد   5 حداكثر  ميزان  به  قبلي(  نظام  متوسطه  آموزش  آخر  سال  ـ  دوازدهم 
نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و با تأثير مثبت اعمال مي شود. در مجموع، 
ميزان تأثير سوابق تحصيلي حداكثر 30 درصد است و به  صورت تأثير مثبت در نمره  

كل نهايی آنان لحاظ مي شود.
ج- ساير ديپلمه ها )غير از بندهاي الف و ب( مشمول اعمال سوابق تحصيلي نيستند.
 توجه: معيار گزينش علمي در رشته هاي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي )رشته  محل هاي

 بي آزمون( معدل كتبي ديپلم است.
تعاریف

نمرات دروس   :6-3-3 جدید  آموزشي  نظام  براي داوطلبان  سوابق تحصيلي 
پايه دوازدهم )دیپلم( است كه زمان امتحان آن سال 1398 بوده و امتحانات آن به 

 صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزارشده است.
نمرات  واحدی:  ترمی   یا  نظام سالي واحدي  براي داوطلبان  سوابق تحصيلي 
دروس سال سوم متوسطه )ديپلم( كه زمان امتحان آن سال 1384 به بعد، و نمرات 
دروس پيش دانشگاهي كه زمان امتحان آن سال 1391 به بعد بوده و امتحانات آن 

به صورت نهايي، سراسري و كشوري برگزارشده است.
تأثير مثبت سوابق تحصيلي: اگر سوابق تحصيلي باعث افزايش نمره كل آزمون هر 
زيرگروه شود، در آن زيرگروه اعمال خواهد شد، و اگر باعث كاهش نمره كل آزمون هر 
زيرگروه شود )اثر منفي داشته باشد( در آن زيرگروه اعمال نمي شود و نمره كل آزمون 

آن زيرگروه، به  عنوان نمره  کل  نهایي زیرگروه فوق در نظر گرفته مي شود.

داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلي:
»رياضي  فيزيك«، »علوم   6-3-3 1- داوطلبان داراي ديپلم نظام آموزشي جديد 
تجربي«، » ادبيات و علوم انساني« و »علوم و معارف اسالمي« كه حداقل يك درس 

را به صورت نهايي، سراسري و كشوري امتحان داده اند.
2- داوطلبان داراي ديپلم نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي  واحدي »رياضي فيزيك«، 
»علوم تجربي«، »ادبيات و علوم انساني« و »علوم و معارف اسالمي« كه ديپلم خود 
را از سال  ۱3۸۴ به بعد اخذ نموده  و حداقل يك درس را به صورت نهايي، سراسري 

و كشوري امتحان داده اند.
3- داوطلبان داراي مدرك پيش دانشگاهي » رياضي فيزيك«، » علوم تجربي«، 
» ادبيات و علوم انساني«، »علوم و معارف اسالمي« و »هنر«، كه پيش دانشگاهي خود 
را از سال  1391 به بعد اخذ نموده و حداقل يك درس را به صورت نهايي، سراسري 

و كشوري امتحان داده اند.
تطابق نوع دیپلم با گروه آزمایشي: اگر نوع ديپلم داوطلب با گروه آزمايشي كه 
داوطلب در آن شركت كرده است، طبق جدول ذيل  باشد، نوع ديپلم و گروه آزمايشي 

تطابق دارد.

 قسمت اول 
 ضرایب و میزان تأثیر سوابق تحصیلي براي داوطلبان داراي   

دیپلم نظام آموزشي جدید 6-3-3
اولين فارغ التحصيالن نظام آموزشي جديد 3-3-6 در آزمون سراسري سال 1398 
اين  متوسطه دوم  و دروس دوره  آموزشي  نظام  تغيير  به  توجه  با  شركت مي كنند، 
دانش آموزان، ميزان و نحوه تأثير سوابق تحصيلي براي اين دسته از داوطلبان ،حداكثر 

ضرایب و میزان تأثیر سوابق تحصیلي
در آزمون سراسري سال 1398

برای پذیرش رشته محل های با آزمون 
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30 درصد و با تأثير مثبت است. براي داوطلباني كه نمرات دروس سوابق تحصيلي 
آنها به طور كامل موجود نيست، ضرايب اين دروس از درصد سوابق تحصيلي كسر 
خواهد شد. بر اساس نوع ديپلم داوطلب و گروه آزمايشي كه وي در آن شركت كرده 
است )تطابق يا عدم تطابق نوع ديپلم با گروه آزمايشي(، حالت هاي مختلفي پيش  

مي آيد كه در ادامه، هر يك از آنها ارائه مي شود.
و  » سالمت  درس  امتحان  پرورش،  و  آموزش  وزارت  اعالم  اينكه طبق  به  توجه  با 
بهداشت« براي تمامي ديپلم ها به صورت نهايي، كشوري و سراسري برگزار مي شود، 
اين درس نيز به عنوان يك درس عمومي براي همه داوطلبان درنظر گرفته شده و 

ضرايب دروس عمومي براين اساس تعديل شده است. 
در نمره كل سازي، اثر دروس اختصاصي 3 برابر دروس عمومي لحاظ مي شود.

الف- نوع دیپلم با گروه آزمایشي تطابق دارد:
مثبت  تأثير  با  و  ميزان حداكثر 30 درصد  به  تحصيلي  داوطلبان، سوابق  اين  براي 
اعمال مي شود. ضرايب دروس سوابق تحصيلي ديپلم با توجه به نوع ديپلم و گروه 

آزمايشي در جداول شماره )1( تا )4( ارائه شده است.

ب- عدم تطابق نوع دیپلم با گروه آزمایشي:
برای داوطلبانی كه بين سوابق تحصيلی آنان با گروه آزمايشی مطابقت وجود ندارد، 
آزمون سراسري،  با دروس  متناسب  اساس دروس موجود  بر  تأثير سوابق تحصيلي 
حداكثر تا ميزان 30 درصد خواهد بود. ميزان تأثير سوابق تحصيلي ديپلم هاي غير 
مرتبط، برابر است با نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب به مواد آزمون گروه هاي 
آزمايشي مختلف، با در نظر گرفتن ضرايب دروس در زيرگروه های مربوط. براي اين 
داوطلبان، درصد تأثير و ضرايب دروس مرتبط با مواد آزمون به تفكيك نوع ديپلم و 

گروه آزمايشي هاي مختلف، بر اساس جداول شماره )5( تا )19( خواهد بود.
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 قسمت دوم 
ضرایب و میزان تأثیر سوابق تحصیلي براي داوطلبان داراي 

 دیپلم یا پیش  دانشگاهي 
نظام سالي واحدي یا ترمی واحدی

داوطلبان داراي ديپلم يا پيش دانشگاهي نظام سالي واحدي يا ترمي  واحدي، همانند 
پرداخته  آن  به  ادامه  در  كه  هستند  تحصيلي  سوابق  اعمال  مشمول  گذشته،  سال 
سوابق  دروس  نمرات  كه  تحصيلي،  سوابق  اعمال  مشمول  داوطلبان  براي  مي شود. 
اساس  بر  تحصيلي  سوابق  تأثير  ميزان  نيست،  موجود  كامل  به طور  آنها  تحصيلي 
دروس موجود سوابق تحصيلي محاسبه مي شود. بديهي است كه ميزان تأثير سوابق 
اين  غيرمشمول  داوطلبان  براي  تحصيلي  پيش دانشگاهي  سوابق  يا  ديپلم  تحصيلي 

سوابق تحصيلي، صفر است.

بخش اول: سوابق تحصیلي دیپلم
داوطلبان داراي ديپلم » رياضي فيزيك«، » علوم تجربي«، » ادبيات و علوم انساني« 
و »علوم و معارف اسالمي«، كه ديپلم خود را از سال 1384 به بعد در نظام آموزشي 
سالي واحدي يا ترمي واحدي اخذ نموده    اند و امتحانات يك  يا چند درس آنها به صورت 
نهايي، سراسري و كشوری برگزارشده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و 
سوابق تحصيلي موجود ديپلم )پايه يازدهم-سال سوم آموزش متوسطه نظام قبلي( به 
ميزان حداكثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و با تأثير مثبت 
اعمال مي شود. در ادامه، ضرايب هر يك از دروس اين نظام آموزشي و ميزان تأثير 
سوابق تحصيلي، با توجه به تطابق يا عدم تطابق ديپلم با گروه آزمايشي، ارائه مي شود.

