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آيا از عاليق 
تحصيلي خود

 آگاهيد؟

از سوی سازمان سنجش اعالم شد :

تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون 

کارشناسی ارشد و اصالحات دفترچه

 اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

برگزاری بيست و چهارمين المپياد 

 علمیـ  دانشجویی کشور در سال 1398

چرا یزد  

موفق ترین 

استان در 

آزمون 

سراسری 

است؟
قسمت اول

رئيس مرکز سنجش پزشکی خبرداد :

آزمون کارشناسي ارشد رشته هاي گروه علوم پزشکی ۲۷ و ۲8 تير برگزار می شود
آموزش  سنجش  مرکز  رئیس 
هزار   ۷۰ از  بیش  رقابت  از  پزشکی، 
کارشناسی ارشد  آزمون  در  داوطلب 

گروه پزشکی سال ۹۸ خبر داد.
آزمون  افزود:  حیدرزاده  آبتین  دکتر 

علوم  گروه  رشته های  کارشناسی ارشد 
پزشکی سال ۹۸ که به دلیل وقوع سیل 
تعویق  به  کشور  مناطق  از  برخی  در 
افتاد، در روزهای ٢٧ و ٢۸ تیرماه برگزار 

می شود.

وی افزود: ثبت نام در آزمون ورودی دوره 
کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی 
در  دانشجو  پذیرش  برای   ۹۸ سال 
شهریه  رایگان(،  )عادی  روزانه  دوره های 
مجازی،  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پرداز 

آموزش  سنجش  مرکز  سایت  طریق  از 
پزشکی در دو بازه زمانی ۳۰ بهمن ۹٧ 
 ۹۸ خرداد   ۸ و   ٧ و   ۹٧ اسفند   ۱۰ تا 

انجام شد.

جزئيات مصاحبه

 ۲۴۷ رشته دکتری 

دانشگاه آزاد اعالم شد
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org

پیامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
کسي که امر به معروف و نهي از منکر کند 
و به سوي خیر راهنمایي کند یا به آن اشاره 
نماید، شریك ثواب است، و کسي که به کار 
راهنمایي  آن  به  یا  کند  سفارش  ناشایست 

نماید، شریك گناه است. 

اسالم را چنان وصف کنم که کسي پیش از 
من نکرده است: اسالم، گردن نهادن ]تسلیم 
داشتن،  یقین  نهادن،  گردن  و  است،  شدن[ 
راست  و  انگاشتن،  راست  داشتن،  یقین  و 
انگاشتن، بر خود الزم ساختن، و بر خود الزم 
کار  به  دادن،  انجام  و  دادن،  انجام  ساختن، 

نیك پرداختن ]است[. 

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند:
وارد  منافقان  با  را ضایع کند،  نماز  هر کس 

آتش مي شود.

آزمون  برگزاري  از  بیشتر  روز  یازده  الي  ده  حدود 
سراسري سال ۹۸ نمي گذرد و اکثر داوطلبان شرکت 
کننده در این آزمون، در انتظار اعالم نتایج اولیه آن 
که در مرداد ماه اعالم مي شود به سر مي برند. با توجه 
به شرایط زماني و فرصت هاي باقي مانده تا اعالم نتایج 
اولیه آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ و مهلتي که پس 
واجد  داوطلبان  به  سنجش  سازمان  سوي  از  آن  از 
شرایط براي انتخاب رشته هاي تحصیلي در گروه هاي 
آن  بر  مي شود،  داده  آزمون  این  پنجگانه  آزمایشي 
شدیم که ستون »یادداشت هفته« شماره هاي پیِش 
رو تا زمان اعالم نتایج اولیه و مهلت انتخاب رشته را 
به موضوعاتي در ارتباط با آشنایي با عالیق تحصیلي 
خود، آشنایي با استعدادها و توانایي هاي خود، آشنایي 
در  ورود  از  و هدف  عالي«  »آموزش  و  »دانشگاه«  با 
آن، و آشنایي با رشته هاي تحصیلي اختصاص داده و 
در فرصت هاي بعدي که مقارن مهلت انتخاب رشته 
رشته هاي  انتخاب  فرم  تکمیل  به  راجع  بود،  خواهد 
تحصیلي که به صورت اینترنتي است با شما در این 

ستون سخن بگوییم.
شناخت عاليق تحصیلي 

اجازه بدهید که در همین ابتداي بحث و طرح موضوع، 
گفتارمان را با حدیثي مشهور از یکي از معصومان )ع( 
که چندان بي ارتباط با عنوان »یادداشت« ما در این 
بدان  را  سخنمان  و  کرده  آغاز  نیست  نشریه  شماره 
متبرك نماییم. از معصوم )ع( روایت شده است: »من 
عرف نفسه فقد عرف ربّه« )هر کس خود را شناخت، 
تحقیقاً خداي خویش را شناخته است(. این حدیث 
و ده ها و بلکه صدها حدیث شریف از این دست، که 
در اهمیت شناخت از خود و خودشناسي آمده است، 
تنها به کار سامان دادن آخرت انسان ها نمي آید، و از 
آنجایي که خداوند عالمیان، حکیم است و هیچ عمل 
بر  بنا  نیز  را  انسان  باشد،  بدون حکمت  نمي تواند  او 
حکمت بالغه خویش، که در آفرینش تمام موجودات 
انسان  از جمله  نباتات و جانداران  و  از جمادات  اعم 
جاري است، در بردارنده مجموعه اي از استعدادهاي 
بي کران خود، که از یك انسان به انسان دیگر متفاوت 
مواجه  چگونگي  در  مي تواند  که  است  آفریده  است، 
آنها  مسائل  حل  و  دنیوي شان  امور  با  آدمیان  شدن 

بسیار اثربخش باشد. 
که  کنیم  عنوان  مي خواهیم  کوتاه،  مقدمه  این  با 
نخستین گام در انتخاب رشته تحصیلي براي هر فرد، 
شناخت و آگاهي فرد از خود و عالیق تحصیلي واقعي 
شویم  متذکر  باید  جا  همین  در  البته  است؛  خویش 

که این شناخت و آگاهي فرد از خود، تنها به عالیق 
با  از آنجایي که آدمي  او برنمي گردد؛ بلکه  تحصیلي 
با  مواجهه  در  عقلي خود  و  ادراکات حّسي  به  توجه 
هر چیز که براي ادامه زندگي اش الزم مي آید، دست 
شناخت،  این  درك  از  ناگزیر  مي زند،  انتخاب  به 
آگاهي و آشنایي با عالیق خود در تمام امور مربوط 
برخي  انجام  در  منتها  فردي اش مي باشد؛  زندگي  به 
از امور مانند: انتخاب رشته تحصیلي، انتخاب همسر 
نوعاً   ... و  مناسب  انتخاب دوستان  زندگي،  و شریك 
دیگر  بویي  و  رنگ  ها  و »آگاهي«  این »شناخت«ها 
مي یابند و در مقایسه با آگاهي و شناختي که انسان 
از عالیقش راجع به غذاها، میوه ها، تفریحات و ... دارد، 
از اهمیت به مراتب بیشتري برخوردار مي شوند؛ زیرا 
در آگاهي و شناختي که او مي خواهد راجع به انتخاب 
رشته تحصیلي یا دوستان یا همسر و شریك مناسب 
این  درجه  چه  هر  کند،  پیدا  مشترك  زندگي  براي 
بهترین  به گزینش  راجع  آگاهي  و  آشنایي، شناخت 
گزینه ها در موارد پیشگفته، بیشتر و عمیق تر باشد، 
آینده اش  زندگي  در  مطلوب تري  موفقیت  از  آدمي 
دچار  کمتر  مواردي،  چنین  در  و  شده  برخوردار 

