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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 علي بن موسي الرضا )ع( فرمودند:
شیعیان ما كساني هستند كه تسلیم امر و نهي 
عمل  زندگي،  سرلوحة  را  ما  گفتار  باشند،  ما 
و گفتار خود قرار دهند و مخالف دشمنان ما 
باشند، و هر كس كه چنین نباشد، از ما نیست. 

ياد  از  را  مردن  كه  در شگفتم  از كسي  و   ...
از  و  برده و مردگان در ديده اش پديدار]ند[، 
جهان  آن  شدن  زنده  كه  شگفتم  در  كسي 
را  نخستین  بار  شدن  زنده  و  نمي پذيرد  را 
آبادانِي  به  كه  از  آن  شگفتم  در  و  مي بیند، 
را  جاودانه  خانة  و  مي پردازد  ناپايدار  ]خانة[ 

رها مي سازد.

حضرت امام علي بن موسي الرضا )ع( فرمودند:
به درستي كه نماز، نیكوترين صورتي است كه 

خدا آن را خلق كرد.

علمي  رقابت  1398و  سال  سراسري  آزمون  برگزاري  با 
مهم ترين  و  بزرگترين  در  داوطلب  هزار  صدها  تنگاتنگ 
مسابقه علمي ساالنه كشور، فعاًل همه چیز براي داوطلبان 
يك  براي  فصلي  اكنون  و  است  شده  تمام  آزمون،  اين 
زندگي پُر شور و نشاط و بدون كنكور است؛ يك زندگي 
معمولي با تمام فراز و نشیب هايي كه در گذراندن آن با 

آنها مواجهیم.
تأكید ما روي اين موضوع و بیان اين مقدمه، بیش از آنكه 
بخواهد از امري بديهي سخن بگويد، پافشاري بر نكته اي 
قالب گفتارهاي  با عبارات گوناگون در  بارها  ما  است كه 
اين ستون و همچنین مجموعه مقاالتي كه درباره آمادگي 
داوطلبان كنكور در اين نشريه منتشر كرده ايم، آورده ايم، 
و اين نكته عبارت است از آنكه: كنكور، تنها بخشي از 

زندگي است و تمام زندگي نيست.
اگر هر داوطلبي به اين نكته توجه كافي داشته باشد، به آساني 
خواهد توانست با مسأله اي به نام »كنكور« كنار بیايد و در 
صورت عدم قبولي در رشته مطلوب خود، آن را در درون 
موفقیت  در صورت كسب  همچنین  و  كند  خويش هضم 
نسبي يا كامل در آن، قادر به ايجاد ظرفیت الزم در وجود 
خود براي مغرور نشدن به اين پیروزي باشد و بتواند به اين 
مهم دست پیدا كند كه كنكور، تنها يك راه )از میاِن راه هاي 

گوناگون( براي رسیدن به موفقیت است؛ نه يك هدف. 
پرداختن به موارد ذكر شده در سطرهاي باال، از آنجا الزم 
آزمون سراسري، همه  بدانیم هزاران داوطلب  مي آيد كه 
يا  آزمون  اين  در  موفقیت  عدم  با  شدن  مواجه  در  ساله 
پذيرفته نشدن در رشته يا دانشگاه دلخواه خود، به نوعي 
آينده و آرمان و، در يك كالم، زندگي خويش را به اشتباه 
و  به شور  را  ما  تمام پل هايي كه  تباه شده مي پندارند و 
شعف ها و شادي هاي قابل دسترس در يك زندگي سرشار 
پیش خراب  از  مي زنند،  پیوند  آفرين  و حركت  نشاط  از 

شده مي بینند.
اين اشتباه از آنجا ناشي مي شود كه اكثراً در ذهن خود، 
را يك رستگاري عظیم و شكست  موفقیت در »كنكور« 
در آن را نیز يك فرجام تلخ ترسیم مي كنیم و به صورت 
آنكه،  از  غافل  اما  مي انديشیم؛  آن  به  يك«ي   و  »صفر 
زندگي  از  بخشي  تنها  كنكور،  شد،  گفته  كه  همان گونه 
برگزار  كنكور  ديروز  اگر  و  نیست،  زندگي  تمام  است، 
شد، امروز زماني براي زندگي است و در نهايت هر عدم 
موفقیتي از اين دست )كه نمي توان نام »شكست« را بر 
در  بعدي  بزرگ  پیروزي هاي  مقدمه  مي تواند  نهاد(،  آن 

عرصه زندگي ما باشد. 
نكته ديگري كه در ارتباط با بحث پیشگفته يادآوري آن 

در اين ستون الزم مي آيد اين است كه با توجه به افزايش 
آزمايشي  گروه هاي  در  دانشگاهي  رشته هاي  ظرفیت 
بسیار  به صورت  داوطلبان  گروه ها  اين  اكثر  در  مختلف، 
رشته هاي  از  يكي  در  توجهي  قابل  درصد  با  و  گسترده 
میان  فشرده  رقابت  و  مي شوند  پذيرفته  انتخابي شان 
دانشگاهي  رشته هاي  از  برخي  سر  بر  تنها  داوطلبان، 
اين  اكثريت  رشته ها،  اين  از  غیر  در  و  است  پُرطرفدار 
از پذيرفته  نبايد  ـ   داوطلبان ـ همان گونه كه گفته شد 
شدن در يكي از رشته هاي دانشگاهي مورد نظرشان كاماًل 

ناامید باشند.
با اين حال، و بنا به آنچه در سطرهاي پیشین گفته شد، 
توصیه ما به داوطلبان كنكور در اين فرصت چند هفته اي 
كه تا زمان اعالم نتايج اولیه آزمون سراسري 98 و مهلت 
فرصت  اين  در  كه  است  آن  مانده،  باقي  رشته  انتخاب 
ارزشمند و پس از يك استراحت كوتاه و پُر شور و نشاط، 
همچنین  و  خود  تحصیلي  و  علمي  عاليق  شناسايي  به 
آزمايشي  گروه  در  نظر  مورد  تحصیلي  رشته هاي  بررسي 
خود، كه در آزمون آن شركت كرده اند، بپردازند و به طور 
جدي، با جمع بندي اطالعات و آگاهي  هايي كه از طريق 
والدين، فارغ التحصیالن رشته هاي مورد نظر، دانشجويان، 
مشاوران آموزش و پرورش، آشنايان و اطرافیان و همین 
 طور دوستاني كه در سال هاي پیش در رشته هاي مورد 
فارغ التحصیلي در يكي  از  آنها تحصیل كرده و پس  نظر 
از شغل هاي مرتبط با رشته تحصیلي شان مشغول به كار 
در يكي بخش هاي دولتي يا غیردولتي شده اند، به دست 
مي آورند، از هم  اكنون به انتخاب رشته  تحصیلي خود به 
صورت ذهني بپردازند تا در مهلتي كه در اواسط مردادماه 
از سوي سازمان سنجش براي انجام اين كار تعیین خواهد 
شد، بتوانند با ذهني باز و داشتن آگاهي هاي الزم در مورد 
انتخاب رشته در فضايي آرام اقدام كنند و  هر رشته، به 
بدين  ترتیب بتوانند در يكي از رشته هاي دانشگاهي، كه 
مورد نظر آنها بوده يا نزديك ترين رشته به رشته ايد ه آل 
آنهاست، پذيرفته شده و به ادامه تحصیل بپردازند؛ ضمن 
آنكه يادآور مي شويم هم  اكنون بهترين فرصت انديشیدن 
به  توجه  با  كه  است  كساني  براي  درسي  برنامه ريزي  و 
نحوه گذراندن آزمونشان، از همین االن مطمئنند كه در 
هیچ رشته اي يا حداقل در رشته دلخواهشان كه مورد نظر 
آنهاست پذيرفته نمي شوند؛ پس بهتر است كه اين دسته 
از داوطلبان نیز از اين فرصت ها نهايت استفاده را ببرند و 
برنامه ريزي دقیق براي حضور  آن را غنیمت بدانند و به 

موفقیت آمیز در آزمون سراسري سال آينده بپردازند. 
موفقيت شما آرزوي ماست 

پس از كنكور؛ فصلي دیگر از زندگي
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دانشجویان پیام نور 

تا سقف 200 میلیون ریال 

وام شهریه می گیرند

دانشجویان دانشگاه پيام نور، با توجه به تفاهم نامه 

قرض الحسنه  بانک های  از  یكی  با  دانشگاه  این 

تسهيالت  ریال  ميليون   ۲۰۰ سقف  تا  كشور، 

دریافت  شهریه  هزینه  كمک  قرض الحسنه 

مي كنند.

به  همكاری  تفاهمنامه  تیر،   12 چهارشنبه  روز  صبح 

هزينه  كمك  قرض الحسنه  تسهیالت  اعطای  منظور 

شهريه دانشجويان، میان دكتر محمدرضا زمانی، رئیس 

دانشگاه پیام نور، و يكی از بانك های قرض الحسنه منعقد 

شد.

بر اساس اين تفاهم نامه، تسهیالت قرض الحسنه كمك 

هزينه شهريه به دانشجويان معرفی شده از سوی دانشگاه 

پیام نور با عاملیت بانك طرف تعهد دانشگاه طبق شرايط 

تفاهم نامه، ضوابط جاری بانك و به میزان تمام ترم های 

مجاز اعالمی از سوي دانشگاه پرداخت می شود.

صورت  در  می توانند،  متقاضی  دانشجويان  از  يك  هر 

شعبه هاي  به  پیام نور،  دانشگاه  سوی  از  كتبی  معرفی 

بانك طرف تعهد دانشگاه مراجعه كرده و طبق ضوابط 

بانك و با توجه به مبلغ تأيید شده از سوی دانشگاه، تا 

سقف 2۰۰ میلیون ريال تسهیالت قرض الحسنه دريافت 

كنند.

ضمناً تسهیالت ارائه شده بر مبنای عقد قرض الحسنه و 

با كارمزد كمتر از 4 درصد بر اساس مانده بدهی ساالنه 

برای هر دانشجو محاسبه می شود.

اعطايی  تسهیالت  بازپرداخت  مدت  كه  است  گفتني 

حداكثر 48 ماه و به ازای هر سال تحصیلی حداكثر 12 

قسط مطابق با مقطع تحصیلی و اعالم دانشگاه است.