الف- نوع دیپلم با گروه آزمایشي تطابق دارد:
براي اين داوطلبان، سوابق تحصيلي ديپلم به ميزان حداكثر 25 درصد )درصورتی كه 
تمامی دروس در سال های مشمول اعمال سوابق تحصيلی اخذشده و به صورت نهايي 
امتحان داده شده باشد؛ در غير اين صورت، دروس خارج از اين سال ها حذف و ضريب 
مربوطه از اثر 25 درصد كسر می شود و معادل آن به اثر آزمون افزوده مي شود( و بر 

اساس جداول شماره )21( تا )26( در نمره كل نهايی تأثير دارد.
در نمره كل سازي، اثر دروس اختصاصي 3 برابر دروس عمومي لحاظ مي شود.

توجه: با توجه به اينكه درس رياضی برای ديپلمه های علوم انساني  و علوم و معارف 
اسالمی، از سال  1389 به بعد به صورت سراسری و كشوری برگزار گرديده است، اين 
درس برای ديپلمه های سال 89 به بعد، كه در گروه آزمايشی علوم انساني  شركت 
نموده اند، جزء دروس سوابق تحصيلی در نظر گرفته می شود؛ ولی برای ديپلمه های 
سال های قبل از 1389، سوابق تحصيلی بر اساس نمرات ساير دروس موجود مؤثر 

سوابق تحصيلي محاسبه مي شود.

جمع بندي میزان تأثیر مثبت سوابق تحصیلي براي داوطلبان نظام آموزشي 
جدید 6-3-3

نظام  داوطلبان  براي  تحصيلي  سوابق  مثبت  تأثير  ميزان  حداكثر  خالصه،  طور  به 
آموزشي جديد 3-3-6 مشمول اعمال سوابق تحصيلي به تفكيك نوع ديپلم و گروه 

آزمايشی به شرح جدول 20 است.
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ب- عدم تطابق نوع دیپلم با گروه آزمایشي :
مطابقت  ثبت نامی  آزمايشی  گروه  با  آنان  تحصيلی  سوابق  بين  كه  داوطلبانی  برای 
وجود ندارد، تأثير سوابق تحصيلي بر اساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون 
تحصيلي  سوابق  تأثير  ميزان  بود.  خواهد  درصد   25 ميزان  تا  حداكثر  سراسري، 
ديپلم هاي غير مرتبط، برابر است با نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب به مواد 
آزمون گروه هاي آزمايشي مختلف، با در نظر گرفتن ضرايب دروس در زيرگروه های 
به  آزمون  مواد  با  مرتبط  و ضرايب دروس  تأثير  داوطلبان، درصد  اين  براي  مربوط. 
تا   )27( اساس جداول شماره  بر  مختلف،  آزمايشي هاي  گروه  و  ديپلم  نوع  تفكيك 

)41( خواهد بود.
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جمع بندي میزان تأثیر مثبت سوابق تحصیلي دیپلم براي داوطلبان داراي 
دیپلم نظام سالي  واحدي یا ترمي  واحدي  

به طور خالصه، حداكثر ميزان تأثير مثبت سوابق تحصيلي ديپلم براي داوطلبان نظام 
سالي واحدي يا ترمي  واحدي مشمول اعمال سوابق تحصيلي، به تفكيك نوع ديپلم و 

گروه آزمايشي آزمون سراسري، به شرح  جدول 42 است.

بخش دوم: سوابق تحصیلي پیش دانشگاهي
داوطلبان داراي مدرك پيش دانشگاهي »رياضي  فيزيك«، »علوم تجربي«، »ادبيات 
و علوم انساني«، »علوم و معارف اسالمي« و »هنر«، كه مدرك دوره پيش دانشگاهي 
خود را از سال تحصيلي 90 - 91 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات يك يا چند درس 
آنها به  صورت نهايي، سراسري و كشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق 
تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش دانشگاهي )پايه دوازدهم ـ سال 
آخر آموزش متوسطه نظام قبلي( به ميزان حداكثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصيلي 
موجود داوطلب و با تأثير مثبت اعمال مي شود. در ادامه، ضرايب هر يك از دروس 
يا عدم تطابق  به تطابق  با توجه  تأثير سوابق تحصيلي،  اين نظام آموزشي و ميزان 

پيش دانشگاهي با گروه آزمايشي، ارائه مي شود.

الف- تطابق نوع پیش دانشگاهی با گروه آزمایشی
اگر نوع پيش دانشگاهي داوطلب با گروه آزمايشي كه در آن شركت كرده  است، طبق 

جدول ذيل  باشد، نوع پيش دانشگاهي و گروه آزمايشي تطابق دارد.

تأثير سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي،  ميزان  و  داوطلبان، ضرايب دروس  اين  براي 
به ميزان حداكثر 5 درصد )درصورتی كه تمامی دروس در سال های مشمول اعمال 
سوابق تحصيلی اخذشده باشد؛ در غير اين صورت، دروس خارج از اين سال ها حذف 
و ضريب مربوطه از اثر 5 درصد كسر می شود و معادل آن به اثر آزمون افزوده خواهد 

شد( بر اساس جداول شماره )43( تا )47( در نمره كل نهايی تأثير دارد. 
در نمره كل سازي، اثر دروس اختصاصي 3 برابر دروس عمومي لحاظ مي شود.
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ب- عدم تطابق نوع پیش دانشگاهی با گروه آزمایشی

برای داوطلبانی كه بين سوابق تحصيلی پيش دانشگاهی های آنان با گروه آزمايشی 

مطابقت ندارد،  تأثير سوابق تحصيلي پيش دانشگاهی های غير مرتبط با گروه آزمايشي، 

بر اساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسري حداكثر تا 5 درصد خواهد 

بود. ميزان تأثير سوابق تحصيلي پيش دانشگاهی های غير مرتبط، برابر است با نسبت 

سوابق تحصيلي موجود داوطلب به مواد آزمون گروه هاي آزمايشي مختلف، با در نظر 

گرفتن ضرايب دروس در زيرگروه های مربوط.  ضرايب دروس مرتبط با مواد آزمون، 

سوابق  تاثير  ميزان  و  مختلف  آزمايشي  گروه هاي  و  پيش دانشگاهی  نوع  تفكيك  به 

تحصيلي پيش دانشگاهي، مطابق جداول شماره )48( تا )64( خواهد بود.                 
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جمع بندي میزان تأثیر مثبت سوابق تحصیلي پیش دانشگاهي 
به طور خالصه، حداكثر ميزان تأثير مثبت سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي براي داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصيلي به تفكيك نوع پيش دانشگاهي و گروه آزمايشي 

آزمون سراسري، به شرح  جدول 65  است.

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی
 ... به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر TOEFL ، GRE،IELTS و 
می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات و وعده های واهی مبنی 
بر اخذ مدارك مورد نظر، با مشخصات داوطلب  اقدام به کالهبرداری و اخذ مبالغ قابل توجهی از 
این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان ناظر آزمون های  بین المللی در کشور، ضمن برخورد 
قانونی و معرفی این مراکز به مراجع قضائی، موارد ذیل را  برای اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت که قباًل مجری آزمون 
از سوی این سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از پرداخت هرگونه وجه از 
طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های بین الملل( نسبت به مجاز بودن 

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

هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.

3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد خودداری 
نمایند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.