شکست هاي احتمالي خواهد شد.
به همین خاطر، بهتر آن است که هر داوطلب آزمون 
اعالم  زمان  تا  باقي مانده  روزهاي  این  در  سراسري، 
سراسري  آزمون  رشته  انتخاب  مهلت  و  اولیه  نتایج 
الزمه  نوعاً  )که  هیجان  گونه  هر  از  دوري  با  امسال، 
سنین جواني است( و همین طور مشورت با افراد مطلع 
و کارآزموده، در خلوتي که براي خود فراهم مي سازد، 
به درون خود رجوع کند و با آگاهي و شناختي که 
شناخت  همچنین  و  دارد  خویش  قلبي  عالیق  از 
گنجي  چون  او  وجود  در  که  دروني  استعدادهاي 
دروني  عالیق  و جوي  به جست  است،  نهفته  پنهان 
خود نسبت به مجموعه اي از رشته هاي دانشگاهي، که 
مطلوب نظر اوست، بپردازد. مطمئناً پیش از آشنایي 
داوطلب با رشته هاي مختلف تحصیلي و پرداختن وي 
به این موضوع که کدام یك از این رشته ها زودتر او 
را به جریان یك زندگي بي دغدغه متصل مي سازند، 
و  استعدادها  با  وي  آشنایي  از  پیش  همین طور  و 
»یادداشت  ستون  در  ما  بحث  که  خود،  توانایي هاي 
به  عمیق  پرداختن  بود،  خواهد  بعد  شماره  هفته« 
در  را  او  مي تواند  داوطلب،  از سوي  تحصیلي  عالیق 

آشنایي با مراحل بعد یاري نماید.
در شماره آینده، ادامه مطلب را با همدیگر پي خواهیم گرفت.

موفق باشید 

آيا از عاليق تحصيلي خود آگاهيد؟
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رئيس مرکز سنجش پزشکی خبرداد :

آزمون کارشناسي ارشد رشته هاي 

گروه علوم پزشکی ۲۷ و ۲8 تير 

برگزار می شود

اعالم جزئيات نحوة درج مرخصی 

وقفة تحصيلی دانشجویان تحصيالت 

تکميلی دانشگاه آزاد
يا  نیمسال  مرخصی  نوع  درج  نحوة  دستورالعمل 
نیمسال های وقفة تحصیلی دانشجويان تحصیالت 
آزاد  دانشگاه  غیرپزشکی  رشته های  تکمیلی 

اسالمی ابالغ شد.
یا  نیمسال  مرخصی  نوع  درج  نحوة  دستورالعمل 
تحصیالت  دانشجویان  تحصیلی  وقفة  نیمسال های 
اسالمی،  آزاد  دانشگاه  غیرپزشکی  رشته های  تکمیلی 
عبدالحسین  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم  سوی  از 
جواد  دکتر  و  هنر،  و  انسانی  علوم  معاون  خسروپناه، 
علمایی، معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد 

اسالمی، ابالغ شد.
در این دستورالعمل آمده است: بر اساس مصوبه هیأت 
رئیسه دانشگاه مقرر شد در خصوص مرخصی نیمسال 
دوره های  دانشجویان  تحصیلی  وقفه  نیمسال های  یا 
کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی، که در مرحله اخذ 
یا تمدید پایان نامه و رساله بوده، با رعایت سایر ضوابط، 
نسبت به ثبت مرخصی بدون احتساب در سنوات اقدام 

شود.
که  افرادی  تمامی  مشمول  دستورالعمل،  این  مفاد 
سال  اردیبهشت   ٢۸ از  و  بوده  تحصیلی  وقفه  دارای 
از طریق  یا  آموزشی  مقررات  و  براساس ضوابط  جاری 
کمیسیون های موارد خاص، مجوز بازگشت به تحصیل 

اخذ کرده اند، می شود.
 ۳۱ تا  دستورالعمل،  این  که  است  یادآوري  به  الزم 
حسن  مسؤولیت  و  بوده  اجرا  قابل   ۹۸ سال  شهریور 
اجرای این دستورالعمل و نظارت بر آن، بر عهدة رؤسای 

واحدها یا مراکز دانشگاه آزاد اسالمی است.

جزئيات مصاحبه ۲۴۷ رشته دکتری 

دانشگاه آزاد اعالم شد
اسالمی،  آزاد  دانشگاه  پذيرش  و  سنجش  مرکز 
تاريخ و زمان مصاحبه ۲۴۷ رشته آزمون دکتری 
استعدادهای  ويژه  آزمون  بدون  دوره  و  تخصصی 

درخشان اين مقطع را اعالم کرد.
دعوت  داوطلبان  است:  آمده  مرکز  این  اطالعیه  در 
به  نسبت  که  شده،  اعالم  رشته های  مصاحبه  به  شده 
ثبت نام در سامانه به منظور اعالم آمادگی براي شرکت 
مراجعه  با  می توانند  نموده اند،  اقدام  مصاحبه  در 
آدرس: به  پذیرش  و  مرکز سنجش  اینترنتی  سامانه  به 
   www.azmoon.net از تاریخ و زمان مصاحبه خود 

مطلع شوند.

دوره  رشته های  مصاحبه  که  است  یادآوري  به  الزم 
دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی، از روز شنبه ٢٢ 

تیر ماه در واحد علوم تحقیقات تهران آغاز شده است.
منظور  به  حضور  زمان  در  که  است  الزم  داوطلبان 
)اصل  شناسایی  مدارك  تخصصی،  ارزیابی  و  مصاحبه 
شناسنامه و کارت ملی(، کلیه سوابق علمی، آموزشی، 
گواهی  تألیف،  ترجمه،  پروژه،  مقاله،  شامل  تحقیقاتی 
در  علمی  در جشنواره های  مقام  یا کسب  اختراع  ثبت 
از  نسخه ای  انضمام  به  را  رشته  با  مرتبط  زمینه های 
زبان  مدرك  و  کارشناسی ارشد  پایان نامه  و  نمرات  ریز 

خارجی معتبر، همراه خود داشته باشند.
دوره  رشته های  کلیه  نهایي  نتایج  که  است  ذکر  شایان 
دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی، همزمان با نتایج 
سایر دانشگاه ها، تا هفته اول شهریور ماه اعالم خواهد شد.