در اين تفاهم نامه، بانك طرف تعهد دانشگاه، به منظور 

در  دانشجويان  ورود  امكان  دانشجويان،  حال  رفاه 

پرداخت  سامانه  و  آن الين  حساب  افتتاح  سامانه های 

و  است  كرده  فراهم  را  آن الين  صورت  به  تسهیالت 

پرونده،  تشكیل  و  حساب  افتتاح  از  پس  دانشجويان، 

زمان  تا  خود  تقريبی  شهريه  كل  با  معادل  تسهیالتی 

فارغ التحصیلی را به صورت يكجا دريافت می كنند.

تا فردا )18 تیر( ادامه دارد:

ثبت نام نقل و انتقال 

دانشجویان دانشگاه آزاد 

اول  نيمسال  مهمانی  و  انتقال  و  نقل  ثبت نام 

۹۸-۹۹ دانشگاه آزاد اسالمی تا فردا )۱۸ تير ماه( 

ادامه دارد.

ثبت نام نقل و انتقال و مهمانی دانشجويان دانشگاه آزاد 

اسالمی برای نیمسال اول 98-99 دانشگاه آزاد اسالمی، 

فردا )18 تیر ماه( پايان می يابد.

بايد برای ثبت نام به سامانه منادا به نشانی:  متقاضیان 

http://monada.iau.ir مراجعه كرده و ثبت نام خود 

را كامل كنند.

ضمناً تمامی مراحل و فرآيند رسیدگی به درخواست های 

قابل  منادا  سامانه  طريق  از  مهمانی،  و  انتقال  و  نقل 

پی گیری است و متقاضیان بايد از مراجعه حضوری به 

سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسالمی خودداری كنند.

کلید نهایی آزمون 

دکتری تخصصی

 گروه علوم پزشکی منتشر شد

پایه  علوم  تخصصی  دكتری  آزمون  نهایی  كليد 

داروسازی  و  دندانپزشكی  بهداشت،  و  پزشكی 

سال ۹۸ 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   ۶4 در 

دندانپزشكی و 13 رشته داروسازی در روزهای پنجشنبه 

و جمعه 3۰ و 31 خردادماه 98 با حضور بیش از ۶ هزار 

داوطلب برگزار شد.

همچنین  و  تحصیلی  استعداد  بخش  در  نهايی،  كلید 

سنجش  مركز  سايت  در  رشته ها  و  مجموعه ها  تمامی 

آموزش پزشكی منتشر شده است.

دكتری  آزمون  اولیه  نتايج  كه  است  يادآوري  به  الزم 

تخصصی علوم پايه پزشكی و بهداشت، دندانپزشكی و 

داروسازی سال 98 در 2۶ تیر منتشر می شود و انتخاب 

رشته / محل از سوي داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، 

در روزهای 2۶ تا 3۰ تیر 98 انجام می گیرد.

ضمناً اسامی داوطلبان واجد شرايط برای مصاحبه، هفته 

چهارم  هفته  از  نیز  مصاحبه  و  شده  اعالم  مرداد  سوم 

مرداد تا نیمه 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.
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدين وسیله به اطالع دانش آموزان عزيز پايه 
تحصیلی  سال  آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم  كه  می رساند  دوازدهم 
98-99 از سوی شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش 

كشور به  منظور:
)1( آشنايی داوطلبان با شیوه برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی سال 1399؛
در  اختصاصی  و  عمومی  دروس  زمینه  در  داوطلبان  مكتسبه  معلومات  ارزيابی   )2(

مقاطع زمانی مختلف؛ 
)3( تعیین و تشخیص میزان پیشرفت تحصیلی داوطلب در زمینه دروس عمومی و 

اختصاصی؛ 
)4( فراهم آوردن زمینه های الزم به منظور مقايسه نمرات مكتسبه در زمینه دروس 
و  تحصیل  محل  استان  و  شهرستان  داوطلبان  با  داوطلب  هر  اختصاصی  و  عمومی 

همچنین داوطلبان سراسر كشور؛ 
)5( آشنايی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و كاهش اضطراب 

حضور در جلسة برگزاری آزمون سراسری سال 1399 و ...؛
)۶( كمك به واحدهای آموزشی با توجه به نتیجه آزمون، برگزار می گردد.

از مزیت های »آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم«، می توان به موارد 
زیر اشاره کرد:

 آشنايی كامل با شیوة درست مطالعة كتاب های درسی؛
 عمیق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب كتاب های درسی هر پايه؛

 آشنايی با پرسش های چهارگزينه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
 دريافت ارتباط موجود میان مطالب هر درس در پايه های مختلف؛

 ممارست و تمرين در مديريت زمان؛
 شبیه سازی فضای كنكور سراسری و آشنايی داوطلب با اين فضا؛

 كاهش تدريجی استرس و هیجانات ناشی از آزمون؛
 آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصیلی.

نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

نحوة برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم:
شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور، با بررسی های 
همه جانبه و دريافت نظرات مشاوران، دبیران و مديران محترم مراكز آموزشی، مجموعة 

آزمون های آزمايشی را مجموعاً در سیزده نوبت برای سال تحصیلی 98- 99 طراحی نموده 
آزمون های  از  نوبت  تابستانه، شش  به  صورت  آزمايشی  آزمون های  از  نوبت  است. سه 
آزمايشی به  صورت مرحله ای، و چهار نوبت از آزمون های آزمايشی به صورت جامع برگزار 
خواهد شد تا داوطلبان شركت كننده در آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم، با 
ارزيابی كاماًل علمی و استاندارد، از وضعیت علمی و تحصیلی خود شناخت پیدا كرده و در 

هر مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشكالت تحصیلی خود اقدام نمايند.
آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه، در سه نوبت و در ماه های تیر، مرداد و شهريور 

98 با هدف ارزيابی مطالعات تابستانی داوطلبان برگزار خواهد شد. 
توجه: آزمون های تابستانه فقط برای سه گروه آزمايشی علوم ریاضی و فنی، علوم 

تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.
آزمون های مرحله ای: در شش نوبت آزمون های آزمايشی مرحله ای، كه از ابتدای 
سال تحصیلی تا پايان اسفند 98 برگزار می گردد، منابع درسی برای مطالعه داوطلبان به 
شش قسمت تقسیم شده است كه در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، سؤاالت از منابع 
تقسیم بندی شده همان مرحله طرح می گردد. الزم به توضیح است كه سؤاالت آزمون هر 
مرحله، با تأكید بر منابع درسی اعالم شده برای همان مرحله )طبق تقسیم بندی(، به عالوة 
سؤاالت منابع درسی مرحله قبل طراحی می گردد )برای مثال، در مرحله سوم آزمون، 
قسمت های مربوط به آزمون های مراحل اول و دوم هم منظور مي شود؛ با اين تأكید كه 

بیشتر سؤاالت از بودجه بندی مرحله سوم خواهد بود(.
آزمون های جامع: از ابتدای سال 1399 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
1399، چهار نوبت آزمون آزمايشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات و 

ويژگی های منحصر به فرد و مكمل يكديگر برگزار می شود.
آزمون هاي  کارنامه  و  جلسه  به  ورود  کارت  اینترنتی  توزیع  نحوه  و  زمان 

آزمایشی سنجش:
کارت ورود به جلسه آزمون های آزمايشی سنجش برای كلیه داوطلبان سراسر كشور، از 
روز سه شنبه قبل از هر آزمون، منحصراً از طريق سايت اينترنتی شركت تعاونی خدمات 
آموزشی به نشانی: www.sanjeshserv.ir توزيع می گردد و داوطلبان با مراجعه به سايت 

اينترنتی فوق الذكر، نسبت به پرينت كارت ورود به جلسه خود اقدام می نمايند.
کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم ، در بعدازظهر 
نشانی:  به  شركت  اين  اينترنتی  سايت  طريق  از  آزمون،  هر  برگزاری  روز  همان 
www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. ضمناً به اطالع دانش آموزان می رساند كه 
محاسبه نمره كل آزمون های آزمايشی، بر اساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان 
و  عمومی  دروس  آزمون  نمره  همچنین  شد.  خواهد  انجام  كشور  آموزش  سنجش 
به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  اساس  بر  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی، 
تقسیم  بر  ضرايب(  به  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره  برابر  سه  به عالوه  ضرايب( 

مجموع كل ضرايب محاسبه می شود.

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

ثبت نام آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم 
ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم
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شهریة آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

جدول شهریة آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امكان نیز فراهم گرديده 

است تا داوطلبان عزيز، در صورت تمايل، بتوانند آزمون های مرحله ای و جامع را به تعداد مورد 

نیاز و دلخواه، انتخاب و در هر يك از آزمون ها ثبت نام نمايند؛ به  عنوان مثال، داوطلب می تواند 

متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و سه نوبت آزمون جامع باشد.

البته با توجه به اینكه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی است كه 

هر یک مكمل دیگری است و شركت در تمامی آنها، دانش آموز را گام به گام آماده تر 

می نماید، لذا توصيه می شود كه دانش آموزان عزیز، در كليۀ آزمون های مرحله ای و 

جامع،  به  طور یكجا ثبت نام نمایند.

الزم به ذكر است كه جدول تكمیلی مربوط به هزينه های ثبت نام، برای دانش آموزانی كه مايل 

به انتخاب آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم به  صورت تلفیقی هستند، در سايت اينترنتی 

ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.

شايان ذكر است كه داوطلبان، برای استفاده بیشتر از تخفیف پلكانی، بهتر است كه تعداد مراحل 

و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا، ضمن برخورداری از تعداد آزمون های 

آزمايشی سنجِش دوازدهم، از تخفیف باالتری نیز بهره مند شوند. بديهی است كه مطلوب ترين 

حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر هزينه پرداختی، ثبت نام يكجا در 13 نوبت آزمون )3 تابستانه 

+ 6 مرحله + 4 جامع( است كه در اين صورت، با احتساب تخفیف ويژه 780/000 ريالی، 

متوسط شهريه هر آزمون حدوداً 371/000 ريال و مجموعاً 4/820/000 ريال است.