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

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

آزمون های بین المللی می نمایند برخورد قانونی خواهد شد.
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متعهد به نتیجه باشید، نه وابسته به نتیجه 
وقتی وابسته به نتيجه هستيد، تقال می كنيد تا به نتيجه مورد نظر برسيد و تمام مدت 
نگران نتيجه هستيد؛ نگران اينكه نكند به آنچه می خواهيد نرسيد و همۀ آرزوها و 
اهدافتان به باد رود؛ برای همين، بسياری از اوقات حتی موقع مطالعه تمركز نداريد و 
نگران »نكند«ها و »شايد«ها هستيد؛ اما وقتی متعهد به نتيجه هستيد، برايتان طی 
اين مسير مهم است؛ اينكه هدف را ببينيد و برای رسيدن به آن، تالش و كوشش 
الزم را بكنيد، ولي در زندگی تان كلنجار نخواهيد داشت؛ برای مثال، از اينكه يك روز 
درس نخوانديد، عصبانی نخواهيد شد و خودتان را شماتت نخواهيد كرد يا دنبال بهانه 
و دليل نخواهيد گشت، بلكه به دنبال علت اين كوتاهی و رفع آن برخواهيد آمد؛ چون 

شما متعهد به طی كردن اين مسير به بهترين وجه هستيد. 
چنين فردی غر نمی زند و به فكر پيدا كردن راه های عجيب و غريبی نيست كه بعضی 
از مؤسسات كنكوری پيشنهاد می دهند تا بتواند پاسخگوی سؤال های آزمون سراسری 
باشد، و بدون شك، نتيجه بسياری خوبی هم خواهد گرفت؛ چون آرامش خاطر دارد و 

از طی مسير لذت می برد و برای دانشی كه كسب می كند، ارزش قائل است. 
شايد تصور كنيد كه مطالعه در اين مدت كوتاه، ديگر فايده ای ندارد، اما بايد بدانيد 
كه همين چند روز نيز می توانيد، به جای گله و شكايت يا سير كردن در رؤياهای 
غيرواقعی، به واقعيت موجود تكيه كنيد و با مرور آنچه تا كنون خوانده ايد و تست زدن، خود 

را برای آزمون سراسری آماده تر سازيد تا نتيجه ای بهتر كسب كنيد.
 

 یک برنامه ریزی سبک و كارآمد داشته باشید
حرف،  اين  است.«  كنكور  در  موفقيت  برای  الزم  شرط   »برنامه ريزی، 
تكراری ترين جمله ای است كه كنكوری ها در سال كنكورشان می شنوند و به 

قول معروف  بعضی ها با شنيدنش كهير می زنند!
اما همۀ كنكوری ها بايد بدانند كه اگر در اين فرصت باقی مانده، برنامه 
نخواهد داد؛  را  نتيجۀ الزم  باشند، زحمتشان  نداشته  درست و حسابی 
زيرا تابستان قبل از شروع سال آخر دبيرستان، تعطيالت عيد نوروز و 
اين چند روز باقی مانده به كنكور، سه مقطع زمانی استراتژيك است 
و بی برنامه بودن در هر يك از اين سه مقطع، خطرناك است. در اين 
روزهای آخر، به بهانۀ خستگی يكساله، زحماتتان را به باد ندهيد؛ زيرا 
اگر در طول سال تحصيلی، يك روز را نمی توانستيد درس بخوانيد، 
زمان برای جبران وجود داشت، اما اشتباه و كوتاهی در اين روزها، 
غيرقابل جبران است؛ پس مانند يك ورزشكار حرفه ای، كه برای 
دو  تالشی  و  شوق  و  ذوق  فينال،  مسابقۀ  به  منتهی  روزهای 

این ده روز 
را سرسری نگیرید
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چندان دارد، شما نيز طبق برنامه و با جديت در فضای درس و مطالعه باشيد. دقت 
كنيد كه اين روزها نبايد درس جديد بخوانيد. هر قدر خوانده ايد، ديگر بس است. 
اگر شما 80 درصد از مباحث كنكور را با كيفيت 100 درصد خوانده باشيد، بهتر از 
داوطلبانی هستيد كه 100 درصد مباحث كنكور را با كيفيت 80 درصد خوانده اند؛ در 
واقع، ماه آخر، وقت جديد خوانی نيست، بلكه وقت دوباره خوانی است؛ فقط بايد 

مرور كنيد. اگر در طول سال، موقع درس خواندن و تست زدن، با عالمت گذاری 
جلو رفته و مشخص كرده باشيد كه كجاها ضعفتان بيشتر است و كدام تست ها را 
اشتباه زده ايد، كارتان ساده می شود. برای دوباره خوانی، می توانيد از مرور همان 
تست های عالمت زده استفاده كنيد. دروس عمومی، به ويژه لغات  ادبيات، زبان 
خارجي يا عربی و آيات درس معارف اسالمي را می توانيد  در اين فرصت باقی مانده 

دوره كنيد. 

ساعت خوابتان را منظم كنید
بعضی از شما داوطلبان، شب ها و در زمان خلوتی خانه، عادت به درس خواندن داريد 

و بعضی  درس خواندن در طول روز، به خصوص صبح ها را ترجيح می دهيد.
ساعت  يك  در  و  بگذاريد  كنار  را  عادت ها  همۀ  كه  است  بهتر  پايانی،  هفتۀ  در 
تا 11 شب  اين است كه حدود ساعت 10  مشخص بخوابيد. پيشنهاد ما به شما 
حتماً بخوابيد و حتی اگر خوابتان نمی آيد دراز بكشيد و با بستن چشم ها به مغزتان 
استراحت دهيد. بهتر است كه صبح ها ساعت 6 صبح بيدار شويد؛ چون 40 دقيقه 
بنابراين،  آماده سرويس دهی شود؛  اعصاب مركزی شما  تا سيستم  طول می كشد 
بايد، ساعتی بيدار شويد كه سيستم عصبی  شما  حداكثر يك ساعت زمان برای 
آماده شدن داشته باشد. اين تمرين، تمرين خوبی است تا در روز آزمون، آماده و 

سرحال باشيد.

ورزش كنید
فراموش نكنيد كه در روز امتحان بايد حدود 4 ساعت روی صندلی سفت و سخت 
به  اين سخن  البته  كنيد؛  ورزش  بدنتان  تقويت عضالت  برای  بنابراين،  بنشينيد؛ 
معنای آن نيست كه بدنتان را در هفته پايانی با ورزش های سنگين خسته كنيد. 
شما می توانيد با چند حركت كششی سبك و ساده در منزل، عضالت خودتان را 
تقويت كنيد؛ در ضمن، حدود 20 دقيقه ورزش در روز، سبب توليد »آندروفين« 
شده و باعث نشاط و كاهش استرس می شود؛ بنابراين، حتماً در برنامه روزانۀ خود، 
مدت زمانی را به ورزش كردن اختصاص دهيد. همچنين شنا  و پياده روی می تواند 

به آرامش روانی شما بسيار كمك كند.

غذای خوب  و به موقع بخورید
مغز شما در روز برگزاري آزمون سراسري، 

آن  شما  كه  می كند  استفاده  انرژی اي  از 
در  كرده ايد.  ذخيره  قبل  روزهای  در  را 

سبزيجات  و  ميوه ها  مصرف  پايانی،  هفته 
را  گردو  مغز  و  انجير  عسل،  خرما،  تازه، 

اگر  دهيد.  قرار  غذايی تان  برنامه  در  حتماً 
خوردن  بدون  كه  هستيد  دانش آموزانی  جزء 

در  حتماً  می روند،  درس  استقبال  به  صبحانه 
بخوريد.  مقوی  و  حجم  كم  صبحانه  روزها  اين 

اين باور كه برای جبران افت قند خون، به دليل 
فعاليت مدام مغز، بايد مواد قندی بيشتری استفاده 

ساده،  قندی  مواد  زيرا  است؛  اشتباه  كاماًل  شود، 
برای  می كنند،  بيشتر  را  فرد  تحريك پذيری  حالت 

جبران افت قندخون بايد از كربوهيدرات های پيچيده، 
مانند نان، برنج و ماكارونی، به جای شربت، شكالت و 

آبميوه های پاكتی  استفاده شود؛ در ضمن، خوردن غذای 
با حجم كم، ولی در دفعات بيشتر، به بدن كمك می كند تا 

قند خون را در حالت پايداری نگه دارد، و اين مسأله، خود 
به كم شدن استرس نيز  كمك زيادی می كند.