نتایج نقل و انتقال دانشجویان 

دانشگاه آزاد شهریور اعالم می شود
اسالمی،  آزاد  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
مهمانی  و  انتقال  و  نقل  درخواست های  نتایج  اعالم  از 
در  دانشجویان   ۹۹-۹۸ تحصیلی  سال  اول  نیمسال 

شهریور ماه، خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین دکتر ابراهیم کالنتری، ضمن 
اعالم این مطلب و با بیان اینکه تعداد زیادی درخواست 
در  دانشگاه  دانشجویان  مهمانی  و  انتقال  و  نقل  برای 
این  نهایی  نتیجه  گفت:  است،  شده  ثبت  منادا  سامانه 

درخواست ها در شهریور ماه اعالم می شود.
درخواست  نتیجه  از  اطالع  برای  متقاضیان  افزود:  وی 
نـشانی:  به  منادا  سایــت  به  می توانــند  صرفاً  خود 

https://monada.iau.ir  مراجعه کنند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: با 
توجه به وقوع سیل در برخی از مناطق کشور، مصوب 
گروه  رشته های  کارشناسی ارشد  آزمون  زمان  که  شد 
این  از  پیش  که  رشته ها،  پزشکی سال ۹۸ همه  علوم 
قرار بود در روزهای پنجشنبه و جمعه ۳۰ و ۳۱ خرداد 
۹۸ برگزار شود، با تعویق به مدت یك ماه، در روزهای 

٢٧ و ٢۸ تیرماه برگزار شود.
آزمون  در  نفر   ۹4 و  هزار   ٧۰ تعداد  شد:  یادآور  وی 
ثبت نام   ۹۸ سال  پزشکی  علوم  گروه  کارشناسی ارشد 
کرده اند که از این تعداد، 5۱ هزار و ۸۶۱ نفر زن و ۱۸ 

هزار و ٢۳۳ نفر مرد هستند.
به جلسه  دکتر حیدرزاده خاطرنشان کرد: کارت ورود 
 ۹۸ سال  پزشکی  علوم  گروه  کارشناسی ارشد  آزمون 
در روزهای ٢٢ تا ٢۸ تیرماه ۹۸ از طریق سایت مرکز 
قرار  داوطلبان  اختیار  در  پزشکی  آموزش  سنجش 

می گیرد.
کارشناسی ارشد  آزمون  که  است  یادآوري  به  الزم   
رشته ها،  همه   ۹۸ سال  پزشکی  علوم  گروه  رشته های 
و جمعه  پنجشنبه  روزهای  و عصر  نوبت های صبح  در 
٢٧ و ٢۸ تیرماه ۹۸ در شهرهای: اراك، اردبیل، ارومیه، 
اصفهان، اهواز، ایالم، بوشهر، بندرعباس، بیرجند، تبریز، 
تهران، خرم آباد، رشت، زاهدان، زنجان، ساری، سمنان، 
سنندج، شیراز، شهرکرد، قزوین، قم، کاشان، کرمانشاه، 
برگزار  یزد  و  یاسوج  همدان،  مشهد،  گرگان،  کرمان، 

می شود.

ادامه از صفحه  1
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شرکت  سه«،  ـ  سه  ـ  »شش  به  چهار«  ـ  سه  ـ  »پنج  از  آموزشی  نظام  تغییر  با 
تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور بر آن شده است که 
آزمون های آزمایشی استاندارد را برای دانش آموزان تمامی پایه های سال اول دوره دوم 
متوسطه )پایه دهم( برگزار نماید. این آزمون ها در دو فاز کلی »مرحله ای و جامع« 

و در هشت نوبت برگزار می شوند. 
فاز اول، آزمون های مرحله ای بوده که در شش نوبت از ابتدای سال تحصیلی تا پایان 
اسفند ۹۸ برگزار خواهند شد. هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر به مطالب 
دانش آموزان در طول سال  پیشرفت تحصیلی  ارزیابی  و  پایة دهم  کتاب های درسی 
تحصیلی است. در این میان، آزمون ویژه ای )آزمون مرحلة 4( در نظر گرفته شده است 
که در پایان امتحانات نیمسال اول، در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/٢٧ برگزار خواهد شد و هدف 
آن، جمع بندی مطالب نیمسال اول است که پس از امتحانات تشریحی نیمسال اول 
برگزار خواهد شد و بر اساس آن، آمادگی دانش آموزان مطابق پرسش های چهارگزینه ای 
استاندارد مرتبط با مطالب این نیمسال تحصیلی، مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد 

گرفت. 
فاز دوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت و در ماه های فروردین و اردیبهشت 
پرسش های  با  دانش آموزان  کامل  آشنایی  آزمون ها،  این  هدف  شد.  خواهند  برگزار 
چهارگزینه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد ۱۳۹۹ و به نوعی، مقدمة 

آمادگی برای آزمون سراسری سال ۱4۰۰ است. 
آزمون های آزمایشی سنجِش دهم، فقط در رشته های تحصیلی »ریاضیـ  فيزیک«، 
»علوم تجربی« و »ادبيات و علوم انسانی« برگزار می شود و زمان بندی آزمون ها 
نیمسال  هر  امتحانات  برای  را  تا شرکت کنندگان  است  برنامه ریزی شده  ترتیبی  به 

آماده نماید.
نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي 
آزمایشی سنجش:

روز  از  کشور،  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  سنجش  آزمایشی  آزمون های  جلسه  به  ورود  کارت 
سه شنبه قبل از هر آزمون، منحصراً از طریق سایت اینترنتی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: 
www.sanjeshserv.ir توزیع می گردد و داوطلبان با مراجعه به سایت اینترنتی 

فوق الذکر، نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام می نمایند.
 کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجش، در بعد از ظهر روز برگزاری 
  www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  شرکت  اینترنتی  سایت  طریق  از  آزمون،  هر 

منتشر می گردد. 

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
امکان  این  که  است  گرفته  نظر  در  تخفیفاتی  آزمون  نوبت  یك  از  بیش  متقاضیان 
بیشتری  از تخفیف  آزمون ها،  تعداد مراحل  افزایش  تا در صورت  را میسر می نماید 
تخفیف  اعمال  شیوه   ۹۹-۹۸ تحصیلي  سال  برای  جهت  این  در  و  گردند  بهره مند 
شهریه آزمون را برای متقاضیان بیش از یك آزمون، به منظور رفاه حال دانش آموزان 
عزیز به کار گرفته تا ضمن تجمیع فرآیند ثبت نام برای هر یك از دانش آموزان در کلیه 

مراحل، امکان پرداخت شهریه کمتری برای ثبت نام فراهم شود.

جدول شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
سنجِش  آزمون های  بتوانند  تمایل،  صورت  در  عزیز،  دانش آموزان  تا  است  گردیده 
دهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یك از آزمون ها ثبت نام نمایند؛ 
نوبت  یك  و  مرحله ای  آزمون  نوبت  سه  متقاضی  می تواند  دانش آموز  به عنوان مثال، 

آزمون جامع باشد.
اينکه آزمون های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون هايی  به  با توجه  البته 
است که هر يک مکمل ديگری است و شرکت در تمامی آنها، دانش آموز را 
در  عزيز،  دانش آموزان  که  می شود  توصیه  لذا  می نمايد،  آماده تر  گام به گام 

کلیة آزمون های مرحله ای و جامع،  به  طور يکجا ثبت نام نمايند.
الزم به ذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هزینه های ثبت نام، برای دانش آموزانی 

اطالعيه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

دهم  پایه  دانش آموزان  ویژه  دهم  سنجِش  آزمایشي  آزمون هاي 

)سال اول دورة دوم متوسطه( سال تحصيلی 99-98
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که مایل به انتخاب آزمون های آزمایشی سنجِش دهم به  صورت تلفیقی هستند، در 
سایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.

شایان  ذکر است که دانش آموزان برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی، بهتر است که 
تعداد مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا، ضمن برخورداری 
بهره مند شوند.  نیز  باالتری  تخفیف  از  دهم،  آزمایشی سنجِش  آزمون های  تعداد  از 
بدیهی است که مطلوب ترین حالت ثبت نام برای دانش آموزان از نظر هزینه پرداختی، 
ثبت نام یکجا در ۸ نوبت آزمون )6 نوبت آزمون مرحله ای + ۲ نوبت آزمون 
جامع( است که در این صورت، با احتساب تخفیف ویژه ۲80/000 ریالی، متوسط 

شهریه هر آزمون حدوداً 390/000 ریال و مجموعاً 3/1۲0/000 ریال است.
الزم به  ذکر است که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به  طور خودکار، وجه قابل پرداخت را پس از کسر 

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نماید.