الزم به ذكر است كه در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوي دانش آموز، 

برنامه ثبت نام اينترنتی به  طور خودكار، وجه قابل پرداخت را پس از كسر تخفیفات، محاسبه و 

ارائه می نمايد.

نحوة ثبت نام:
پرداخت اینترنتی: دانش آموزان عالقه مند به شركت در آزمون هاي آزمايشی سنجش،  در سراسر 
كشور مي توانند با استفاده از كارت های بانكی عضو شبكه شتاب و مراجعه به سايت شركت تعاونی 
خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت 

به ثبت نام در اين آزمون ها اقدام و كد رهگیري دريافت نمايند.
الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده ثبت نام 
نهایی دانش آموز نبوده و الزم است که متقاضیان، بعد از خرید کارت اعتباری 
)دریافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لینك ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام 

خود را نهایی و شماره پرونده و کد پی گیری 16 رقمی را دریافت نمایند.
دانش آموزان گرامی پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن هرگونه 
سؤال در خصوص شرايط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ويژه: 429۶۶-۰21 )صدای 
داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح 8:3۰ الی 12:3۰ و عصر 13:3۰ الی 1۶:۰۰.

ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هايی كه مايل هستند براي سهولت ثبت نام 
به صورت يكجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند بعد از مطالعه دقیق دستورالعمل 
ثبت نام دبیرستان ها و مراكز آموزشی همكار، مي توانند در صورت داشتن هرگونه سؤال، در 
ساعات: صبح 8:3۰ الی 12:3۰ و عصر 13:3۰ الی 1۶:۰۰ با شماره تلفن های 88844791 الی 

88844793 تماس حاصل نمايند.
نکات مهم:

1- ثبت نام كلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نیز، در اين مرحله انجام مي گردد 
و توصیه می شود كه برای برخورداری از حداكثر تخفیف در شهريه پرداختی، ثبت نام در كلیه 

مراحل درخواستی را يكجا انجام دهید.
2- وجوهی كه به اشتباه به حساب اين شركت واريز می گردد، منحصراً پس از طی مراحل اداری 
مربوط قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اينترنتی و انتخاب تعداد آزمون ها، دقت 

الزم را به  عمل آورند.
ثبت نام حضوری:

نشانی:  به  اينترنتی  سايت  طريق  از  كشور،  سراسر  داوطلبان  كلیه  برای  ثبت نام 
www.sanjeshserv.ir امكان پذير است و همچنین داوطلبان، مراكز آموزشی و دبیرستان های 

متقاضی آزمون های آزمايشی سنجش می توانند، در صورت تمايل، با مراجعه حضوری به دفتر 
مركزی شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی: 
تهران، پل كريم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان  شهید نژادكی، روبروی كالنتری 1۰5 
سنايی، پالک 3۰، تلفن : 88321455 نسبت به ثبت نام در اين آزمون ها در ساعات اداری اقدام 

نمايند.
راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجش

مراحل ثبت نام:
گام اول: پرداخت مبلغ ثبت نام و دريافت شماره پرونده و رمز عبور )پرداخت از طريق كارت هاي 

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

سنجش ثبت نام جديد(.
گام سوم: دريافت كد پی گیری 1۶ رقمی ثبت نام.

 شرکت تعاوني خدمات آموزشي 
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وزیر علوم، تحقيقات و فناوری گفت: دليل افزایش تعداد داوطلبان كنكور سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، فارغ التحصيل 
شدن دانش آموزان دوره های فنی و حرفه ای و خروجی نظام آموزش متوسطه ۳-۳-۶ در سال جاری است.

دكتر منصور غالمی، روز پنجشنبه گذشته، در حاشیه بازديد از حوزه امتحانی دانشگاه شهید بهشتی در آزمون سراسری سال 98 در 
جمع خبرنگاران، اظهار كرد: يك میلیون و 119 هزار نفر داوطلب در دو روز در آزمون سراسری با هم رقابت می كنند و امیدواريم كه 

داوطلبان با موفقیت اين مسیر را طی كنند و ورودشان را به مراكز علمی و دانشگاهی خیرمقدم می گويیم.
وزير علوم، درباره بحث توجه به حوزه علوم پايه، خاطرنشان كرد: حدود 5۶ درصد داوطلبان در گروه آزمايشي علوم تجربی شركت 
كرده اند و ظرفیت دانشگاه ها، به خصوص در رشته های پرطرفدار، كشش اين همه داوطلب را ندارد؛ در مقابل، اقبال كمتری به 
رشته های علوم پايه وجود دارد و ما برای رونق اين رشته ها، تالش می كنیم كه داوطلبان، رغبت بیشتری برای حضور در اين رشته ها 

داشته باشند.
وي، درباره پذيرش بدون آزمون يادآور شد: ظرفیت دانشگاه ها و كل مجموعه آموزش عالی در حوزه های دولتی و غیردولتی، بیش از 
يك میلیون و 2۰۰ هزار نفر است. همچنین امسال داوطلبان می توانستند بدون تأثیر نمرات آزمون سراسری، درخواست ثبت نام در 
دانشگاه ها را ارائه دهند؛ اما با توجه به اينكه سال اول بود و شايد اعتماد و اطمینان نسبت به اينكه در جايی كه دوست دارند قبول 
شوند نداشتند، كمتر در اين پذيرش )بدون آزمون( شركت كردند، ولي اين افراد به غیر از رشته های پرطرفدار، می توانستند بدون 

شركت در فرآيند كنكور، در بیشتر رشته های مورد نظر خودشان در شهرها و استان های خودشان قبول شوند.
دكتر غالمی، درباره موضوع حذف كنكور اظهار كرد: موضوع حذف كنكور، يك مرحله رسمی و مصوبه نیاز دارد كه در حال 
پی گیری است؛ اما همان طور كه گفتم، ظرفیت های دانشگاه ها آن قدر هست كه ما 85 درصد داوطلبان را می توانیم بدون نیاز 

به شركت در آزمون سراسری بپذيريم.

همچنین دكتر ابراهیم خدايی، معاون  وزير علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش كشور، روز پنجشنبه گذشته، در 
حاشیه بازديد از حوزه امتحانی آزمون سراسری سال 98 در دانشگاه شهید بهشتی، اظهار كرد: ظرفیت رشته پزشكی 
در دانشگاه ها هنوز نهايی نشده است و دانشگاه ها تا مرداد ماه فرصت دارند ظرفیت خود را در اين رشته اعالم كنند. 

همچنین ظرفیت اعالم شده، بدون احتساب ظرفیت دانشگاه آزاد است.
وی در مورد سهمیه مناطق سیل زده يادآور شد: سهمیه مناطق سیل زده، مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 
است. در چهار شهر معموالن، گمیشان، پلدختر و آق قال 3755 نفر در آزمون سراسري 98 شركت كرده اند و 

برای آنها سهمیه 5 درصدی مازاد در دانشگاه های استان هاي لرستان و گلستان اختصاص يافته است.
رئیس سازمان سنجش افزود: استانداری ها رشته های مورد نیاز را به وزارتخانه های علوم و بهداشت اعالم 

می كنند و هزينه پذيرش در اين سهمیه نیز بر عهده اين دو وزارتخانه است.
دكتر خدايی تصريح كرد: بر اساس سهمیه سال گذشته، كه برای زلزله زدگان كرمانشاه اختصاص يافته 

بود، تعداد 282 ظرفیت برای آن داوطلبان اختصاص يافت.
وی يادآور شد: نتايج اولیه آزمون سراسری سال 98 دهه دوم مرداد ماه و نتیجه نهايی اين آزمون، 

دهه سوم شهريور 98 اعالم می شود.
رئیس سازمان سنجش ادامه داد: كلید سؤاالت آزمون سراسری سال 98 پس از پايان آزمون، و 
دفترچه سؤاالت پس از كنترل های مربوطه در سايت سازمان سنجش منتشر مي شود. ضمناً 
ظرفیت كل دانشگاه ها، بدون احتساب فنی و حرفه ای و علمیـ   كاربردی، حدود 73۰ هزار 

نفر و ظرفیت دانشگاه آزاد نیز حدود 5۰۰ هزار نفر است. 
دكتر خدايی بیان كرد: ظرفیت اعالم شده، مجموع ظرفیت های با آزمون و بدون 
آزمون تمامی دانشگاه ها و مراكز دولتی و غیردولتی به غیر از فنی و حرفه ای و 

علمیـ  كاربردی است.
وی خاطرنشان كرد: برای ظرفیت بدون آزمون، كه در اسفند ماه 97 اعالم كرديم، 
ظرفیتی حدود 571 هزار نفر در نظر گرفته شده و برای پذيرش با آزمون كه در مرداد 

ماه داوطلبان انتخاب رشته می كنند، ظرفیت 132 هزار نفر در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان سنجش افزود: به طور كلي، ظرفیت پذيرش دانشجو در رشته هاي 
پزشكي، دندان پزشكي و داروسازي، در مقايسه با سال گذشته، افزايش پیدا كرده است 

و حدوداً 87۰۰ نفر دانشجو در اين رشته ها پذيرش مي شوند.
دكتر خدايی تصريح كرد: ظرفیت پذيرش دانشجو در سه رشته ياد شده، بدون احتساب 
پذيرش دانشگاه آزاد در اين رشته هاست و هنوز ظرفیت اين دانشگاه در رشته هاي 

فوق الذكر مشخص نشده است.