از مصرف لبنياتی مثل ماست و شير نبايد غافل شد. تحقيقات 
اثر  استرس  كاهش  در  چرب  كم  كه  شير  داده است  نشان 

كاهش  باعث  كلسيم،  داشتن  دليل  به  شير،  دارد.  مفيدی 
در  بدن  آرامش  و  تسكين  موجب  و  ماهيچه ای شده  انقباضات 

دنبال خوردن  به  اگر  دليل،  همين  به  می شود؛  اضطراب  هنگام 
می تواند  كامل،  غالت  با  شير  هستيد،  سالم  و  ساده  صبحانه ای 

صبحانه ای مناسب به حساب بيايد.
شود؛  تمركز  عدم  و  سردرد  می تواند سبب  نيز  مايعات  كم  مصرف 

بايد توجه داشت كه بهترين نوشيدنی آب است. برای كاهش  البته 
بايد خودداری كرد  نوشيدنی های كافئين دار  زياد  از مصرف  استرس، 

از آبميوه يا چای سبز  و بهتر است كه به جای قهوه، چای و نوشابه، 
استفاده كنيد.

در مدت باقی مانده تا زمان برگزاري آزمون سراسري، از خوردن غذای 
بيرون نيز خودداری كنيد تا در اين دوران مهم، دچار ناراحتی های گوارشی 

نشويد. 

انرژی منفی ممنوع 
نه خودتان منفی باف باشيد و نه اجازه بدهيد كه افراد مضطرب به شما انرژی 

منفی بدهند. اين روزها شما بيش از هر چيز نياز به آرامش داريد؛ پس نگذاريد 
كه بعضی از افراد، با اظهار نگرانی از وضعيت درسی شان يا به ُرخ كشيدن مطالعۀ 

خود، شما را از فضايی امن و آرام دور كنند.

ندارد،  فایده ای  دیگر  كوتاه،  مدت  این  در  مطالعه  كه  كنید  تصور  شاید 

اما باید بدانید كه همین چند روز نیز می توانید، به جای گله و شکایت یا 

سیر كردن در رؤیاهای غیرواقعی، به واقعیت موجود تکیه كنید و با مرور 

سراسری  آزمون  برای  را  خود  زدن،  تست  و  خوانده اید  كنون  تا  آنچه 

آماده تر سازید تا نتیجه ای بهتر كسب كنید 
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ثبت  نام   سال 1398  سراسري   آزمون   در  كه   متقاضياني  كليه  اطالع  به  بدين وسيله 
هاي آزمايشي  گروه  داوطلبان  اختصاصي  و  عمومي  آزمون  كه  مي رساند  نموده اند، 
علوم رياضي و فني و علوم انساني در صبح پنجشنبه مورخ 98/4/13، داوطلبان گروه 
آزمايشي هنر در بعد از ظهر پنجشنبه مورخ 98/4/13، داوطلبان گروه آزمايشي علوم 
تجربي در صبح جمعه مورخ 98/4/14 و داوطلبان گروه آزمايشي زبان هاي خارجي در 
بعد از ظهر جمعه مورخ 98/4/14 در 381 شهرستان و بخش مختلف كشور )به شرح 
جدول شماره 1( برگزار خواهد شد. كارت هاي  شركت در آزمون براي  كليه  داوطلبان  
آزمون  سراسري سال 1398 بر اساس  مندرجات  بند »الف « اين  اطالعيه ، روي پايگاه 
اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور قرار مي گيرد و داوطلبان پس از پرينت 
كارت شركت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالي بايد »مطابق بند »ب« اين 

اطالعيه« به حوزه هاي رفع نقص كارت مندرج در جدول شماره 2 مراجعه نمايند.

الف- نحوه  و زمان پرینت برگ راهنما و كارت شركت در آزمون
كارت هاي  شركت در  آزمون  كليه  داوطلبان  گروه هاي  آزمايشي  علوم  رياضي  و فني ، علوم  
تجربي ، علوم انساني ، هنر و زبان هاي خارجي  به همراه برگ راهنماي شركت در آزمون، از 
و  مشاهده  مورخ 98/4/12 براي  روز چهارشنبه  لغايت  مورخ 1398/4/9  يكشنبه  روز 
پرينت روي پايگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org قرار خواهد 
گرفت؛ لذا كليه  متقاضيان شركت  در اين آزمون ، براي پرينت كارت شركت در آزمون 
بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به پايگاه اطالع رساني مذكور مراجعه نموده و 
با وارد نمودن شماره سريال كارت اعتباري ثبت نام )12 رقمي( و شماره شناسنامه يا 
شماره پرونده و كدپي گيري ثبت نام )16 رقمي( و نام و نام خانوادگي، كدملي و سريال 
شماره شناسنامه، يك نسخه پرينت از برگ راهنما و كارت شركت در آزمون خود تهيه 
نمايند. بديهي است داوطلباني كه در دو يا سه گروه آزمايشي متقاضي شده اند بايد، عالوه 
بر پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي اصلي، برحسب مورد، نسبت به پرينت 
كارت گروه آزمايشي دوم يا گروه هاي آزمايشي دوم و سوم )گروه هاي آزمايشي هنر و 
زبان هاي خارجي( خود اقدام نمايند. داوطلبان براي پرينت كارت شركت در آزمون، بايد 
منحصراً به روش فوق اقدام و بر اساس تاريخ و آدرس تعيين شده روي كارت شركت در 
آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است كه براي شركت در جلسه 
آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و همچنين اصل كارت ملي يا اصل 
شناسنامه عكسدار و ارائه آن، الزامي است؛ لذا كليه داوطلبان بايد براي پرينت كارت 

شركت در آزمون اقدام نمايند.
تذکر مهم: چنانچه داوطلبي به دليل در اختيار نداشتن اطالعات مربوط به شماره 
پرونده يا كد پي گيري مورد نياز، موفق به پرينت كارت شركت در آزمون خود نمي شود، 
الزم است كه با مراجعه به پايگاه اطالع رساني اين سازمان و ورود به سيستم پاسخگويي 
و انتخاب نام آزمون و تعيين موضوع پي گيري، نسبت به دريافت اطالعات مربوط به 
شماره پرونده، يا كد پي گيري ثبتنام اقدام نمايد و به هيچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه 

نكند. الزم به ذكر است اين امكان براي داوطلباني فراهم است كه در سيستم پاسخگويي 
داراي عضويت هستند؛ لذا ضرورت دارد داوطلباني كه اطالعات فوق را مفقود نموده اند، 

با عضويت در اين سيستم، نسبت به بازيابي اين اطالعات اقدام نمايند.

ب- محل  رفع نقص كارت شركت در آزمون
علوم  آزمايشي  هاي  گروه  داوطلبان  كليه  در  آزمون  كارت شركت  نقص  رفع  محل 
رياضي و فني ، علوم انساني ، علوم  تجربي ، هنر و زبان هاي  خارجي،  بر مبناي  شهرستان  
ثبت  نام ، مشخص كرده اند به  شرح   تقاضانامه   بند 44  كه  در  آنان،   فعلي   اقامت  محل  
جدول شماره  1 و آدرس محل رفع نقص به شرح جدول شماره 2 اين اطالعيه است.

آزمون،  در  شركت  كارت  مندرجات  در  مغایرت  مشاهده  درصورت  ج- 
داوطلبان الزم است به شرح زیر اقدام نمایند

1- داوطلبان نظام سالي واحدي و ترمي واحدي، كه مشمول اعمال سوابق تحصيلي 
ديپلم )فارغ التحصيالن سال 1384 به بعد( يا پيش دانشگاهي )فارغ التحصيالن سال 
1391 به بعد( هستند و همچنين داوطلبان نظام آموزشي جديد )نظام 6،3،3( كه 
ديپلم خود را در سال 1398 اخذ مي نمايند و نسبت به مندرجات كارت شركت در 
آزمون در بندهاي 1 ،3 ،4، 7 ،31، 61، 71، 22، 32، 42 و 52 شامل نام خانوادگي و 
نام، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع ديپلم، شماره ملي، كد دانش آموزي 
و منطقه اخذ ديپلم، سال و بخش محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي، عنوان مدرك 
پيش دانشگاهي، منطقه يا ناحيه اخذ مدرك پيش دانشگاهي، كد دانش آموزي مقطع 
پيش دانشگاهي مغايرتي مشاهده نمودند، الزم است كه براي پي گيري موارد مذكور، 
حداكثر تا تاريخ 98/4/16 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرك تحصيلي خود 