نحوه ثبت نام:
آزمایشی  آزمون هاي  در  شرکت  به  عالقه مند  دانش آموزان  اینترنتی:  پرداخت 
سنجش در سراسر کشور مي توانند با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب 
و مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 
کشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام و 

کد رهگیري دریافت نمایند.
اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده  الزم به ذکر است که خرید 
از خرید  بعد  متقاضيان،  که  است  و الزم  نبوده  دانش آموز  نهایی  ثبت نام 
ثبت نام  لينک  به  رمز(،  شماره  و  پرونده  شماره  )دریافت  اعتباری  کارت 
مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و کد پی گيری 16 

رقمی را دریافت نمایند.
دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه ۰٢۱-4٢۹۶۶ 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح ۸:۳۰ الی ۱٢:۳۰ و عصر 

۱۳:۳۰ الی ۱۶:۰۰.

ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 

مطالعه  از  بعد  عمل  آورند،  به  ثبت نام  خود  دانش آموزان  از  یکجا  به صورت  ثبت نام 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، مي توانند، در صورت 
داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح ۸:۳۰ الی ۱٢:۳۰ و عصر ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۰۰ با 

شماره تلفن های: ۸۸۸44٧۹۱ الی ۸۸۸44٧۹۳ تماس حاصل نمایند.

نکات مهم:
۱- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نیز، در این مرحله 
انجام مي گردد و توصیه می شود که برای برخورداری از حداکثر تخفیف در شهریه 

پرداختی، ثبت نام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
٢- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوط قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اینترنتی و 

انتخاب تعداد آزمون ها، دقت الزم را به  عمل آورند.

ثبت نام حضوری:
نشانی:  به  اینترنتی  سایت  طریق  از  کشور،  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  ثبت نام 
www.sanjeshserv.ir امکان پذیر است و همچنین داوطلبان، مراکز آموزشی و 
دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش می توانند، در صورت تمایل، با 
مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان 
سنجش آموزش کشور به نشانی: تهران، پل کریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، 
خیابان  شهید نژادکی، روبروی کالنتری ۱۰5 سنایی، پالك ۳۰،تلفن : ۸۸۳٢۱455 

نسبت به ثبت نام در این آزمون ها در ساعات اداری اقدام نمایند .

راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجش
مراحل ثبت نام:

از  )پرداخت  و رمز عبور  پرونده  ثبت نام و دریافت شماره  پرداخت مبلغ  گام اول: 
طریق کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به  صورت اینترنتی است(.

گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سایت ارائه شده است: لینك ثبت نام آزمون های 
آزمایشی سنجش ثبت نام جدید(.

گام سوم: دریافت کد پی گیری ۱۶ رقمی ثبت نام.
 شرکت تعاوني خدمات آموزشي 

بدین وسیله  به اطالع منتخبان المپیاد )متمرکز و نیمه متمرکز( می رساند  که مرحله نهایی بیست 
ـ دانشجویی کشور، در روز پنجشنبه ۹۸/۰5/۰۳ و جمعه۹۸/۰5/۰4 در  و چهارمین المپیاد علمی 

پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود. 
  http://Olympiad.sanjesh.org:برنامه زمان بندی آزمون ها در سایت المپیاد به آدرس
قابل دریافت است. ضمناً کارت ورود به جلسه آزمون ها از روز یکشنبه ۳۰ تیرماه الي روز چهارشنبه 
٢ مردادماه ۹۸ به صورت اینترنتي از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت 

است. براي شرکت در مرحله نهایي المپیاد، رعایت نکات ذیل ضروري است:
۱- زمان اسکان دانشجویان، از بعد از ظهر روز چهارشنبه ٢ مردادماه ۹۸ و زمان تخلیه 
خوابگاه ها، صبح روز شنبه 5 مردادماه ۹۸ است. اسکان و پذیرایی از بعد از ظهر روز 

چهارشنبه انجام مي شود.
٢ - اسکان و پذیرایي، صرفاً مختص راه یافتگان به مرحله نهایي المپیاد سال ۱۳۹۸ است که 
اسامي آنها روي سایت المپیاد  قرار گرفته است و امکان ورود، اسکان و پذیرایي از همراهان 

دانشجو، مانند: پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر و ... از سوي دانشگاه وجود ندارد. 
 ۳- همراه داشتن »کارت ملی«، »کارت دانشجویی« و »کارت ورود به جلسه آزمون هاي 

المپیاد« ضروري است.
4 - استفاده از ماشین حساب های قابل برنامه ریزی، ممنوع است و دانشجویان می توانند 

از ماشین حساب ساده استفاده کنند.
 5 - همراه داشتن موبایل و هر گونه دستگاه هاي الکترونیکي، حتي به صورت خاموش، 
جزوه، کتاب، برگه چرك نویس در جلسه آزمون ممنوع بوده و در صورت مشاهده، مطابق 

مقررات اقدام خواهد شد.
۶ - همراه داشتن قرآن مجید و کتاب قانون، در جلسات آزمون های المپیاد الهیات و 

معارف اسالمی و حقوق، ممنوع است.
٧ -  دانشجویان منتخب المپیاد غیرمتمرکز باید در نیمه دوم سال تحصیلی ۹٧ – ۹۸ 
دانشجو باشند و گواهی اشتغال به تحصیل خود را به مرکزیت دانشگاه مناطق ده گانه 

ارسال کنند.
۸ -  منتخبان المپیاد متمرکز )همزمان با آزمون کارشناسی ارشد( باید گواهی اشتغال 
به تحصیل خود را به پست الکترونیك: olympiad@sanjesh.org  ارسال کنند.

آدرس محل برگزاري المپياد علمي ـ دانشجویي کشور: 
تهران – تهرانپارس – فلکه چهارم – بلوار وفادار شرقی – بلوار شهید عباسپور – پردیس 

فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتي.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص: 

برگزاری بيست و چهارمين المپياد  علمی ـ دانشجویی کشور در سال 1398
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پیرو اطالعیه مورخ ۹٧/۱٢/۱۹ و انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي 
بر اساس سوابق تحصیلي در مرحله پذیرش سراسري براي مهر ماه  تحصیلي صرفاً 
سال ۱۳۹۸ در تاریخ ۹٧/۱۱/۱٧، بدین وسیله اصالحات و کدرشته محل هاي جدید، 
عالوه بر رشته هاي تحصیلي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي 

مربوط، به شرح جداول ذیل اعالم مي گردد.
آن دسته از داوطلباني که قباًل ثبت نام و انتخاب رشته خود را تکمیل و کدرهگیري 
دریافت نموده اند، مي توانند، در صورت تمایل، نسبت به ویرایش کدرشته محل هاي 

انتخابي خود اقدام نمایند. 