وزیر علوم در حاشیه بازدید از حوزه برگزاري آزمون سراسري 98 :

ظرفیت دانشگاه ها در حوزه های دولتي و 

غیردولتي   بیش از یك میلیون و 200 هزار نفر است
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به همه شما كنكوری های عزيز، كه سرانجام توانستید 
با تمام سختی ها و مشكالت، در آزمون سراسري حاضر 
شويد، تبريك مي گويیم و امیدواريم كه همه شما عزيزان 
به هدفی كه در نظر داريد، برسید و سال آينده خود را 
در جايگاهی كه دوست داريد، ببینید. گرچه كنكور تمام 
حتی  و  عزيزان  شما  از  بسیاری  براي  احتماالً  اما  شد، 
خانواده هايتان، هنوز صحبت ها در مورد كنكور و حواشی 
آن ادامه دارد؛ در واقع، بعد از آزمون، بیشتر داوطلبان 
هر  و  نیستند  بی تفاوت  آن  نتیجه  و  آزمون  به  نسبت 
بتواند  تا  است  سؤاالت  كلید  يافتن  دنبال  به  داوطلبی 
نتیجه زحمات خود را محاسبه كند و تمام كنكوری ها 
روزشماری می كنند تا زمان اعالم نتیجه اولیه فرا برسد 
و نتیجه زحمات يكساله خود را ببینند؛ در اين میان، 
داوطلبان را از نظر رضايت از كنكور و نتیجه ای كه در 

پی آن هستند می توان به چند گروه تقسیم كرد:
پذيرفته  دارند  يقین  كه  هستند  افرادی  اول،  گروه 
می شوند و صددرصد به عملكرد خود ايمان دارند، گروه 
كسب  كه  نتیجه ای  مورد  در  كه  هستند  افرادی  دوم، 
خواهند كرد، ترديد دارند، و گروه سوم، افرادی هستند 
خود  دلخواه  نتیجه  به  آزمون  اين  در  دارند  يقین  كه 
نخواهند رسید و مجبورند كه دوباره در كنكور شركت 
كنند. در هر شرايط و در هر گروهی كه هستید، نكته 
لذت  كنكور  از  بعد  و حال  از حس  كه  است  اين  مهم 
ببريد و به خود فرصت استراحت و انجام كارهای مورد 
كه  دارد  وجود  هم  كارهايی  البته  بدهید؛  را  عالقه تان 
بعضی از شما داوطلبان می توانید انجام دهید؛ مثاًل آن 
عده كه يقین دارند قبول می شوند، بايد بعد از چند روز 
به  كم  كم  آزمون،  از  ناشی  خستگی  رفع  و  استراحت 
فكر انتخاب رشته و دانشگاه مورد نظر خود باشند. اين 
موضوع به شما كمك می كند تا با فراغ بال و در فرصت 

و  بینديشید  خود  آينده  زندگی  راه  انتخاب  به  كافی، 
جزو  اگر  باشید.  داشته  اصولی  و  درست  انتخاب  يك 
كسب  كه  نتیجه ای  مورد  در  كه  هستید  داوطلبانی 
خواهید كرد، ترديد داريد، سعی كنید كه با خوش بینی 
را  بنا  اكنون  اگر  چون  باشید؛  رشته  انتخاب  فكر  به 
رشته  انتخاب  به  مجاز  بعداً  و  بگذاريد  نشدن  قبول  بر 
با  و  داده  از دست  را  فرصت ها  است كه  شويد، ممكن 
يك انتخاب نه چندان آگاهانه در هنگام انتخاب رشته، 
نتوانید اقدام مؤثری انجام دهید. به همین دلیل سعی 
كنید كه در فرصت باقی مانده تا انتخاب رشته، در كنار 
ساير كارهايی كه انجام می دهید، به تحقیق و مشورت با 
مشاوران، خانواده و دوستان صاحب اطالع خود پرداخته 
و شرايط مناسب و درخور تالش خود را در نظر گرفته 

و يادداشت كنید.
از خود می پرسید پس گروه سوم چه كار كنند.  حتماً 
داوطلبان عزيزی كه مطمئن هستید با توجه به آزمونی 
كه داده ايد در رشته و دانشگاه مورد نظر خود پذيرفته 
)البته  ندارد  وجود  قبولی تان  امكان  اصاًل  يا  نمی شويد 
توجه ظرفیت  قابل  افزايش  به  توجه  با  اخیر  اين مورد 
از بین رفته است و بیشتر داوطلبان  دانشگاه ها، تقريباً 
اگر فقط قصد قبولی دارند، می توانند در يكی از رشته ها 
و دانشگاه های كم طرفدار پذيرفته شوند( بايد با پذيرش 
وضعیتی كه در آن قرار گرفته ايد، خود را برای شرايط و 

آينده بهتر آماده كنید. 
نكته بسیار مهمی كه در حال حاضر ممكن است ذهن 
برخی از داطلبان را به خود مشغول كند، آزمونی است 
كه شما آن را سپری كرده ايد. احتماالً، عالوه بر جواب 
خودتان،  پاسخ های  با  آن  تطبیق  و  گزينه ها  صحیح 
را  كنكور  از  بعد  روزهای  زيادی،  مباحث  است  ممكن 
اينكه  كند؛  شادی  از  دور  به  و  دهنده  آزار  شما  برای 

»چرا بیشتر درس نخواندم؟«، »كاش می شد به گذشته 
كمتر  را  سؤاالت  »چرا  كنم.«،  تالش  دوباره  و  برگردم 
به صورت مفهومی خوانده بودم؟« »چرا به عربی كمتر 
می تواند  »چرا«ها  اين  از  زيادی  موارد  و  پرداختم؟« 
خاطر  به  كه  ذهنی  بگذارد؛  شما  ذهن  بر  مخربی  آثار 
ماه ها تالش و درگیری شما با كنكور، از قبل خسته و 
خواهان استراحت است. اين دريغ و افسوس خوردن ها 
بین همه گروه های داوطلبان، چه  هم ممكن است در 
از  آنهايی كه  آنهايی كه خوب درس خوانده  اند و چه 
باشد؛  داشته  وجود  نیستند،  راضی  خود  تالش  میزان 
بنا بر میزان تالش خود و وقتی كه  زيرا هر داوطلبی، 
براي مطالعه گذاشته است، توقع دارد كه در اين آزمون، 
هم  او،  توقع  با  نتیجه  اين  اگر  و  كند،  كسب  موفقیت 
خوانی نداشته باشد، ممكن است كه آثار بدی روی وي 

بگذارد.
از  بعد  شرايط  در  كه  اكنون  داوطلب،  يك  عنوان  به 
برای  را  خود  تالش  تمام  بايد  می بريد،  سر  به  كنكور 
كار  به  ماندنی  ياد  به  لحظات  و  روزهای خوب  داشتن 
و  كنید  كسب  خوبی  نتیجه  چه  باشد،  يادتان  بگیريد. 
چه به نتیجه ای كه دلخواه شما نباشد برسید، اين روزها 
تكرار نخواهند شد؛ زيرا اين زمان، بخشی از عمر گران 
قدر شما است كه ديگر باز نمی گردد. كنكور تمام شد؛ 
ادامه  زندگی  اما  تمام شد،  باز هم می گويم كه كنكور 
دارد؛ پس، از آنچه خدای بزرگ به تو عطا كرده است 
بعد  روزهای  در  اينكه  برای  باش.  شاد  و  كن  استفاده 
و  آرامش  با  توأم  اوقاتی  اولیه،  نتايج  اعالم  تا  از كنكور 
خوشی را سپری كنیم و خستگی ماه های گذشته را به 
به موارد زير  بهتر است كه  نمايیم،  از خود دور  خوبی 

دقت كرده و تا حد امكان آنها را به كار گیريم.
آرامش داشته باشید

در  سنین  تمام  در  كه  است  طبیعی  پديده  اضطراب، 
از مواقع،  از آن در برخی  ما وجود دارد و وجود كمی 
ما  بلكه ممكن است عامل پیشرفت  بد نیست؛  چندان 
نیز باشد؛ اما اضطراب بعد از آزمون، كه حاصل نگرانی 
كه  است  ناخوشايندی  احساس  است،  آن  نتیجه  برای 
ممكن است تأثیر بدی بر شما بگذارد؛ به خصوص اينكه 
شما در ماه های قبل از كنكور نیز روزهای پر استرسی 
آرامش،  به  رسیدن  برای  راه  مؤثرترين  گذرانده ايد.  را 
ياد خداست. خدا در تمامی لحظات، پشتیبان و نگهدار 
ماست. قطعاً لحظات بسیاری را به ياد می آوريم كه در 
پس  است؛  كرده  حمايت  را  ما  نیرويی  ناامیدی،  اوج 
را  نیروها شما  وقتی كه عظیم ترين  نگران چه هستید 
حمايت می كند؟! لحظه ای به درون خود توجه كنید و 
حضور خدا را بر تمام حوادث زندگی خود و ديگران، با 

کنکور تمام شد، اما زندگي ادامه دارد!
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ايمان و اطمینان باور كنید. آن گاه متوجه خواهید شد 
كه او به طور يقین، بهترين ها را برای شما در نظر گرفته 
است؛ پس اگر فراهم شدن بهترين ها برای شما، خواست 
نتیجه  نگران  و  مضطرب  بايد  چرا  است،  بزرگ  خدای 
آزمون شويد؟ با خود بگويید كه شايد من اين امتحان 
را به خوبی پشت سر نگذاشته باشم، اما از وضعیت ديگر 
داوطلبان نیز خبر ندارم؛ عالوه بر اين، انسان در بیشتر 
مواقع نمی داند كه چه چیزی در آينده به درد زندگی او 
خواهد خورد. ممكن است شما فكر كنید با كنكوری كه 
داده ايد در رشته پزشكی قبول نخواهید شد، اما اگر به 
خدای بزرگ توكل كنید و از او كمك بخواهید و امور 
زندگی خود را به دستان پرقدرت او بسپاريد، حتماً اين 
موضوع را درک خواهید كرد كه شايد رشته ديگری، كه 
در  رشته  اين  از  بیشتر  می شويد،  پذيرفته  آن  در  شما 

ارتقاء شغلی و اجتماعی شما مؤثر باشد. 

برای خود برنامه تفریحی ترتیب دهید
قدر روزهای بعد از كنكور را بدانید و از آن لذت ببريد. 
گذشت  از  پس  زيرا  هستند؛  نشدنی  تكرار  روزها  اين 
اين ايام و تعطیالت تابستاني، يا بايد به دانشگاه برويد 
و باز هم شروع به درس خواندن و تحصیل كنید و يا 
تا  آماده كنید؛ پس  برای كنكوری ديگر  را  اينكه خود 
می توانید، به ذهن و جسم خود استراحت داده و با يك 
برنامه  اين  در  ببريد.  لذت  اوقاتتان  از  تفريحی،  برنامه 
نوشتن،  دوستان،  با  گذرانی  وقت  می توانید  تفريحی 
را  كردن  ورزش  و  گردش  سینما،  به  رفتن  طراحی، 
بگنجانید؛ در اين میان، به خصوص اختصاص ساعاتی 
از روز به ورزش كردن، می تواند تأثیر مثبتی روی جسم 
و روان شما داشته باشد. ورزش و فعالیت بدنی مرتب، 
بهترين راه جلوگیری از تنش و آرام كننده روح و جسم 
است. با انجام ورزش های مفرح و شادی برانگیز، سطح 
آندروفین را در بدن خود باال برده و به اين ترتیب، حس 

خوشی و سرحالی را درخود افزايش دهید.