مراجعه و از آن طريق نسبت به اصالح موارد اقدام نمايند. 
تبصره: الزم به توضيح است كه سوابق تحصيلي كليه داوطلبان مشمول اعمال سوابق 
تحصيلي )به خصوص نمرات داوطلبان نظام آموزشي جديد 6،3،3( مجدداً از تاريخ 
داوطلبان  لذا  گرفت؛  خواهد  قرار  سازمان  اين  سايت  روي  مشاهده  براي   98/4/20
الزم است كه در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در سوابق تحصيلي خود، تا تاريخ 
98/4/23 براي پي گيري و اصالح مغايرت به مناطق آموزش و پرورش محل تحصيل 

خود مراجعه نمايند.
2- داوطلباني كه مشمول اعمال سوابق تحصيلي نيستند چنانچه مغايرتي در اطالعات 
مندرج در بندهاي 1، 3، 4، 7، 13، 14، 15، 18، 19، 20، 21 ، 22 ، 23 ، 24 و 27 
شامل نام خانوادگي و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع ديپلم، شماره 
ملي، سري و سريال شناسنامه، محل تولد، سهميه، معدل كتبي نهايي ديپلم، محل 
پيش دانشگاهي،  مدرك  عنوان  ديپلم،  مدرك  اخذ  محل  ديپلم،  ماقبل  مدرك  اخذ 
منطقه يا ناحيه اخذ پيش دانشگاهي و وضعيت تحصيلي و اشتغال مغايرتي مشاهده 
نمودند، الزم است كه براي اصالح مورد يا موارد مذكور، حداكثر تا تاريخ 98/4/14 

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

 تاریخ  برگزاري ، نحوه  پرینت كارت  و 
محل رفع نقص كارت شركت در آزمون 

سراسري  سال 1398
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منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش )قسمت ويرايش اطالعات( مراجعه و با 
توجه به توضيحات مندرج در اين سايت، نسبت به اصالح موارد اقدام نمايند.

 3- داوطلبان، در صورتي كه مغايرتي در اطالعات مندرج در بندهاي 2، 6، 8، 9 ، 
10 و 11 )جنس، دين، زبان خارجي امتحاني، معلوليت، بهيار و نظام آموزشي( كارت 
شركت در آزمون مشاهده نمودند، ضروري است كه از روز سه شنبه 98/4/11 لغايت 
روز چهارشنبه 98/4/12 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 با همراه 
به نماينده  داشتن كارت شناسايي معتبر )كارت ملي يا شناسنامه عكسدار( شخصاَ 
براساس  مربوطه  حوزه  نقص  رفع  باجه  در  مستقر  كشور  آموزش  سنجش  سازمان 

جدول شماره 2 همين اين اطالعيه مراجعه نمايند.
ُمهر  فاقد  جمله؛  از  اشكاالتي  داراي  داوطلب،  آزمون  در  شركت  كارت  چنانچه   -4
 ... و  عكس(  )اشتباه  داوطلب  عكس  بجز  عكسي  درج  عكس،  نبودن  واضح  عكس، 
از   98/4/12 چهارشنبه  روز  الي   98/4/11 سه شنبه  روز  كه از  است  است، ضروري 
ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 با همراه داشتن دو قطعه عكس 4×3، 
كارت ملي يا شناسنامه عكسدار، شخصاَ به نماينده اين سازمان مستقر در باجه رفع 
نقص حوزه مربوط بر اساس جدول شماره 2 مراجعه نمايند و موضوع را دنبال نموده 

تا مشكل برطرف گردد.
تبصره: در صورتي كه در اين خصوص كارت داوطلب داراي اشكال است و تا روز 
قبل از آزمون نسبت به رفع آن اقدام ننمايد، مطابق مقررات مربوط به تخلف و تقلب 

با وي رفتار خواهد شد.
 18 بند  در  و  بوده  مناطق  سهميه  از  داوطلبي غير  درخواستي  چنانچه سهميه   -5
كارت شركت در آزمون سهميه مناطق درج گرديده است، الزم است كه به ترتيب 

ذيل عمل نمايد:
ايثارگران،  امور  و  بنياد شهيد  از سهميه هاي  استفاده  5-1-كليه داوطلبان متقاضي 
رزمندگان ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت جهاد كشاورزي و رزمنده داوطلب بسيجي 
و همچنين همسر و فرزندان آنان براي اعالم مغايرت و تكميل اطالعات مربوط به 
ويرايش اطالعات در سايت  به قسمت  تاريخ 98/4/14 منحصراً  تا  سهميه، حداكثر 
اين سازمان مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در اين سايت، نسبت به اصالح و 
تكميل موارد اقدام نمايند تا درصورت تأييد سهميه از سوي ارگان مربوط، سهميه 
براي آنها اعمال گردد؛ در غير اين صورت، با سهميه مناطق گزينش خواهند شد و 

هيچ گونه اعتراضي در اين زمينه، قابل قبول نيست. 
بوده اند،  سهميه  از  استفاده  متقاضي  نام  ثبت  اول  مرحله  در  كه  داوطلباني   -2-5
ولي سهميه آنان به هر دليل از طرف ارگان ذي ربط مورد تأييد قرار نگرفته است، 
براي اطمينان بيشتر و بررسي وضعيت عدم تأييد سهميه خود )بعد از ويرايش( به 
ارگان هاي ذي ربط نيز مراجعه نمايند؛ در غير اين صورت، با سهميه مناطق گزينش 

خواهند شد و هيچ گونه اعتراضي در اين زمينه، قابل قبول نيست.
6- چنانچه شماره داوطلب مندرج روي كارت شركت در آزمون، چه به صورت عددي 
يا به صورت حروف ناخوانا مي باشد، ضروري است كه وي از روز سه شنبه 98/4/11 
الي روز چهارشنبه 98/4/12 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 شخصاَ 
به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط بر 
اساس جدول شماره 2 اين اطالعيه مراجعه نمايد و موضوع را دنبال نموده تا مشكل 

برطرف گردد.
ذيل،  هاي  رشته  به  عالقه مندي  صورت  در  هنر،  آزمایشي  گروه  داوطلبان   -7
از  مجموعه  دو  حداكثر  انتخاب  به  نسبت  بايد  عملي  آزمون  در  شركت  منظور  به 
رشته هاي تحصيلي جدول ذيل )موارد 2 الي 14( و منحصراً به صورت اينترنتي از 
تاريخ 1398/4/9 )و همزمان با پرينت كارت( تا 98/4/18 از طريق پايگاه اطالع رساني 
اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org اقدام نمايند. با توجه به اينكه پذيرش 
دانشجو در رشته هاي تحصيلي مورد نظر در آزمون سراسري سال 1398 به صورت 
يك/1  انتخاب  به  اقدام  كه  داوطلباني  مي پذيرد  شرايط خاص صورت  با  و  متمركز 
مجموعه از مجموعه رشته هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر براي شركت در آزمون 
ريال  هزار(  )پانصد  مبلغ 500/000  پرداخت  به  نسبت  بايد  اقدام مي نمايند،  عملي 
بابت هزينه آزمون عملي به صورت اينترنتي با استفاده از كارت هاي بانكي عضو شبكه 
شتاب، از تاريخ فوق با مراجعه به پايگاه اطالع رساني فوق الذكر اقدام نمايند. داوطلبان، 

از  مجموعه  دو/2  عملي  آزمون  در  به شركت  مند  عالقه  و  متقاضي  كه  در صورتي 
مجموعه هاي گروه آزمايشي هنر هستند، بايد نسبت به پرداخت مبلغ 1/000/000 
)يك ميليون( ريال به صورت اينترنتي اقدام نمايند. بديهي است كه عدم پرداخت 
هزينه آزمون رشته هاي تحصيلي عملي در تاريخ تعيين شده، به منزله عدم امكان 
پذيرش آنان در اين رشته ها خواهد بود. آزمون عملي براي كليه رشته هاي مندرج 
براي  كه  است  داوطلبان الزم  و  برگزار خواهد شد  درمردادماه 98  ذيل،  در جدول 
اطالع از جزئيات برگزاري آزمون عملي، زمان پرينت كارت ورود به جلسه و آدرس 
محل برگزاري آزمون رشته هاي مندرج در جدول ذيل )بجز رشته علوم ورزشي( به 
قرار مي گيرد،  اين سازمان  اطالع رساني  پايگاه  در  تاريخ 98/5/8  در  كه  اطالعيه اي 