الزم به توضیح است با توجه به اینکه تقاضاي برخي از مؤسسات آموزش عالي براي 
اعالم رشته هاي جدید، از سوي دفتر گسترش آموزش عالي در دست بررسي است، 
دوم،  سري  اصالحات  عنوان  به  مؤسسات  آن  جدید  محل هاي  کدرشته  جداول  لذا 
همزمان با شروع انتخاب رشته هاي تحصیلي آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ )رشته هاي 
با آزمون(، در دهه سوم مرداد ماه منتشر خواهد شد، و داوطلبان مي توانند با مشاهده 
آن رشته محل ها، در صورت تمایل، نسبت به ویرایش مجدد رشته هاي انتخابي خود 

در آن مقطع زماني اقدام نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور در خصوص :

 اصالحات و  اعالم رشته محل هاي جدید  صرفًا  براساس سوابق تحصيلي 

پذیرش  درمرحله  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  از  برخي 

سراسري براي  مهر ماه  سال 1398 
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در  یزد  استان  که  مي دهد  نشان  اخیر  سال  ده  در  سراسري  آزمون  نتایج   بررسی 
کسب  را  اول  رتبة  ساله  هر  سراسری،  آزمون  در  آزمایشی  گروه های  کل  مجموع 
کرده است. بی شك، اینکه یك استان بتواند در بزرگترین رقابت علمی کشور، هر 
ساله رتبة اول را کسب کند، امری اتفاقی نیست و بیانگر تالشی همه جانبه و 
عزمی همگانی است؛ از این رو، بر آن شدیم که از این استان توانمند کشورمان 
گزارشی تهیه کنیم و به بررسی علل موفقیت دانش آموزان یزدی در آزمون 

سراسری  بپردازیم.
مثلث کارايی دانش آموز، والدين و مدرسه 

مثلث کارایی در آزمون سراسری، دارای سه ضلع دانش آموز سختکوش، 
والدین پی گیر و متعهد، و مدرسه توانمند و دلسوز است؛ سه ضلعی که 
به یاری هم می توانند موفقیت در آزمون سراسری را تضمین کنند. به 
نظر می رسد که سه ضلع این مثلث در استان یزد، در بهترین وجه 

هماهنگی و همراهی است. 
دانش آموزان این منطقة کویری، از همان دوران ابتدایی، با جدیت 
و سختکوشی درس می خوانند و درس و مدرسه، در اولویت اول 

آنها قرار دارد.  
یکی از دبیران ریاضی موفق یزد در این زمینه می گوید: »درس 
خواندن برای بیشتر دانش آموزان یزدی، یك وظیفه است و 
می گذارند.  مدرسه  و  درس  برای  را  خود  غم  و  هّم  بچه ها 
این مسأله، به ویژه برای دانش آموزان دورة دوم متوسطه، 
از  بسیاری  که  جایی  تا  دارد؛  چشمگیرتری  حضور 
مدارس یزد قرائتخانه دارند و دانش آموزان )به خصوص 
دانش آموزان کنکوری( بعد از پایان ساعت مدرسه، تا 
به ساعت  توجه  )با  و حتی ۱٢ شب   ۱۰ ،۹ ساعت 
در  و  دارند  قرائتخانه حضور  در  قرائتخانه(  فعالیت 

آنجا درس می خوانند.« 
موفقیت  در  دبیران  نقش  دربارة  همچنین  وی 
دبیری که  عنوان  به  داوطلبان، می گوید: »من 
می کنم،  تدریس  یزد  مدارس  در  سال هاست 
شاهد این هستم که معلم های یزد به دنبال 
تالش  بلکه  نیستند،  تستی  نکتة  آموزش 
دانش آموزان  برای  را  مفاهیم  تا  می کنند 
خود جا بیندازند و طریقة درس خواندن 
بدون  در ضمن،  بدهند؛  یاد  آنها  به  را 
به  قریب  اکثر  که  می گویم  اغراق 
در  را  مالی  مسائل  معلم ها،  اتفاق 
به  شغلشان  به  و  نمی گیرند  نظر 
صرف  درآمد  منبع  یك  عنوان 
دور  به  بلکه  نمی کنند،  نگاه 
واقعاً  کلیشه ای،  سخنان  از 
و  می کنند،  کار  عشق  با 
همکارانم  از  بارها  من  خود 

چرا یزد موفق ترین استان

 در آزمون سراسری است؟
قسمت اول
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شنیده ام که می گویند اگر یك بار دیگر به دوران انتخاب شغل برگردیم، باز هم شغل 
معلمی را انتخاب خواهیم کرد.« 

این دبیر ریاضی، والدین نیز سهم بسزایی در موفقیت داوطلبان دارند؛ زیرا  از نظر 
فرزندشان را در زمینة تحصیل با تمامی توان یاری می دهند و اجازه نمی دهند که 

وقت فرزندشان هدر برود. 
سازمان  تام االختیار  نمایندة  و  یزد  دانشگاه  استاد  میر حسینی،  محسن  سید  دکتر 
بار  را سختکوش  انسان  این زمینه می گوید: »کویر،  نیز در  یزد،  استان  سنجش در 
می آورد؛ این را تالش شبانه روزی بچه های یزد نشان می دهد؛ ضمن آنکه والدین نیز 

حساسیت بسیاری روی وضعیت درسی فرزندشان دارند.« 
امر است.  حضور پررنگ والدین در کنار حوزه های آزمون سراسری نیز گواه همین 
آزمون  حوزة  به  کنکوری شان،  فرزند  مشایعت  برای  خانواده  افراد  همة  گاه  اینجا 
سراسری می آیند. اینجا می توان شاهد حضور پدرانی بود که تا لحظة آخر، دست در 
دست فرزندشان پیش می روند و در گوششان کلماتی محبت آمیز زمزمه می کنند و 

مادرانی که با نگرانی، خوراکی های همراه فرزندشان را 
بررسي می کنند؛ تا جایی که فکر می کنی فرزندشان 
قرار است به جای حضور در آزمون سراسری، به اردوی 

تفریحی برود! 
به حوزة  به فرزندش که در صف ورود  پدری خطاب 
امتحانی است، می گوید: »مرضیه! بخند! بخند تا دنیا 

به رویت بخنده!« 
در حوزة آقایان نیز همین فضا حاکم است؛ پدری قرآن 
را در دست گرفته و در نزدیك ترین فضای ممکن به 
حوزة آزمون، ایستاده است و قرآن می خواند. دیگری 
یك ساك شامل: زیرپایی، بالش، بطری آب و تنقالت 
به فرزندش داده است و نگران این است که آیا اجازه 

ورود این ساك را به حوزه می دهند یا خیر!
به  اشاره  با  یزد،  پسرانة  دبیرستان های  از  یکی  مدیر 
نقش مؤثر والدین در موفقیت دانش آموزان در آزمون 

سراسری، می گوید: »خانواده ها در حد ایثار، یاور فرزندانشان هستند.« 
مدیر یکی دیگر از مدارس پسرانة یزد نیز می گوید: »هماهنگی خانواده و مدرسه در 
یزد، مثال زدنی است. خانواده ها کامال ً مدرسه را همراهی می کنند؛ در واقع مدرسه 
در  خانواده ها  و  می کند  برنامه ریزی  محور،  عنوان  به  مدرسه  یعنی  است؛  محوری 