از سرزنش کردن خود دست بردارید
با خودمان  از ما دائم در حال سر و كله زدن  بسیاری 
هستیم؛ با افكاری كه گاه و بی گاه به سراغمان می آيد. 
اين فكرها و گفت  و گوهای  اغلب موارد،  متأسفانه در 
موجب  مسأله  همین  و  نیست  مثبت  چندان  درونی، 
می شود كه همه فكرها و گفت  و گوهای درونی را بد و 
استرس  زا بدانیم؛ چرا كه معموالً عادت داريم خودمان 
را به دلیل بروز اتفاقات گذشته محكوم  كنیم يا نگران 
اتفاقاتی  باشیم؛  آينده  در  اتفاقات  افتادن  مضطرب  و 
به  روزی  كه  نیست  مشخص  و  نیامده  پیش  هنوز  كه 
واقعیت می پیوندد يا نه. موضوع مهم اين است كه اين 
چنین افكار منفی  می تواند امید به آينده را در فرد از 
بین ببرد و وي را برای طی مسیر زندگی، تنها و ناامید 
رها كند؛ اما چون اعمال ما نتیجه افكارمان است، اگر 

خواهیم  قادر  حتماً  دهیم،  تغییر  را  تفكراتمان  بتوانیم 
در  نتیجه،  در  و  كنیم  عمل  هم  ديگری  طور  كه  بود 
مقايسه با اكنون، براي خود زندگی متفاوت تري را رقم 
بزنیم؛ پس در اين مورد هم بايد سعی كنید با تمرين، 
افكار منفی را در خود به فكرهايی مثبت و انرژی بخش 
تغییر دهید. به خود بگويید كه كنكور تمام شده است و 
شما چه تالش كرده و امتحان بدی را گذرانده باشید و 
چه درس نخوانده و اكنون نادم و پشیمان باشید، ديگر 
دهید؛  انجام  كاری  گذشته تان  جبران  برای  نمی توانید 
زيرا نمی توانید زمان را به عقب برگردانید؛ پس به جای 
با اين افكار، به خود قول دهید تا پس از اعالم  جدال 
تصمیم  خود  وضعیت  با  ارتباط  در  حتماً  اولیه،  نتايج 

درستی بگیريد. 

به فکرهای مثبت، بال و پر دهید
بودن  و كامل  افكار منفی، طوالنی  از ويژگی های  يكی 
آنهاست. فكرهای منفی، آن قدر در ذهن باقی می مانند 
منفی  و  تلخ  ماجرای  يك  تا  می چرخند  هم  دنبال  و 
بزرگ در ذهن شكل بگیرد. به جای اينكه افكار منفی و 
ناخوشايندی را درباره نتیجه خود تداعی كنید و اوقات 
خود را تیره و تار نمايید، سعی كنید كه فكرهای شاد 
و مثبت را مانند يك فیلم طوالنی و نشاط  انگیز دنبال 
كنید. برخی از تجسم ها بسیار مفید خواهد بود و بايد تا 
می توانید داستان را ادامه دهید و بگذاريد كه ساعت ها 
زمان شما را به خودش اختصاص دهد؛ در ضمن، خیلی 
بهتر است اگر اين داستان را درباره خودتان بسازيد و 
تصور كنید كه به هدف هايتان رسیده ايد. يكي از بهترين 
ساكت  زندگي ،  شفابخش  قانون  كردن  پیدا  راه هاي 
ماندن است ؛ يعني سخن نگفتن دربارة مشكالتتان ؛ پس 
قبل از اعالم نتايج اولیه، نفوس بد نزنید و منتظر نتیجه 
بمانید. به ياد داشته باشید كه نتیجه شما در جمع كلی 
داوطلبان گروه آزمايشی تان سنجیده می شود؛ بنابراين، 
بدون در نظر گرفتن نتیجه آنها نمی توانید تصور كنید 

كه چه رتبه ای كسب خواهید كرد. 

ابعاد موضوع را بسنجید
خودتان را يك سال بعد از اين تصور كنید كه در آزمون 
سراسري سال جاري نتیجه دلخواه را كسب نكرده ايد؛ 
يعني زمان را يك سال به جلو ببريد و ببینید كه چه 
اتفاقی خواهد افتاد. باور كنید اوضاع آرام تر از آن خواهد 
بود كه شما تصورش را می كنید؛ زيرا عده ای از آقايان به 
سربازی رفته و در آينده با كوله باری از تجربه بازگشته 
و دوباره كنكور خواهند داد. از آنجايی كه هر داوطلب 
مردی مجبور است بعد از گذراندن تحصیالت، در صورت 
مشمول بودن، به سربازی برود، پس فرقی نمی كند كه 
دوباره  داوطلبان  از  ديگر  عده ای  بیفتد.  كی  اتفاق  اين 
شروع به مطالعه می كنند و بدون ترديد، با يك برنامه 
بسیار  نتیجه  توانست  خواهند  حتماً  اصولی،  و  درست 

توجه  شما  مواقع،  اين  در  پس  كنند؛  را كسب  بهتری 
به  احتیاج  هم  آن قدرها  موضوع،  اين  كه  مي شويد 

ناراحتي و بي تابي شما ندارد. 
نقطة  به يك  آمد،  به سراغ شما  مسأله اي       هرگاه 
باال به همه چیز نگاه كنید. آن گاه  از آن  بلند برويد و 
مي بینید كه مسأله شما در مقیاس جهاني هیچ است . در 
چنین مواقعي سري هم به آسمان بلند كنید و از قدرت 
بي انتهاي خداوند در تمام مراحل زندگي مدد بگیريد. 
ابزارهای  زندگي،  دشواري هاي  بر  غلبه  براي  خداوند، 
مهمی را در اختیار ما گذاشته است كه مهم ترين آنها 
امید و پشتكار است؛ پس با امید و پشتكار خود خواهید 
رقم  می خواهید،  خود  كه  آن گونه  را  اتفاقات  توانست 

بزنید. 

هنر زندگی در لحظه حال را بیاموزید
آيا از آينده خود به طور قطع اطالع داريد؟ آيا می توانید 
بگويید كه فردا چه اتفاقاتی زندگی شما را تحت تأثیر 
قرار خواهد داد؟ پس چرا بايد زندگی خود را با نگرانی 
برای آينده فراموش كنیم؟ گذشته، بسیاري از افراد را 
می كشد؛  خود  سمت  به  بی انتها  سیاهچاله  يك  مانند 
سؤاالت،  از  بزرگ  حبابی  مانند  آينده،  درحالی كه 
ذهن  روياهاست.  و  آرزوها  امیدها،  امیال،  خواسته ها، 
بسیاری از ما به گونه ای طراحی شده است كه همواره در 
حال فرار است؛ پس سعی كنید كه به جای فكر كردن 
كردن  زندگی  كنید.  زندگی  حال  لحظه  در  نتیجه،  به 
در لحظه، به معنی آن است كه به گذشته فكر نكنیم 
و نگران آينده نیز نباشیم؛ البته، اين مسأله به آن معنی 
هم نیست كه اهدافمان را در زندگی مشخص نكرده يا 
خود را برای آينده آماده نكنیم؛ بلكه بدان مفهوم است 
و  برنامه  آينده،  برای  و  گرفته  پند  گذشته  از  بايد  كه 
هدف مشخصی تعیین كنیم و، در عین حال، از زندگی 
كنونی خود نیز لذت ببريم. افرادی كه در لحظه زندگی 
شادترند؛  و  می شوند  استرس  گرفتار  كمتر  می كنند، 
آمد  خوش  آنها  به  و  بپذيريد  را  مثبت  بنابراين، افكار 
بگويید و حتماً به اين موضوع نیز توجه داشته باشید كه 
فرصت ها هیچ گاه از بین نمی روند، بلكه با از دست دادن 
فرصت ها از سوي ما، شخص ديگری اين فرصت از دست 
بین  از  فرصت ها  اگر  كرد.  خواهد  تصاحب  را  ما  داده 
نمی روند و ما همیشه وقتی برای جبران اشتباهات خود 
داريم و كنكور هم از اين موضوع مستثناء نیست، پس 
چرا با افكار منفی و ناراحتی نسبت به آن چه هنوز اتفاق 
نیفتاده است، ذهن خود را درگیر و پريشان كرده و لذت 
درک زمان حال را نیز در خود از بین ببريم؟ بنابراين، 
اكنون كه از كنكور و تمام خستگی ها و استرس های آن 
آن  از  و  دريابیم  را  كنكور  بدون  روزهای  شده ايم،  رها 
لذت ببريم و بر  اين باور باشیم كه: كنكور تمام شد، اما 

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

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

اطالعیة بسیار مهم

 شرکت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 قدرداني از تمام 
دستگاه هاي همکار 

در امر برگزاري آزمون 
سراسري سال 1398

 با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و با تشكر از كليه دستگاه هاي اجرایي و 
آزمون  برگزاري  مختلف  مراحل  در  را  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  كه  عزيزاني 
سراسري سال 1398 و ايفاي هرچه نیكوتر اين وظیفه عظیم ياري نموده اند و امتنان 
كاركنان  يكايك  از تالش  و قدرداني  آزمون  اين  برگزاري  دست اندركاران  كلیه  از 
خدا،  ياري  به  كه  مي رساند  اطالع  به  بدين وسیله  كشور،  آموزش  سنجش  سازمان 
آزمون سراسري سال 1398 در گروه هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم انساني، 
هنر، علوم تجربي و زبان هاي خارجي، به ترتيب، در صبح و بعد از ظهر روزهاي 
تيرماه ۱۳۹۸ در ۳۸۱ شهرستان و بخش مختلف  پنج شنبه ۱۳ و جمعه ۱4 
۲۰ حوزه  در  و همچنين ۱۹ كشور خارجي  امتحاني  در 5۱۸ حوزه  و  كشور 
امتحاني خارج از كشور، با نظم، كیفیت مطلوب و با امنیت كامل و مطابق برنامه 