مراجعه نمايند.
8- داوطلبان هر يك از گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي 
تربيت  آموزش  و  ورزشي  علوم  به رشته  مندي  و علوم انساني، در صورت عالقه 
بدني )مورد 1 جدول ذيل(، بايد نسبت به انتخاب مورد مربوط )منحصراً به صورت 
اينترنتي( همزمان با پرينت كارت از تاريخ 1398/4/9 تا 98/4/18 از طريق پايگاه 
اطالع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org اقدام نمايند و با توجه به 
اينكه پذيرش دانشجو در اين رشته در آزمون سراسري سال 1398 به صورت متمركز 
با شرايط خاص صورت مي پذيرد، داوطلباني كه نسبت به انتخاب مورد مربوط اقدام 
نموده اند، بايد نسبت به پرداخت مبلغ 310/000 )سيصد و ده هزار( ريال به صورت 
اينترنتي با استفاده از كارت هاي بانكي عضو شتاب اقدام نمايند. ضمناً آزمون عملي 
رشته مذكور، در روزهاي 3 و 4 مرداد ماه 98 برگزار خواهد شد. داوطلبان الزم است 
كه براي اطالع از جزئيات برگزاري آزمون عملي، زمان دريافت كارت و آدرس محل 
برگزاري آزمون رشته علوم ورزشي، به اطالعيه اي كه در تاريخ 98/4/26 در پايگاه 

اطالع رساني اين سازمان قرار مي گيرد، مراجعه نمايند.

9- آن دسته از داوطلباني كه در زمان ثبت نام آزمون، موفق به اعمال بند مؤسسات 
غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور نشده اند، مي توانند در مرحله انتخاب رشته نسبت به 

اعمال بند فوق اقدام نمايند.
10- به اطالع داوطلبان عالقه مند به رشته هاي تحصيلي مورد نياز وزارت آموزش و 
پرورش در دانشگاه هاي تربيت دبير شهيد رجايي و پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان 
از داوطلبان براي  مي رساند كه توضيحات الزم درخصوص نحوه اعالم عالقه مندي 

پذيرش در اين دانشگاه ها، در مرحله انتخاب رشته اطالع رساني خواهد شد.
و  مراكز  تحصيلي  رشته هاي  انتخاب  به  عالقه مند  داوطلبان  از  دسته  آن   -11
واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي كه پذيرش در آنها براساس آزمون صورت مي پذيرد، 
دريافت  و  آزمون سراسري  اوليه  نتيجه  اعالم  از  آزمون، پس  در  بايد ضمن شركت 
كارنامه، براي انتخاب رشته به سايت مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي مراجعه نمايند.

د- تذكرهاي  مهم 
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، اصل 

كارت ملي يا اصل شناسنامه عكسدار، الزامي است.
2- دِر حوزه هاي امتحاني صبح ها رأس  ساعت  7:00 )هفت( صبح و بعد از ظهرها 
برگزاري  فرآیند  و  بسته خواهد شد  از ظهر(  بعد  نيم  و  )دو  رأس ساعت 14:30 
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آزمون، صبح ها رأس  ساعت  ۷:30 )هفت و سي دقيقه( و بعد از ظهرها رأس 
ساعت ۱۵:00 )سه بعد از ظهر( آغاز مي گردد؛ لذا از ورود داوطلبان پس از بسته 

شدن دِر حوزه هاي امتحاني ممانعت به عمل خواهد آمد.
3- هر داوطلب، براي حضور در جلسه آزمون، عالوه بر پرينت كارت شركت در آزمون 
گروه آزمايشي مربوط ، الزم است كه اصل كارت ملي يا اصل شناسنامه عكسدار، چند 
مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاك كن و يك سنجاق يا سوزن به همراه 

داشته  باشد.
4- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي، از جمله كيف دستي، ساك دستي، وسايل 
محاسباتي و هر گونه وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه حافظه دار )از قبيل پيجر، 
تلفن همراه، تبلت، قلم نوري، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و 
...(، جزوه، كتاب، ماشين حساب، هرگونه نُت يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل 
شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. در صورت همراه داشتن وسايل ذكر 
شده و تحويل آنها به هنگام ورود به محل حوزه، حوزه برگزاري، هيچ گونه مسؤوليتي 

براي مفقود شدن يا آسيب ديدن وسايل مذكور، نخواهد داشت.

دستگاه  و  الكترونيكي  ارتباط  وسايل  هرگونه  داشتن  همراه  مهم:  بسیار  تذكر 
نوري، ساعت هوشمند، دستبند  قلم  تبلت،  تلفن همراه،  پيجر،  قبيل  )از  حافظه دار 
هوشمند، انگشتر هوشمند و ...(، در جلسه آزمون، حتي درحالت خاموش، عالوه بر 
اينكه موجب محروميت از گزينش در آزمون مي شود، به عنوان تقلب و تخلف نيز 
به تخلفات و جرايم در  قانون رسيدگي  براساس  با داوطلبان ذي ربط،  و  تلقي شده 

آزمون هاي سراسري كه بخشي از آن در بند »و« آمده است، رفتار خواهد شد.
5- براي  آن  دسته  از داوطلبان  متقاضي شركت در آزمون گروه هاي  آزمايشي  علوم  
رياضي  و فني ، علوم  انساني، علوم  تجربي و زبان هاي خارجي،  كه عالقه مندي  خود را 
براي  شركت  در آزمون  گروه  آزمايشي  هنر با گذاشتن  عالمت  در رديف  39 تقاضانامه  
اعالم  داشته اند، كارت  شركت در آزمون  گروه هنر نيز جداگانه  صادر گرديده  است . 
را  آزمون گروه  هنر  پرينت كارت  شركت در  اين  دسته  از داوطلبان،  الزم  است  كه 
نيز، عالوه  بر پرينت كارت  شركت در آزمون  گروه آزمايشي  مربوط ، از طريق پايگاه 
اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور دريافت  كنند؛ به عبارت ديگر، براي  اين  
قبيل  داوطلبان،  دو كارت  شركت در آزمون  صادر شده  است  كه  الزم  است  پرينت هر 
دو كارت  شركت در آزمون را از طريق پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش 

كشور  دريافت  نمايند.
6- براي  آن دسته  از داوطلبان  متقاضي شركت در آزمون گروه هاي  آزمايشي  علوم  
رياضي  و فني ، علوم  انساني ، علوم  تجربي و هنر، كه عالقه مندي  خود را براي  شركت  در 
آزمون  گروه  آزمايشي  زبان هاي  خارجي  نيز با گذاشتن  عالمت  در رديف  40 تقاضانامه  
مشخص  كرده اند، كارت  شركت در آزمون گروه آزمايشی زبان هاي  خارجي  نيز صادر 
گرديده  است . اين  دسته  از داوطلبان ، الزم  است  كه پرينت كارت  شركت در آزمون 
گروه  آزمايشي  زبان هاي  خارجي  را نيز، عالوه  بر كارت  گروه  آزمايشي  مربوط ، از طريق 
ديگر،  عبارت  به   كنند؛  دريافت   كشور  آموزش  سازمان سنجش  اطالع رساني  پايگاه 
براي  اين  قبيل  از داوطلبان ، دو كارت  شركت در آزمون صادر شده  است  كه  الزم است  
پرينت هر دو كارت  شركت در آزمون را از طريق پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش 

آموزش كشور دريافت  نمايند.
7- براي  آن دسته  از داوطلبان  متقاضي شركت در آزمون گروه هاي  آزمايشي  علوم  
رياضي  و فني ، علوم  تجربي  و علوم  انساني،  كه عالقه مندي  خود را براي  شركت  در 
گروه  هنر و همچنين  گروه  زبان هاي  خارجي  با عالمتگذاري  در رديف هاي  39 و 40 
تقاضانامه  مشخص  كرده اند، سه  كارت  شركت در آزمون )يك  كارت  مربوط  به  گروه  
آزمايشي  اصلي  علوم  رياضي  و فني يا علوم  تجربي  يا علوم  انساني  و دو كارت  ديگر به  
ترتيب  براي  گروه های آزمايشی   هنر و زبان هاي  خارجي ( صادر شده  است . اين  قبيل  
از داوطلبان ، بايد پرينت هر سه  كارت  شركت در آزمون را از طريق پايگاه اطالع رساني 

سازمان سنجش آموزش كشور دريافت  دارند.
8- داوطلبان شاغل در شغل بهياري، كه داراي ديپلم بهياري بوده و در آزمون سراسري 
سال 1398 در گروه آزمايشي علوم تجربي ثبت نام نموده اند، عالوه بر پاسخگويي به 
دروس عمومي و اختصاصي گروه آزمايشي مربوط، بايد به دروس اختصاصي بهياري نيز 

كه در دفترچه شماره 3 درج گرديده، پاسخ دهند. براي اين قبيل داوطلبان، روي كارت 
شركت در آزمون در قسمت بهياري، كلمه »بلي« مشخص شده است.