راستای مدرسه حرکت می کنند.« 
با  والدین  و همدلی  به همراهی  معتقد  نیز  دبیرستان دخترانه  آموزشی یك  معاون 
کادر مدرسه است و در این زمینه می گوید: »اعتماد والدین به مدارس و اینکه متعهد 
اثر بسیار مهمي دارد؛ زیرا  برنامه های مدرسه هستند، در موفقیت دانش آموزان،  به 
راستا  یك  در  والدین،  و  مدرسه  که  می بینند  و  نمی شوند  سردرگمی  دچار  بچه ها 
حرکت می کنند. این تعامل بین والدین و کادر مدرسه، باعث شده است که والدین 
از آگاهی قابل مالحظه ای برخوردار شوند؛ برای مثال، والدین به بچه ها استرس وارد 
نمی کنند و کمتر شاهد این هستیم که فرزندشان را به خاطر کسب درصد یا رتبه ای 
باشند،  داشته  فرزندشان  درسی  از وضع  نگرانی  هم  اگر  والدین  کنند.  توبیخ  پایین 
آن را با کادر مدرسه در میان می گذارند و اجازه می دهند که دربارة نحوة برخورد با 

فرزندانشان، کارشناس مربوط تصمیم بگیرد.«  
حضور چشمگیر مدیران، مشاوران و دبیران و معاون های مدارس در حوزه های آزمون 
سراسری برای مشایعت داوطلبان، می تواند به نوعی بیانگر ضلع دیگر مثلث کارایی 

موفقیت داوطلبان یزدی باشد. 
یکی از دبیران با سابقة یزد در این زمینه می گوید: »۳۸ سال است که دبیر ادبیاتم 
و بیشتر  سال ها برای دلگرمی دانش آموزانم به حوزة برگزاري کنکور می آیم؛ چون 
می خواهم دانش آموزانم بدانند که تنها نیستند و معلم هایشان نیز در این کارزار علمی، 

در کنار آنها قرار دارند.« 
این دبیر ادبیات معتقد است که یزد، یعنی زحمت، کار و تالش، و در توضیح سخن 
برای موفقیت در کنکور، کار  والدین، همه  خویش می گوید: »دانش آموزان، معلم و 

می کنند. معلم ها، با صداقت، هرچه می دانند در کالس ها ارائه می کنند و دانش آموزان 
هم سعی می کنند که برداشتی کامل از درس هاي معلمان خود داشته باشند و انصافاً 

هم خوب کار می کنند.«  
او که در حین صحبت  به دور و بر سرك می کشد و به دنبال چهره های آشنا می گردد، 
با دیدن هر یك از دانش آموزانش، سخنی دلگرم کننده نثارشان می کند و گاه به روی 
شانة یکی می زند و دیگری را با گفتن "خدا قوت!" بدرقه می کند؛ حتی داوطلبانی که 
دانش آموزش نیستند و به نظر مضطرب بیایند، نیز از لطف او بی بهره نیستند و تالش 

می کند تا با یك شوخی دوستانه یا کالمی دلگرم کننده، آرامشان کند. 
غرق تماشای او هستم که به آقایی اشاره می کند و می گوید: »ایشان هم مدیر یکی 

از مدارس موفق یزد است.« 
مدیر مورد نظر نیز تأکید دارد که هر سال، قبل و بعد از آزمون، در کنار حوزة برگزاری 
آزمون حضور دارد و در توضیح علت این امر، می گوید: »قبل از آزمون، به دانش آموزانم 
روحیه می دهم و می دانم که حضور من باعث آرامش بیشتر آنها می شود. بعد از آزمون 
هم باید به آنها تأکید کنم که، چه آزمون برایشان سخت 
بوده و چه راحت، نگران هیچ چیز نباید باشند؛ چون این 
شرایط شامل حال تمام داوطلبان می شود، و همچنین به 

آنها می گویم که سپاسگزار تالششان هستم و ...«
وی، دربارة نقش معلمان در موفقیت دانش آموزان یزدی، 
می گوید: »در طی ٢4 سال مدیریتم، اکثر دبیران را دلسوز 
یافته ام؛ دبیرانی که گاه تا پاسی از شب بیدار می مانند تا 
با آمادگی کامل سر کالس بروند و بدون ظاهرسازی و از 
صمیم قلب، غمخوار دانش آموزی هستند که متوجه درس 
نمی شود و از هیچ  تالشی برای پیشرفت دانش آموزانشان 

کوتاهی نمی کنند.«
با  خود  ارتباط  نحوة  دربارة  سابقه،  با  مدیر  این 
اساس  بر  من،  »مدیریت  می گوید:  نیز  دانش آموزانش، 
صداقت است؛ یا چیزی را به بچه ها نمی گویم یا اگر بگویم 
نیز  دانش آموزانم  را  نکته  این  بود.  خواهد  راست  حتماً 
می دانند و به آنها می گویم که در دانستن همه چیز اصرار نداشته باشید؛ چون بعضی 
چیزها را نمی توانم به شما بگویم و نمی خواهم دروغ هم بگویم؛ در ضمن، برای همة 
آنها، حتی کسانی که خطایی مرتکب می شوند، احترامی ویژه قائلم؛ برای همین نیز 
هیچ وقت در کنار جمع، دانش آموزی را توبیخ نمی کنم، بلکه در پایان ساعت مدرسه، 
او را می خواهم و تذکرات الزم را به وی می دهم؛ حتی نگاه من در مدرسه، دستوری 
نیست؛ چون معتقدم که مدرسه با پادگان فرق دارد. در همین راستا در مدرسه  برای 
شروع و پایان کالس زنگ نمی زنیم و دانش آموزان و معلم ها خودشان متعهدانه رأس 
ساعت به کالس وارد یا از آن خارج می شوند. همین دو امر )صداقت و احترام( باعث 
شده است که دانش آموزان، مدرسه را دوست بدارند و ارتباطی صمیمانه با ما داشته 
باشند و من در عمل، در طی سال، مشکالت بسیار کمی با دانش آموزانم داشته باشم.«  

داوطلبان  نیز، دربارة علت موفقیت  آزمون های سراسری  برگزاری  کارشناس کمیتة 
بر سختکوش  عالوه  یزدی،  بچه های  موفقیت  اصلی  علل  از  »یکی  می گوید:  یزدی، 
بودنشان، حس رقابت مثبتی است که در بین داوطلبان یزدی دیده می شود. دلیل 
این رقابت نیز شاید نتایج درخشان یزد در آزمون سراسری، در طی سال های متمادی 
بوده است که باعث شده هر سال دانش آموزان و مدارس تالش کنند تا این نتیجه را 

حفظ نمایند و به قول معروف نسبت به سال گذشته کم نیاورند.«  
عالوه بر عواملي که در این گزارش به آنها اشاره شد، و در کنار ویژگي سختکوشي، 
دیگر  از  نیز  یزد  مردم  خداباوري«  و  دین داري  »روحیه  مناسب  و  خوب  ضریب 
از دیرباز یزد به دارالعباده معروف بوده و این  ویژگي هاي آنهاست. به همین دلیل، 
ویژگي است که به گفتة مسؤوالن استان، باعث شده است تا داوطلبان با مشکالت و 

حواشي کمتري، خود را براي موفقیت در این رقابت علمي آماده بسازند.
ادامه دارد 

ویژگی تالش و سخت کوشی درکنار روحيه     ●
دین داری و خدا باوری مردم یزد سبب شده است 

تا داوطلبان با مشکالت و حواشی کمتری خود را 

برای موفقيت در این رقابت علمی آماده بسازند . 