زماني پیش بیني شده، برگزار گرديد. 
سازمان سنجش آموزش كشور، الزم مي داند كه از زحمات صادقانه مسؤوالن 
و كاركنان محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، وزارت آموزش و پرورش، وزارت 
)دولتي،  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  پزشكي،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
غیرانتفاعي، دانشگاه پیام نور و همچنین مراكز تابعه دانشگاه آزاد اسالمي و واحدهاي 
تابعه دانشگاه فني و حرفه اي( مجري آزمون، قوه قضائیه، سازمان برنامه و بودجه كشور، 
وزارت نیرو، وزارت كشور، وزارت اطالعات، استانداران و فرمانداران محترم، ادارات كل 
آموزش و پرورش استان ها، سازمان آموزش و پرورش استثنايي، مديريت هاي آموزش 
ايثارگران، ستاد مشترک سپاه پاسداران  امور  و پرورش شهرستان ها، بنیاد شهید و 
انقالب اسالمي، نیروهاي انتظامي و نظامي، پلیس فتا، سازمان صدا و سیماي جمهوري 
ايران، سازمان بهزيستي كشور، وزارت راه و شهرسازي، سازمان هواپیمايي  اسالمي 
جمهوري اسالمي ايران، اورژانس، راه آهن جمهوري اسالمي  ايران، روزنامه هاي رسمي 
كشور، خبرگزاري ها و سايت هاي خبري، شركت پست جمهوري اسالمي ايران، اداره 
كل تجزيه و مبادالت پستي، شركت واحد اتوبوسراني، پلیس راهنمايي و رانندگي، 
وزارتخانه ها،  كلیه  همچنین  و  شتاب  شبكه  عضو  بانك هاي  تهران،  مترو  شركت 
سازمان ها و ارگان هايي كه به نحوي از انحاء در ثبت نام و برگزاري آزمون سراسري 
سال 1398 با اين سازمان همكاري نموده اند، صادقانه قدرداني كند و توفیق بیشتر 

ايشان را در خدمت به اسالم و مسلمین، از درگاه احديت خواستار شود. 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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داوطلبان  كلیه  اطالع  به  وسیله  بدين  متقاضیان،  كلیه  براي  موفقیت  آرزوی  ضمن 
براي  كه  مي رساند   1398 سال  ناپیوسته  كارشناسي ارشد  دوره هاي  ورودي  آزمون 
به  سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه  به  مي توانند  خود  آزمون  اولیه  نتايج  مشاهده 
نشاني: www.sanjesh.org  مراجعه نمايند. داوطلبان براي دسترسي به نتیجه 
آزمون خود، الزم است كه شماره داوطلبي يا شماره پرونده و همچنین مشخصات 
شناسنامه اي )نام خانوادگي و نام، شماره شناسنامه و تاريخ تولد( يا اطالعات كارت 

اعتباري خود را وارد نمايند. 
انتخاب  به  مجاز  مذكور،  كارنامه  مفاد  اساس  بر  كه  داوطلباني  از  دسته  آن  ضمناً 
رشته هاي تحصیلي در اين آزمون شده اند، الزم است كه بر اساس مفاد اين اطالعیه، 
نسبت به دريافت دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي )شماره 2( و همچنین 
تكمیل فرم انتخاب رشته هاي اينترنتي خود در موعد مقرر به ترتیب زير اقدام نمايند.

انتخاب رشته هاي تحصیلي )شماره 2( اين آزمون، كه شامل  1- دفترچه راهنماي 
 98/4/17 مورخ  دو شنبه  روز  از  است،  رشته ها  پذيرش  ظرفیت  و  ضوابط  شرايط، 

)امروز( در پايگاه اطالع رساني اين سازمان قابل دريافت است. 
2- به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته هاي تحصیلي توصیه مي شود كه ابتدا نسبت 
)دفترچه شماره 2(  تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  راهنماي  دفترچه  دقیق  مطالعه  به 
اولیه، كدرشته  نتايج  اعالم  كارنامه  در  اعالم شده  نتیجه  به  توجه  با  و  نموده  اقدام 
از آن  نموده و پس  ترتیب عالقه مرتب  به  و  استخراج  را  محل هاي مورد نظر خود 
 2 شماره  راهنماي  دفترچه  در  منظور  همین  به  كه  )نمونه اي  پیش نويس  فرم  در 
قرار دارد( درج نمايند و پس از اطمینان از صحت رشته محل هاي انتخابي خود، از 
روز  چهار شنبه مورخ 98/4/19 لغايت ساعت 24:۰۰ روز يكشنبه مورخ 98/4/23، 
يا كد  اعتباري، شماره شناسنامه  كارت  اطالعات  وارد كردن  با  رشته  انتخاب  براي 
رهگیري، كه در پايان ثبت نام اولیه توسط سیستم به داوطلب داده شده است )درج 
اين اطالعات براي ورود به برنامه انتخاب رشته اينترنتي ضروري است( نسبت به ثبت 
كد رشته محل هاي انتخابي )حداكثر 1۰۰ كدرشته محل( و تكمیل فرم مذكور اقدام 
نمايند. بديهي است كه پس از تأيید نهايي رشته هاي انتخابي از سوي داوطلب، رسید 
15 رقمي از سوي سیستم در اختیار داوطلب قرار داده خواهد شد؛ در غیر اين صورت، 

انتخاب رشته آنان تكمیل نگرديده است.
3ـ داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، قبل از اقدام به تكمیل فرم انتخاب رشته، بندهاي 
ذيل را مشاهده مي نمايند كه در صورت عالمتگذاري در يكي از اين موارد، به آنها 

اجازه انتخاب رشته داده مي شود. بديهي است هر زمان  مشخص  شود كه  داوطلب ، 
يا سهواً كتمان  نموده ، در هر مرحله  )پذيرفته شدن ، حین  تحصیل   حقايقي را عمداً 
بعد محروم  خواهد شد و حق هرگونه  آزمون  سال   و  آزمون   اين  از  باشد،  ...( كه   و 

اعتراضي از وي سلب مي گردد.
دوره  تحصیل  محل  و  رشته  كارشناسي،  و  كارداني  )معدل  فوق  اطالعات   -3-1

كارشناسي و تاريخ فارغ التحصیلي( مورد تأيید مي باشد. □
2-3- اطالعات فوق )معدل كارداني و كارشناسي، رشته و محل تحصیل دوره كارشناسي 

و تاريخ فارغ التحصیلي( مورد تأيید نبوده و داراي مغايرت است.□
3-3- حداكثر تا تاريخ 98/۶/31 در مقطع كارشناسي فارغ التحصیلي خواهم شد □ 

فارغ التحصیل نخواهم شد.□
توضیحاتي درخصوص بند 3 فوق:

1- در صورتي كه داوطلبان بند 2-3 را عالمتگذاري نمايند، به آنها اجازه اصالح و 
ويرايش معدل، دانشگاه محل تحصیل و تاريخ فراغت از تحصیل داده خواهد شد و 

پس از ويرايش اين موارد و تأيید آنها، اجازه انتخاب رشته به آنان داده مي شود. 
به هنگام ثبت نام  بگیرند و  قرار  نهايي  داوطلباني كه در رديف پذيرفته شدگان   -2
و  مصوبات  به  توجه  با  باشند،  معدل  مغايرت  داراي  قبولي،  محل  مؤسسه  در 
دستورالعمل هاي مربوط، ابتدا از آنان ثبت نام مشروط به عمل خواهد آمد. و پس از 
بررسی وضع علمی چنانچه نمره قبولی را دارا نباشند، قبولی آنان لغو خواهد شد؛ پس 
الزم است كه داوطلبان معدل خود را براساس مفاد بند »تذكرات خیلي مهم در رابطه 
با معدل« مندرج در صفحه 2 دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي )شماره 
2( اين آزمون مورد بررسي قرار دهند تا بین معدل اعالم شده به اين سازمان و معدلي 

كه به هنگام قبولي ارائه خواهند نمود، مغايرتي نداشته باشند. 
تاريخ  تا  و  بگیرد،  قرار  آزمون  اين  پذيرفته شدگان  رديف  در  داوطلبي  چنانچه   -3
98/۶/31 موفق به دريافت مدرک كارشناسي خود نگردد، قبولي وي باطل خواهد 
شد؛ لذا چنانچه به داليلی احتمال فارغ التحصیلی خود را تا تاريخ فوق نمی دهید، الزم 
است كه حداكثر تا تاريخ 98/۰5/3۰ شخصاً با همراه داشتن اصل شناسنامه يا كارت 
شناسايی عكسدار معتبر، به سازمان سنجش مراجعه و نسبت به تكمیل فرم انصراف 
با ارسال درخواست  يا  اقدام و رسید دريافت نمايید  از گزينش در آزمون سال 98 
كتبی )اثر انگشت و امضاء داوطلب در ذيل درخواست الزامی است( به همراه تصوير 
شناسنامه يا كارت ملی موضوع عدم فارغ التحصیلی خود را از طريق  پست سفارشی 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 انتشار کارنامه نتایج اولیه و نحوه تکمیل فرم 

انتخاب رشته هاي تحصیلي براي داوطلبان مجاز 

به انتخاب رشته  در آزمون ورودي دوره هاي 

کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1398
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به آدرس: تهران، صندوق پستی 13۶5-15875 به اداره ثبت نام – واحد تحصیالت 
تكمیلی اين سازمان به نحوی ارسال نمايید كه تا تاريخ مذكور )98/۰5/3۰( واصل 
تاريخ  از  بعد  كه  درخواست هايی  به  است  بديهی  گرديد.  گزينش حذف  از  تا  شود، 
تبعات  كلیه  و  شد  نخواهد  اثرداده  ترتیب  شود  واصل  سازمان  اين  به  شده  تعیین 
در  كه  داوطلبانی  است  تأكيد  به  الزم  بود.  خواهد  داوطلب  متوجه شخص  آن، 
دوره روزانه در آزمون سال ۱۳۹۸ پذیرفته شوند، حق شركت در آزمون سال 