9- داوطلبان  گروه  آزمايشي  علوم  انساني،  كه داراي ديپلم علوم و معارف اسالمي و 
عنوان  گواهينامه  دوره  پيش  دانشگاهي  آنان  علوم  و معارف  اسالمي  )كد 18( هستند، 
درس  مذكور،  گروه   اختصاصي   دروس   بر  عالوه   كه   است  الزم   ضوابط ،  به   توجه   با 
 اصول، عقايد و فقه  را نيز امتحان  دهند؛ لذا به اين داوطلبان توصيه  مي شود كه  به  
مندرجات  برگ راهنما، كه  به همراه  كارت  شركت در آزمون از طريق پايگاه اطالع 
نمايند.  توجه   است،  پرينت  و  دريافت   قابل  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  رساني 
وضعيت  چنين  داوطلباني،  كه  با توجه  به  ضوابط  )از لحاظ  نوع  گواهينامه  ديپلم و دوره  
پيش  دانشگاهي (، الزم  است  درس  اصول ، عقايد و فقه  را امتحان  دهند، دقيقاً در برگ 

راهنماي  شركت  در آزمون  مشخص  شده  است .
تبصره: به داوطلبان داراي ديپلم علوم و معارف اسالمي نظام جديد آموزشي 6-3-3 
در گروه آزمايشي علوم انساني دفترچه شماره 3 )اصول عقايد( تحويل نخواهد شد و 
اين دسته از داوطلبان منحصراً بايد به سؤاالت دفترچه اختصاصي )دفترچه شماره 2( 
ويژه داوطلبان ديپلم علوم و معارف اسالمي نظام آموزشي 3-3-6 كه به آنها تحويل 

مي شود، پاسخ دهند.
يا 5 رديف   يا 4  يا 3  بندهاي  1يا 2  از  از داوطلباني  كه  يكي   براي  آن  دسته    -10
29 )بند معلوليت( تقاضانامه  ثبت  نام  را عالمتگذاري  نموده  و پس از استعالم از سازمان 
قرار گرفته است، در مقابل  عنوان  معلوليت  در  تأييد  آنان مورد  بهزيستي معلوليت 
از  يكي   داوطلبي   چنانچه   است .  شده   درج   معلوليت   نوع   آزمون،  در  شركت  كارت  
بندهاي  مذكور را عالمتگذاري  نموده ليكن معلوليت ايشان مورد تأييد قرار نگرفته، 
روزهاي  از  يكي  در  وي   كه  است  الزم   لذا  است؛  گرديده  حذف  وي  معلوليت  بند 
سه شنبه مورخ 98/4/11 يا چهارشنبه مورخ 98/4/12 )روزهاي قبل از آزمون( با به 
نماينده  سازمان  سنجش  آموزش   به   را سريعاً  همراه داشتن گواهي معلوليت مراتب  
از  قبل   تا  دهد  اطالع    2 شماره  اساس جدول  بر  نقص   رفع   باجه  در  مستقر  كشور 

برگزاري  آزمون  وضعيت  وي  مشخص  گردد.
11- داوطلبان  مشمول  هر يك  از بندهاي 3 و 4 مندرج در بند )ج( و همچنين بند 
10 مندرج در بند )د( فوق، الزم  است كه قبل  از برگزاري  آزمون،  با مراجعه به باجه 
را مشخص كرده  باشند.  اطالعيه، وضعيت  خود   2 رفع نقص براساس جدول شماره 
بديهي  است  كه در حين  اجراي  آزمون  و بعد از آن  اقدامي  در اين زمينه انجام  نخواهد 

شد.
مدرك  آخرين  بودن  دارا  به  توجه  با   1398 سال  سراسري  آزمون  داوطلبان   -12

تحصيلي بايد داراي يكي از شرايط باشند:
12-1- دانش آموز نظام جديد آموزشي 3-3-6 )پايه دوازدهم( كه تا پايان شهريور 

ماه )98/6/31( موفق به اخذ ديپلم مي شوند.
تا  حداكثر  فارغ التحصيلي  تاريخ  )به  دانشگاهي  پيش  گواهي نامه  داراي   -2-12

.)98/6/31
12-3- داراي ديپلم چهارساله نظام قديم آموزش متوسطه.

12-4- داراي مدرك كارداني يا باالتر )به تاريخ فارغ التحصيلي حداكثر تا 98/6/31(.
در  نشوند،   98/6/31 تاريخ  تا  فوق  مدارك  يكي  اخذ  به  موفق  كه  داوطلباني  كليه 

صورت  شركت و قبولي در آزمون ، نسبت به لغو قبولي آنان اقدام خواهد شد.
دوم  نيمسال  از  آنها  پذيرش  كه  رشته هايي  در  داوطلب  قبولي  صورت  در  تبصره: 
سال تحصيلي 98-99 آغاز مي گردد، به شرط دريافت مدارك تحصيلي فوق تا تاريخ 

98/11/30، ثبت نام و ادامه تحصيل وي در رشته قبولي بالمانع خواهد بود.
13- با توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور براي بهبود و ارتقاء كيفي حوزه هاي 
برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطالعات براي 
ارزيابي حوزه ها دارد، خواهشمند است كه نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي 
حوزه امتحاني خود در آزمون سراسري سال 1398 از تاريخ 98/4/14 لغايت 98/4/20 

به صورت اينترنتي از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان اقدام كنيد.

ه - نکاتي مهم در خصوص دفترچه هاي سؤال گروه هاي آزمایشي پنج گانه 
و شخصي سازي آنها:
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آزمايشي،  گروه هاي  كليه  در  داوطلب  هر  به   1398 سال  سراسري  آزمون  در   -1
آزمون  و   »1 شماره  »دفترچه  عمومي  )آزمون  سؤال  دفترچه  دو  و  پاسخنامه  يك 
اختصاصي »دفترچه شماره 2«( در قالب دو بسته نايلوني داده مي شود. اين بسته ها 
شخصي سازي شده و مشخصات داوطلبان روي پاسخنامه و جلد دفترچه سؤاالت 

درج گرديده است. 
گروه  در  هستند،  بهياري  ديپلم  داراي  كه  بهياري،  شغل  در  شاغل  داوطلبان   -2
)دفترچه  عمومي  دفترچه  سؤاالت  به  پاسخگويي  بر  عالوه  تجربي،  علوم  آزمايشي 
شماره 1( و اختصاصي )دفترچه شماره 2(، بايد به سؤاالت دفترچه اختصاصي شماره 

3 نيز پاسخ دهند.
3- داوطلبان داراي مدرك ديپلم و پيش دانشگاهي علوم و معارف اسالمي در گروه 
)دفترچه  عمومي  دفترچه   سؤاالت  به  پاسخگويي  بر  عالوه  انساني،  علوم  آزمايشي 
شماره 1( و اختصاصي )دفترچه شماره 2( مي بايست به سؤاالت دفترچه اختصاصي 

شماره 3 )درس اصول و عقايد فقه( نيز پاسخ دهند. 
تبصره: به داوطلبان داراي ديپلم علوم و معارف اسالمي نظام جديد آموزشي 6-3-3 
در گروه آزمايشي علوم انساني، دفترچه شماره 3 )اصول عقايد( تحويل نخواهد شد و 
اين دسته از داوطلبان منحصراً بايد به سؤاالت دفترچه اختصاصي )دفترچه شماره 2(، 
كه ويژه داوطلبان ديپلم علوم و معارف اسالمي نظام آموزشي 3-3-6 به آنها تحويل 

مي شود، پاسخ دهند.
دفترچه هاي  سؤاالت  پاسخ  مي بايست  آزمايشي  گروه هاي  كليه  در  داوطلبان   -4
عمومي و اختصاصي را در همان يك برگ پاسخنامه تحويل شده عالمتگذاري نمايند.