 ●    مدیر یکی از دبيرستان های یزد: »دو امر )صداقت 

و احترام( باعث شده است که دانش آموزان، مدرسه 

داشته  ما  با  صميمانه  ارتباطی  و  بدارند  دوست  را 

باشند و من در عمل، در طی سال،  مشکالت بسيار 

کمی با دانش آموزانم داشته باشم.«
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 اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

 فرصت مجدد ثبت نام و انتخاب رشته براي شرکت 

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

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

آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي سال 1398 
بدین وسیله به اطالع داوطلبان متقاضي ثبت نام در رشته هایي که پذیرش آنها در دوره هاي کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي- 
غیرانتفاعي سال ۱۳۹۸ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي »معدل کل دیپلم« صورت مي گیرد مي رساند در صورتي که در زمان مقرر )از تاريخ ۹۸/۰3/1۹ لغايت ۹۸/۰3/3۰ ( موفق 
به ثبت نام در این پذیرش نشده اند، مي توانند برای پذیرش در این رشته ها، از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/5/٧ تا روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/5/۱۱ به پایگاه اطالع رساني این سازمان 
مراجعه و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اصالحات مربوط به آن )موضوع اطالعیه مورخ ۹۸/۰۳/٢۶( که از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان در دسترس است، 
نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش این رشته ها اقدام نمایند. داوطلبان مي توانند براي اطالع از رشته هایي که پذیرش آنها با سوابق تحصیلي )بدون آزمون( انجام 

مي شود، به جدول ذیل مراجعه نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

ــن  ــه هفدهمیـ ــاس مصوبـ ــر اسـ ــه بـ ــاند کـ ــالع مي رسـ ــه اطـ ــیله بـ  بدین وسـ
ــه  ــا توجـ ــورخ ۹٧/۱٢/٢۶، بـ ــجو مـ ــرش دانشـ ــنجش و پذیـ ــوراي سـ ــه شـ جلسـ
بـــه درخواســـت داوطلبـــان، در آزمـــون سراســـري ســـال ۱۳۹۹، بـــرای آخریـــن 
ـــداگانه  ـــون جـ ـــا دو آزمـ ـــنجش ب ـــال ۱۳۹۸ س ـــري س ـــون سراسـ ـــد آزم ـــار همانن  ب
ـــث  ـــاً از مباح ـــد. ضمن ـــد ش ـــام خواه ـــل انج ـــوارد ذی ـــق م ـــؤال( مطاب ـــه س )دو مجموع
مشـــترك دو نظـــام آموزشـــی قدیـــم و جدیـــد  )۳-۳-۶(، ســـؤال یکســـان طـــرح 

ـــد. ـــد ش خواه

 یك آزمون )یك مجموعه سؤال( براي دانش آموزان نظام  قدیم.
 یـــك آزمـــون )یـــك مجموعـــه ســـؤال( بـــراي دانش آمـــوزان نظـــام  جدیـــد 

.)۶-۳-۳(
ـــام  ـــا نظ ـــم ی ـــام قدی ـــل نظ ـــه فارغ التحصی ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــان، ب ـــه: داوطلب توج
ـــه  ـــام آموزشـــي ک ـــه نظ ـــوط ب ـــون مرب ـــد در آزم ـــاً بای ـــد آموزشـــي هســـتند، لزوم جدی

در آن فارغ التحصیـــل شـــده اند، شـــرکت نماینـــد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

مصوبات هفدهمين شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 139۷/1۲/۲6در باره آزمون سراسری 1399
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

 تاریخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در پذیرش دانشجو  صرفًا 
بر اساس سوابق تحصيلی 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 9۲/6/10 مجلس محترم شورای اسالمی و 

مصوبات پانزدهمين و شانزدهمين جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
مورخ 8 و 1۲ دی ماه 139۷

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   9۷/1۲/۲0 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 

طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور اطالع رسانی خواهد شد.
با توجه به اینکه برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بعد از انتشار  تذکر: 
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.

تکاليف ، 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(.

تذکرات 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  تبصره1: 
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.
 تبصره۲: 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  ۴۲163 )کد ۰۲1( 

فرمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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ناپیوسته  کارشناسي ارشد  رشته آزمون  انتخاب  راهنماي  دفترچه  انتشار  پیرو 
سال 13۹۸ در تاریخ ۹۸/۰4/۱٧، ضمن اعالم اصالحات جديد ذیل در دفترچه 
راهنماي انتخاب رشته، بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته 
در آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ مي رساند که به منظور فراهم نمودن 
انتخاب  تاریخ ۹۸/۰4/٢۳ براي  تا  از داوطلباني که  تسهیالت بیشتر براي آن دسته 
رشته اقدام ننموده اند، ترتیبي اتخاذ گردیده است که متقاضیان بتوانند تا پايان روز 
سه شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۲5 )فردا( نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند؛ لذا کلیه 
دقیق  مطالعه  از  و پس  گرفته شده  نظر  در  مهلت  در  که  دارد  متقاضیان، ضرورت 
پایگاه  به  اطالعیه،  این  مندرجات  و  تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  راهنماي  دفترچه 
در  انتخابي  محل هاي  کدرشته  ثبت  به  نسبت  و  مراجعه  سازمان  این  اطالع رساني 

آزمون مذکور اقدام نمایند.
ضمناً آن دسته از داوطلباني که قباًل نسبت به انتخاب کدرشته محل هاي تحصیلي 
اقدام نموده اند، مي توانند، در صورت تمایل، تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده يا 

ويرايش کدرشته محل هاي انتخابي خود اقدام نمایند.
الزم به تأکید است که با توجه به فشردگي زماني در سایر فرآیندهاي آزمون فوق، 
مهلت اعالم شده به هیچ وجه قابل تمدید مجدد نیست؛ لذا ضرورت دارد که داوطلبان، 
در زمان تعیین شده نسبت به انتخاب رشته یا ویرایش رشته هاي انتخابي خود اقدام 

نمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

 تمدید مهلت انتخاب رشته و اعالم رشته هاي جدید 
و اصالحات مربوط به دفترچه راهنماي انتخاب 

رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398 
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هشدار به متقاضيان آزمون های بين 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 مجعول 
و شرکت کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسالمی )تعزیرات مصوب 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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شرکت تعاونی خدمات آموزشی، به  عنوان مجموعه  ای که به صورت تخصصی ارائه 
دهنده خدمات آموزشی و کمك آموزشی به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه  ها و 
مؤسسات آموزش عالی کشور است، در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ نیز، همانند سال  های 
داوطلبان  استفاده  برای  را  پیش  سنجش  آزمایشی  های  آزمون   مجموعه  گذشته، 
در  شرکت  برای  را  خود  که  افرادی  کلیه  و  پیش دانشگاهی  فارغ التحصیل 
آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی آماده می  نمایند، 

طرح  ریزی نموده است.