۱۳۹۹ را نخواهند داشت.
4- به اطالع داوطلبان كدرشته امتحانی 1152 )مجموعه مدرسی معارف اسالمی( 
انتخاب رشته شده اند،  اين آزمون، مجاز به  اولیه  نتايج  با توجه به مفاد كارنامه  كه 
مي رساند از آنجايي كه شرط ورود داوطلبان متقاضي در كدرشته امتحاني مذكور به 
دانشگاه عالوه بر كسب نمره علمي الزم، احراز  شرايط عمومي رشته مدرسي معارف 
اسالمي و نتیجه مصاحبه  معاونت امور دفاتر، اساتید و مبلغان نهاد نمايندگي مقام 
معظم رهبري در دانشگاه هاست، لذا اين دسته از داوطلبان، الزم است كه عالوه بر 
دارا بودن شرايط فوق و همچنین شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام 
و شركت در آزمون مذكور )دفترچه شماره 1(، حداكثر يك هفته پس از اعالم نتايج 
اولیه، براي طي مراحل پذيرش به پايگاه اطالع رساني معاونت امور دفاتر، اساتید و 
مبلغان به نشاني: www.asatid.org مراجعه و ضمن ثبت نام در اين سامانه، منتظر 
اعالم زمان مصاحبه از سوي معاونت مذكور باشند. بديهي است كه عدم ثبت نام در 
اين سامانه به منزله انصراف از تحصیل در اين رشته تلقي مي گردد. ضمناً الزم به 
ذكر است كه در گزينش نهايي، وضعیت علمي داوطلباني كه مبادرت به تكمیل فرم 
مراحل  نتیجه  يا  ننمايند  مقرر  موعد  در  اينترنتي خود  تحصیلي  رشته هاي  انتخاب 
مذكور از سوي معاونت فوق الذكر به صورت منفي به اين سازمان اعالم گردد، مورد 

بررسي قرار نخواهد گرفت. 
5- تذكرات مهم: 

فرم  نهايي  تكمیل  به  اقدام  از  قبل  كه  مي گردد  توصیه  گرامي  داوطلبان  به  الف - 
دوره،  نوع  )محل تحصیل،  آن  به  مربوط  اطالعات  و  توضیحات  انتخاب رشته خود، 
دفترچه  پیوست های  بخش  در  مندرج  اطالعات  همچنین  و   )... و  شهريه  میزان 

راهنمای انتخاب رشته را حسب مورد مطالعه نموده و مّد نظر داشته باشند. 
ب - سیستم انتخاب رشته، تا حدودي هوشمند پیش بیني گرديده است كه  در حد 
امكان خطاهاي احتمالي داوطلبان را در زمان انتخاب رشته اينترنتي به آنان تذكر 
دهد )به عنوان مثال: انتخاب كد رشته محلي كه داوطلب در آزمون آن شركت نكرده 
يا اينكه در گرايشي از گرايش هاي رشته امتحاني خود مجاز به انتخاب رشته نگرديده 
است و ...(، لذا الزم است كه داوطلبان، نسبت به رفع خطاهاي داده شده اقدام نمايند. 
ج - داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، الزم است كه اطالعیه هاي اين سازمان، دفترچه 
ارگان هاي بورس دهنده و  انتخاب رشته هاي تحصیلي و شرايط و ضوابط  راهنماي 

مؤسساتي را كه به صورت شرايط خاص پذيرش مي نمايند به دقت مطالعه نمايند.
مطالعه  داراي شرايط خاص، ضمن  بورسیه  متقاضي رشته  محل هاي  داوطلبان  د- 
به  مجاز  باشند كه منحصراً  توجه داشته  اين گونه رشته ها،  دقیق شرايط و ضوابط 
انتخاب حداكثر دو كدرشته محل از اين نوع كدرشته محل ها هستند و الزم به توضیح 
است كه اطالعیه اين سازمان درخصوص معرفي شدگان چند برابر ظرفیت و برنامه 
زماني مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان در 

تاريخ  98/4/31 منتشر خواهد شد.
)ع(  صادق  امام  شاهد،  دانشگاه هاي  تحصیلي  كدرشته محل هاي  انتخاب  تبصره: 
كدرشته محل  دو  حداكثر  انتخاب  محدوديت  شرط  از  خاتم  غیرانتفاعي  دانشگاه  و 

رشته هاي داراي شرايط خاص و بورسیه مستثني هستند.
)رشته   1148  -1139-1131 امتحاني  كدرشته هاي  متقاضي  داوطلبان  كلیه  هـ 
مديريت امور شهري(، كه مجاز به انتخاب رشته شده باشند، الزم است براي اطالع از 
زمان مصاحبه علمي به اطالعیه  اين سازمان، كه در تاريخ 98/4/31 از طريق پايگاه 

اطالع رساني اين سازمان منتشر مي شود، توجه نمايند.

و-  با توجه به مصوبه يازدهمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره 
در  تشريحي  و  عملي  آزمون  در  شركت   98/1/24 مورخ  تكمیلي  تحصیالت  هاي 
كدرشتههاي امتحاني 135۰، 1351، 1352، 135۶، 1357، 1358، 13۶۰، 13۶2 
دوره هاي  در  اولیه  نتايج  كارنامه  اساس  بر  كه  داوطلباني  براي  13۶4منحصراً  و 
روزانه و نوبت دوم )شبانه( مجاز به انتخاب رشته باشند و تمايل به انتخاب رشته 
محل هاي دوره روزانه و نوبت دوم )شبانه( را در فرم انتخاب رشته خود داشته باشند، 
ضرورت دارد؛ به عبارت ديگر، براي داوطلباني كه در دوره روزانه و نوبت دوم )شبانه( 
انتخاب رشته خود رشته محل هاي دوره هاي غیرانتفاعي،  فرم  يا در  مجاز نشوند 
پرديس خودگردان، پیام نور و مجازي را درج كنند يا براي انتخاب رشته محل هاي 
دانشگاه آزاد اسالمي اقدام نمايند، آزمون عملي برگزار نخواهد شد. مالک پذيرش در 
رشته محل هاي دوره هاي غیرانتفاعي، پرديس خودگردان، پیام نور، مجازي و دانشگاه 
آزاد اسالمي، نمره كل نهايي بدون احتساب آزمون هاي عملي و تشريحي حسب مورد 
در هر يك از كد ضريب ها، خواهد بود. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي 
روزانه و نوبت دوم )شبانه( براي اطالع از زمان برگزاري آزمون هاي عملي، تشريحي 
و پروژه )كه در نیمه اول مردادماه خواهد بود( به اطالعیه  اين سازمان كه در تاريخ 

98/4/31 از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان منتشر مي شود، مراجعه نمايند.
تذکر 1: متقاضيان كدرشته هاي امتحاني داراي پروژه یا آزمون عملي گروه 
هنر شامل: كدهاي ۱۳5۰، ۱۳5۱، ۱۳5۲، ۱۳5۶، ۱۳5۷، ۱۳5۸، ۱۳۶۰، ۱۳۶۲ 
و ۱۳۶4 كه بر اساس كارنامه نتيجه مجاز به انتخاب دوره هاي روزانه و نوبت 
دوم )شبانه( هستند، در صورت تمایل به انتخاب كدرشته محل هاي مربوط 
به دوره هاي فوق در فرم انتخاب رشته باید در زمان انتخاب رشته، به ازاي 
انتخاب هر پرو ژه یا آزمون عملي، نسبت به پرداخت مبلغ 5۰۰/۰۰۰ )پانصد 
هزار( ریال بابت هزینه برگزاري آزمون عملي از طریق كارت هاي عضو شتاب 
است  توضيح  به  الزم  نمایند.  عمل  رشته  انتخاب  به  نسبت  سپس  و  اقدام 
داوطلباني مجاز به شركت در پروژه یا آزمون عملي رشته هاي امتحاني  فوق 

خواهند  بود  كه:
 ۱- بر اساس كارنامه نتایج اوليه، در رشته و گرایش مربوط به دوره هاي روزانه 

و شبانه مجاز به انتخاب رشته شده باشند؛
 ۲- همزمان با انجام انتخاب رشته، عالقه مندي خود را براي شركت در پروژه 
یا پروژه ها اعالم نموده و نسبت به پرداخت هزینه فوق براي هر پروژه اقدام 
نمایند )داوطلباني عالقه مندي خود را براي شركت در دو یا سه پروژه اعالم 
 نمایند، باید نسبت به پرداخت هزینه براي هر پروژه به مبلغ 5۰۰/۰۰۰ ریال 

اقدام كنند(؛
دوم  نوبت  و  روزانه  دوره هاي  دوره هاي  پذیرش  كدرشته محل هاي   -۳  
انتخاب رشته خود  فرم  را در  آزمون عملي  یا  پروژه  به هر  مربوط  )شبانه( 

درج نمایند.
تذکر 2: در صورتي كه داوطلب، مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي روزانه 
و نوبت دوم )شبانه( در این مرحله نسبت به اعالم عالقه مندي و پرداخت 
هزینه اقدام نماید، ولي در تاریخ برگزاري پروژه یا آزمون عملي غایب جلسه 
آزمون باشد، نتيجه پروژه یا آزمون عملي براي وي به صورت نمره »۰« صفر 
منظور شده و نمره كل نهایي داوطلب با اعمال نمره صفر »۰« محاسبه خواهد 

شد.
ـ  ايرانی  موسیقی  نوازندگی  ـ  )آهنگسازی  موسیقي  مجموعه  امتحاني  شیوه  ز- 
آزمون تشريحي  منابع  و  ـ موسیقی شناسی كد 13۶۰(  نوازندگی موسیقی جهانی 
براي  به شرح ذيل  نمايشنامه رشته كارگرداني )كد 1357(  تحلیل  و  تجزيه  درس 
آگاهي داوطلبان اعالم مي گردد. بديهي است اطالعات تكمیلي در خصوص زمان و 
مكان آزمون هاي تشريحي رشته هاي مذكور و ساير رشته هاي مربوط )كه در نیمه 
اطالع رساني  از طريق سايت سازمان  تاريخ 98/4/31  در  بود(  مردادماه خواهد  اول 

خواهد شد.
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شيوه امتحانی مجموعه موسيقي )كد ۱۳۶۰(
1- آزمون سرایش و شنوایی: 

برای داوطلبان رشته موسيقی ایرانی:
الف: سرایش:  

- خواندن ملودی در گام های ماژور. 
- خواندن ملودی در گام های مینور يا مدهای ايرانی.
ب: شنوايی: تشخیص فواصل ملوديك و هارمونیك.