و- مواردي از قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري
ماده 5 - تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:

الف - ارتكاب هر گونه عملي كه موجب بي نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه 
دستگاه هاي  و  الكترونيكي  ارتباط  وسايل  قبيل  از  غيرمجاز  وسيله  هرگونه  داشتن 

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

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

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

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

ج - استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي 
حافظه دار.

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

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

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

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

ماده 6- هيأت هاي رسيدگي به تخلفات، صالحيت صدور حكم به مجازات هاي زير را 
درباره متخلفان دارند:

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

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

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

قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون هاست.

)5( هيأت هاي  ماده  )ح(  و  )ز(  )و(  )هـ(،  )د(،  بندهاي  ماده 7- در مورد مشموالن 
رسيدگي، متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون )10.000.000( 
ريال تا يك ميليارد )1.000.000.000( ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو 

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

براي مرتكب است.
ماده 9- رسيدگي در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون ها مانع از رسيدگي 
يا  اداري  تخلفات  به  رسيدگي  هيأت هاي  در  رسيدگي  يا  جزايي  قوانين  ساير  برابر 
هيأت هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته هاي انضباطي دانشجويان نيست و 
مرتكب، عالوه بر مجازات مندرج در مواد )6( و )7( اين قانون، به مجازات مقرر در 

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

دانشگاه آزاد اسالمي ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
ماده 11 - چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي 
و سوابق تحصيلي وي مغايرت هاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق 
معدل ديپلم و دوره پيش دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته 
باشد، با تأييد هيأت هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون ها از داوطلب در يك يا 
چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي آيد. تعيين وضعيت نهايي 
آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد، بر عهده هيأت بدوي 

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

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

اقدام نمايد.

ز - اصالحیه دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون سراسري سال 1398
سال1398  سراسري  آزمون  در  شركت  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  انتشار  پيرو 
براي پذيرش در رشته هاي تحصيلي با آزمون مورخ 97/11/24، به اطالع داوطلبان 
مي رساند كه بر اساس اعالم رسمي سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري 
اسالمي ايران، داوطلبان مرد براي ثبت نام و شركت در آزمون فوق الذكر الزم است كه 
هنگام پذیرش در دانشگاه ) قبول قطعي و ثبت نام( يكي از شرايط مندرج در 
صفحات 20 و 21 دفترچه مذكور را داشته باشند. ضمناً كد 3 مقررات وظيفه عمومي 
مندرج در دفترچه مذكور به اين صورت اصالح مي گردد: »كد 3( مشموالن داراي 
برگ معافيت موقت هولوگرام دار بدون غيبت )پزشكي و كفالت( در مدت اعتبار آن. 
در صورت قبولي اين افراد بايد مجوز الزم براي ثبت نام در دانشگاه را از معاونت وظيفه 
عمومي محل استقرار دانشگاه اخذ نمايند. ضمناً چنانچه مدت اعتبار معافيت موقت به 
اتمام برسد، دانشجو شرايط ادامه تحصيل را ندارد، مگر در صورت داشتن ساير شرايط 

كه بايد نسبت به اخذ اصل معافيت تحصيلي اقدام نمايند.«
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ح - نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش و كشور 
مي شود  مشاهده   1398 سال  سراسري  آزمون  برگزاري  ايام  به  شدن  نزديك  با 
كه برخي از افراد و مؤسسات سودجو  و كاله بردار با انجام تبليغات در فضاهاي مجازي 
و شبكه هاي اجتماعي و با ادعاي واهي دسترسي به سؤاالت آزمون سراسري، اقدام 
نهايت  در  مي شود كه  درخواست  داوطلبان  از  نمايند.  مي  كاله برداري  و  اخاذي  به 
هوشياري و مراقبت از گرفتار شدن در دام اين شيادان، هرگونه خبر مشكوك در اين 
زمينه را از طريق شماره تلفن هاي: 36۱۸2۱۵2-026 و 36۱۸2۱۵۱-026 و آدرس 
الكترونيكي: hefazatazmon@sanjesh.org به ستاد خبري اداره كل حراست 

سازمان سنجش آموزش كشور اعالم نمايند. 
به كليه داوطلبان عزيز اعالم مي دارد كه اين سازمان، هيچ گونه فعاليتي در كانال هاي 
كسب  منظور  به  محترم،  داوطلبان  و  ندارد   )... و  اينستاگرام  )تلگرام،  اطالع رساني 

اطالعات الزم و دسترسي به اطالعيه هاي صادره مي توانند از طريق پايگاه اطالع رساني 
سازمان، نشريه پيك سنجش يا كانال هاي اطالع رساني داخلي سروش، آي گپ، گپ، 

بله و ايتا، به آدرس هاي مندرج در پايگاه اطالع رساني اين سازمان اقدام نمايند. 
آزمون  سراسري  سال  پاسخگويي  غير حضوري   واحد  اضافه  مي نمايد كه   در خاتمه  
1398 براي  كليه  داوطلبان،  همه  روزه  به غير از ايام تعطيل و در وقت اداري، آماده  
پاسخگويي  به  سؤاالت  است؛ لذا داوطلبان  در صورت  نياز مي توانند سؤاالت خود را 
با  يا    www.sanjesh.org :نشاني به  سازمان  اين  اينترنتي  پاسخگويي  بخش  با 
شماره  تلفن: ۴2۱63 – 02۱ به  طور مستقيم  )واحد پاسخگويي  غير حضوري  آزمون  
ميان  در  كشور(  آموزش   سنجش   سازمان   عمومي   روابط   با   1398 سال   سراسري  

بگذارند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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پيرو اطالعيه مورخ 97/12/19 و انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي 
بر اساس سوابق تحصيلي در مرحله پذيرش سراسري براي مهر ماه  تحصيلي صرفاً 
سال 1398 در تاريخ 97/11/17، بدين وسيله اصالحات و كدرشته محل هاي جديد، 
عالوه بر رشته هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي 

مربوط، به شرح جداول ذيل اعالم مي گردد.
آن دسته از داوطلباني كه قباًل ثبت نام و انتخاب رشته خود را تكميل و كدرهگيري 
دريافت نموده اند، مي توانند، در صورت تمايل، نسبت به ويرايش كدرشته محل هاي 

انتخابي خود اقدام نمايند. 

الزم به توضيح است با توجه به اينكه تقاضاي برخي از مؤسسات آموزش عالي براي 
اعالم رشته هاي جديد، از سوي دفتر گسترش آموزش عالي در دست بررسي است، 
دوم،  سري  اصالحات  عنوان  به  مؤسسات  آن  جديد  محل هاي  كدرشته  جداول  لذا 
همزمان با شروع انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1398 )رشته هاي 
با آزمون(، در دهه سوم مرداد ماه منتشر خواهد شد، و داوطلبان مي توانند با مشاهده 
آن رشته محل ها، در صورت تمايل، نسبت به ويرايش مجدد رشته هاي انتخابي خود 

در آن مقطع زماني اقدام نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در خصوص :

 اصالحات و  اعالم رشته محل هاي جدید  صرفًا  براساس سوابق تحصیلي 

پذیرش  درمرحله  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  از  برخي 

سراسري براي  مهر ماه  سال 1398 
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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 

برنامه  فراخور  به   ... و 

 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. 

peyk.sanjesh.org  :نشانی سایت
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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 اولیه اخذ مجوز:
فّناوری«،  و  تحقيقات  علوم،  »وزارت  از  معتبر  آموزشی  فعاليت  مجوز  داشتن   -1

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

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

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

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

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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