ویژگی  های آزمون  های آزمایشی جامع سنجِش پيش:
* برگزاری آزمون  های آزمایشی با استانداردهای آزمون سراسری؛

* برگزاری آزمون جامع دروس پایه در فروردین ماه با هدف ارزیابی وضعیت آمادگی 
داوطلبان در دروس پایه؛

* برگزاری آزمون های آزمایشی جامع مخصوص فارغ التحصیالن پیش دانشگاهی؛
* اعالم نتایج نمرات داوطلبان بالفاصله پس از برگزاری آزمون؛

* ارائه کارنامه نتایج با اطالعات جامع و مفید برای اطالع داوطلب از وضعیت علمی 
و مقایسه با سایر داوطلبان؛

نحوة  زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است: 

نحوة برگزاري آزمون  های آزمایشی جامع سنجِش پيش:
این آزمون ها مجموعاً در ۱۳ نوبت برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ برگزار می گردد. سه 
و  به صورت مرحله ای  آزمایشی  آزمون های  از  نوبت  تابستانه، شش  آزمون های  نوبت 
داوطلبان  تا  شد  خواهد  برگزار  جامع  به صورت  آزمایشی  آزمون های  از  نوبت  چهار 
شرکت کننده، با ارزیابی کاماًل علمی و استاندارد، از وضعیت علمی و تحصیلی خود 
شناخت پیدا کرده و در هر مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشکالت تحصیلی خود 

اقدام نمایند.
آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه در سه نوبت و در ماه های تیر، مرداد و 

شهریور ۹۸ برگزار خواهد شد. 
توجه: آزمون های تابستانه فقط برای سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم 

تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.
آزمون های مرحله ای: در شش  نوبت آزمون های آزمایشی مرحله ای، که از ابتدای 
سال تحصیلی تا پایان اسفند ۹۸ برگزار می گردد، منابع درسی براي مطالعه داوطلبان 
به شش قسمت تقسیم شده است که در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، سؤاالت از 
منابع تقسیم بندی شده همان مرحله طرح می گردد. الزم به توضیح است که سؤاالت 
)طبق  مرحله  همان  برای  شده  اعالم  درسی  منابع  بر  تأکید  با  مرحله،  هر  آزمون 
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 
شده است؛ با این تأکید که بیشتر سؤاالت، از بودجه بندی مرحله سوم خواهد بود ( .

آزمون های جامع: از ابتدای سال ۱۳۹۹ و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
۱۳۹۹، چهار نوبت آزمون آزمایشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات 

و ویژگی های منحصر به فرد و مکمل یکدیگر برگزار می شود.

زمان و نحوة توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي 
آزمایشی سنجش:

سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  سنجش  آزمایشی  آزمون های  به جلسه  کارت ورود 
از طریق سایت اینترنتی شرکت  کشور، از روز سه شنبه قبل از هر آزمون، منحصراً 
و  می گردد  توزیع   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  آموزشی  خدمات  تعاونی 
به  ورود  کارت  پرینت  به  نسبت  فوق الذکر،  اینترنتی  سایت  به  مراجعه  با  داوطلبان 

جلسه خود اقدام می نمایند.
همان  ظهر  از  بعد  پیش، در  آزمايشی سنجِش  از آزمون های  نوبت  هر  نتایج  کارنامه 
  v.vvvvvvvvvvvv.www :روز برگزاری هر آزمون، از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی
آزمایشی،  آزمون های  نمره کل  دانش آموزان می رساند که محاسبه  اطالع  به  منتشر می گردد. ضمناً 
بر اساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد. همچنین نمره 
آزمون دروس عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و بر اساس نمره آزمون عمومی )با توجه 
به ضرایب( به  عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسیم  بر مجموع کل ضرایب 

محاسبه می شود.

شهریة آزمون های آزمایشی سنجِش پيش:

اطالعيه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

آزمون هاي آزمایشي سنجش پيش 

» ویژه فارغ التحصيالن پيش دانشگاهی« 
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جدول شهریة آزمون های آزمایشی سنجِش پيش:

با توجه به جدول شهریة فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
گردیده است تا داوطلبان عزیز، در صورت تمایل، بتوانند آزمون های مرحله ای و جامع 
را به تعداد مورد نیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یك از آزمون ها ثبت نام نمایند؛ به  
عنوان مثال، داوطلب می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و سه نوبت آزمون 

جامع باشد.
البته، با توجه به اينکه آزمون های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون هايی 
است که هر يک مکمل ديگری است و شرکت در تمامی آنها، دانش آموز را 
گام  به  گام آماده تر می نمايد، لذا توصیه می شود که دانش آموزان عزيز، در 

کلیة آزمون های مرحله ای و جامع،  به  طور يکجا ثبت نام نمايند.
الزم به ذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هزینه های ثبت نام، برای دانش آموزانی 
که مایل به انتخاب آزمون های آزمایشی سنجِش پیش به  صورت تلفیقی هستند، در 

سایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
است  بهتر  پلکانی،  تخفیف  از  بیشتر  استفاده  برای  داوطلبان،  که  است  ذکر  شایان 
تعداد مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری 
بهره مند شوند.  نیز  باالتری  از تخفیف  آزمایشی سنجِش پیش،  تعداد آزمون های  از 
از نظر هزینه پرداختی،  بدیهی است که مطلوب ترین حالت ثبت نام برای داوطلبان 
ثبت  نام یکجا در ۱٢ نوبت آزمون )۲ تابستانه + 6 مرحله + ۴ جامع( است که 
در این صورت، با احتساب تخفیف ویژه 660/000 ریالی، متوسط شهریه هر آزمون 

حدوداً 3۷8/000 ریال و مجموعاً ۴/5۴0/000 ریال است.
الزم به ذکر است که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوي 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را پس از کسر 

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نماید.

نحوه ثبت نام:
پرداخت اینترنتی: دانش آموزان عالقه مند به شرکت در آزمون هاي آزمایشی سنجش 

در سراسر کشور مي توانند با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و مراجعه 

به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به 
نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام و کد رهگیري 

دریافت نمایند.
الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده ثبت نام 

نهایی دانش آموز نبوده و الزم است که متقاضيان، بعد از خرید کارت اعتباری 

)دریافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لينک ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام 

خود را نهایی و شماره پرونده و کد پی گيری 16 رقمی دریافت نمایند.

دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه: ۰٢۱-4٢۹۶۶ 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح ۸:۳۰ الی ۱٢:۳۰ و عصر 

۱۳:۳۰ الی ۱۶:۰۰.
ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
از مطالعه  بعد  به عمل  آورند،  ثبت نام  از دانش آموزان خود  به  صورت یکجا  ثبت نام 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، مي توانند، در صورت 
داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح ۸:۳۰ الی ۱٢:۳۰ و عصر ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۰۰ با 

شماره تلفن های ۸۸۸44٧۹۱ الی ۸۸۸44٧۹۳ تماس حاصل نمایند.

نکات مهم:
۱- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نیز، در این مرحله 
انجام و توصیه می شود که برای برخورداری از حداکثر تخفیف در شهریه پرداختی، 

ثبت نام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
٢- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اینترنتی و 

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به  عمل آورند.

ثبت نام حضوری:
نشانی:  به  اینترنتی  سایت  طریق  از  کشور،  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  ثبت نام 
و  آموزشی  مراکز  داوطلبان،  همچنین  و  است  امکان پذیر   www.sanjeshserv.ir

دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش می توانند، در صورت تمایل، با 
مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: تهران، پل 
کریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان  شهید نژادکی، روبروی کالنتری ۱۰5 
سنایی، پالك ۳۰، تلفن : ۸۸۳٢۱455 نسبت به ثبت نام در این آزمون ها در ساعات 

اداری اقدام نمایند .

راهنمای نحوة ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجش
مراحل ثبت نام:

از  )پرداخت  و رمز عبور  پرونده  ثبت نام و دریافت شماره  پرداخت مبلغ  گام اول: 
طریق کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به صورت اینترنتی است(.

گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سایت ارائه شده است: لینك ثبت نام آزمون های 
آزمایشی سنجش ثبت نام جدید(.

گام سوم: دریافت کد پی گیری ۱۶ رقمی ثبت نام.

 شرکت تعاوني خدمات آموزشي 
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