ج: ريتم خوانی )ساده و تركیبی(. 
● برای داوطلبان رشته موسيقی جهانی: 

الف: سرایش: خواندن ملودی در گام های ماژور و مینور.
و  ملوديك  فواصل  )تشخیص  صدايی  دو  تنال(،  )ملودی  صدايی  تك  شنوایی:  ب: 

هارمونیك(. 
ج: ریتم خوانی: )ساده و تركیبی(. 

● برای داوطلبان رشته آهنگسازی:
الف: سرایش: خواندن ملودی در گام های ماژور و مینور.

ب: شنوایی: تك صدايی )ملودی تنال(، دو صدايی )تشخیص فواصل هارمونیك و 
ملوديك(، آكوردشناسی سه صدايی.

ج: پيانوی عمومی: اجرای يك قطعه از دوره كالسیك يا رومانتیك.
د: آهنگسازی و اجرای یک قطعه به فرم “روندو” از سوي داوطلب.

● برای داوطلبان رشته موسيقی شناسی
 الف: سرایش: خواندن ريتم های ساده و تركیبی.

ب: شنوایی: تشخیص فواصل ملوديك.
2- آزمون تخصصی: 

● برای داوطلبان رشته موسيقی ایرانی: 
ساز تخصصی: )سازهای تار، سه تار، سنتور، نی، كمانچه، قانون، عود، قیچك(. 

الف: آشنايی با اجرای كل رديف دستگاهی ايران )رديف های درويش خان، وزيری، 
محجوبی، مختاری، كسايی، بهاری، پايور، بیگجه خانی، نی داود، حبیب سماعی، میرزا 
عبدا...، میرزاحسین قلی خان، ابوالحسن صبا، عبدا... دوامی، محمد كريمی، علی اكبر 

شهنازی، عبادی و موسی معروفی(.
ب: انتخاب يك دستگاه و دو آواز از سوي داوطلب.

ج: قطعه نوازی: بداهه نوازی با متر آزاد.
د: آمادگی اجرای حداقل سه قطعه بدون كالم از مجموعه معتبر ايران.

ر: جواب آواز.
● برای داوطلبان رشته موسيقی جهانی:

ساز تخصصی: )سازی از خانواده های بادی چوبی، بادی برنجی، زهی، پیانو، گیتار 
و هارپ(. 

الف: اجرای سه قطعه از چهار دوره باروک، كالسیك، رمانتیك و معاصر ، بديهی است 
يكی از چهاردوره ها  به طور كامل اجرا شود.

ب: داوطلبان غیر ساز پیانو ، گیتار و هارپ موظفند كه رپرتوار خود را با همراهی ساز 
پیانو اجرا كنند.

داوطلبان  برای  داوران  هیأت  انتخاب  با  نت  روی  از  قطعه  يك  اجرای  دشیفراژ:  ج: 
نوازندگی پیانو، هارپ و گیتار ضروری است.

د: داوطلبان، ملزم به اجرای رپرتوار تعیین شده بدون استفاده از نت قطعات هستند. 
)توجه شود كه اجرای از روی نت، قابل قبول داوران نخواهد بود(.

● برای داوطلبان رشته آهنگسازی:
آزمون كتبی: نوشتن قطعاتی در بافت های مونوفونیك، هموفونیك، پلی فونیك در 

فرم های دو و سه بخشی، روندو، تم و وارياسیون و تنظیم برای اركستر سمفونیك يا 
آنسامبل تعیین شده از سوي ممتحنان )هیأت داوران( 

● برای داوطلبان رشته موسيقی شناسی:
اجرای  آزمون  و  زبان  مطلب  درک  تحصیلی،  سوابق  مقاله،  ارائه  علمی،  مصاحبه ی 

موسیقی )آشنايی با آواز يا يكی از سازهای موسیقی ايرانی، جهانی يا محلی(. 
منابع آزمون تشریحي درس “تجزیه و تحليل نمایشنامه” رشته كارگرداني 

)كد ۱۳5۷( كارشناسی ارشد ۱۳۹۸ به شرح ذیل اعالم مي شود:
۱- دكتر فاستوس اثر كریستوفر مارلو  ۲- تارتوف  اثر مولير  ۳- آدم آدم 
است اثر برتولت برشت  4- مرگ فروشنده اثر آرتور ميلر  5- ميمون پشمالو 
اثر یوجين اونيل  ۶- مویزی زیر آفتاب اثر لورین هانسبری )لورن هنزبری(.

ح- داوطلبان الزم است كه براي اطالع از اطالعیه احتمالي اصالحیه دفترچه راهنماي 
انتخاب رشته يا رشته هاي جديد، تا پايان مهلت انتخاب رشته )98/4/23( به پايگاه 
اطالع رساني اين سازمان مراجعه كنند تا در صورت صدور اين اطالعیه، از محتواي 

آن اطالع حاصل نمايند.
ط- آن دسته از داوطلباني كه در تقاضانامه ثبت نامي براي انتخاب رشته هاي دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي و دانشگاه پیام نور، اعالم عالقه مندي ننموده اند، 
دانشگاه ها  اين  رشته هاي  انتخاب  براي  را  الزم  علمي  نمره  حداقل  كه  صورتي  در 
كسب كرده باشند، در ذيل بند الف )مشخصات ثبت نامي( پیغامي را مبني بر امكان 
انتخاب اين رشته ها در كارنامه اعالم نتايج اولیه مشاهده خواهند نمود؛ لذا اين دسته 
انتخاب رشته هاي مربوط به دانشگاه ها و  از داوطلبان، در صورتي كه عالقه مند به 
مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي و دانشگاه پیام نور هستند، بايد پس از واريز مبلغ 
138/۰۰۰ )يكصدو سي و هشت هزار( ريال بابت اعالم عالقه مندي به رشته هاي اين 
دانشگاه ها و مؤسسات، از طريق سیستم اينترنتي و از سوي كارت هاي بانكي عضو 
شبكه شتاب، نسبت به اعالم عالقه مندي به انتخاب اين دانشگاه ها و مؤسسات اقدام 

نموده و سپس اين رشته ها را در فرم انتخاب رشته اينترنتي خود درج نمايند.
ي- آن دسته از داوطلبان عالقه مند به انتخاب رشته هاي تحصیلي مراكز و واحدهاي 
دريافت  و  آزمون  اولیه  نتیجه  اعالم  از  پس  بايد،  اسالمي،  آزاد  دانشگاه  دانشگاهي 
كارنامه، براي اطالع از زمان و نحوه انتخاب رشته از تاريخ 98/4/22 به سايت مركز 
نمايند.  مراجعه   www.azmoon.org نشاني:  به  اسالمي  آزاد  دانشگاه  آزمون 
انتخاب رشته براي رشته هاي دانشگاه آزاد اسالمي، با استفاده از كد دسترسي مندرج 
انجام  دانشگاه مذكور  از طريق  و  به طور مجزا  آزمون  اولیه  نتايج  اعالم  كارنامه  در 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  رشته هاي  از  يكي  در  كه  داوطلباني  است  بديهي  مي پذيرد. 
آموزش عالي يا دانشگاه آزاد اسالمي پذيرفته شوند، مي توانند به دلخواه خود منحصراً 

در يكي از مؤسسات ثبت نام كنند و مشغول به تحصیل شوند.
ك- پس از مشاهده كارنامه نتايج اولیه آزمون، آن دسته از داوطلباني كه در خصوص 
مندرجات كارنامه )به غیر از معدل كارداني و كارشناسي، نام رشته تحصیلي يا نام 
محل اخذ مدرک كارشناسي( خود سؤالي دارند، ضمن توجه به توضیحات مربوط به 
كارنامه كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و در سايت اين سازمان درج گرديده 
است، الزم است كه حداكثر تا تاريخ 98/4/24 منحصراً از طريق سیستم پاسخگويي 
تقاضا  داوطلبان  از  لذا  نمايند؛  اقدام  سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه  در  اينترنتي 
مي شود كه از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكیداً خودداري نمايند. بديهي 
است به كلیه مواردي كه از طريق ديگري يا بعد از تاريخ 98/4/24 واصل شود، به 
هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود 

را با شماره تلفن:  4۲۱۶۳-۰۲۱ نیز در میان  بگذارند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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 اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

 فرصت مجدد ثبت نام و انتخاب رشته براي شرکت 

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

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

آموزش عالي غیردولتي- غیرانتفاعي سال 1398 
بدين وسیله 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 غیردولتي- 
غیرانتفاعي سال 1398 صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي »معدل كل ديپلم« صورت مي گیرد مي رساند در صورتي كه در زمان مقرر )از تاریخ ۹۸/۰۳/۱۹ لغایت ۹۸/۰۳/۳۰ ( 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 دقیق دفترچه راهنما و اصالحات مربوط به آن )موضوع اطالعیه مورخ 98/۰3/2۶( 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 تحصیلي )بدون آزمون( انجام 

مي شود، به جدول ذيل مراجعه نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

ــن  ــه هفدهمیـ ــاس مصوبـ ــر اسـ ــه بـ ــاند كـ ــالع مي رسـ ــه اطـ ــیله بـ  بدين وسـ
ــه  ــا توجـ ــورخ 97/12/2۶، 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
مشـــترک دو نظـــام آموزشـــی قديـــم و جديـــد  )3-3-۶(، 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 

.)۶-3-3(
ـــام  ـــا نظ ـــم ي ـــام قدي ـــل نظ ـــه فارغ التحصی 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 التحصیـــل شـــده اند، شـــركت نماينـــد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

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