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حضرت امام محمدتقي )ع( فرمودند:
هر كس كه به خواستگاري دختر شما آيد و به 
تقوا و تديّن و امانتداري او مطمئن هستید، با 
]ازدواِج[ وي موافقت كنید؛ وگرنه، سبب فتنه و 

فساد بزرگي در روي زمین خواهید شد. 

ناسازوار؛  و  است  ناهمگون  با هم چه  كار  دو 
كاري كه لّذتش رود و گناهش مانَد! و كاري 

كه رنَجش برود و پاداشش مانَد! 

حضرت فاطمه )س( فرمودند:
خداي تعالي ايمان را براي پاكیزگي از شرك، و 
نماز را براي دوري از تكّبر و خودخواهي قرار داد.

در ادامه بحث چگونگي انتخاب رشته تحصیلي، در اين شماره با 
شما از »دانشگاه« و »آموزش عالي« سخن خواهیم گفت.

»دانشگاه« نسبت به »مدرسه« از ماهیت متفاوتي برخوردار است 
و كسي كه مي خواهد در »دانشگاه« وارد شود، بايد با اشراف به 
اين تفاوت ماهوي بین اين دو زيرمجموعه نهاد آموزشي، اقدام به 
انتخاب رشته تحصیلي نمايد تا با انتخاب غلط، كه بعضاً مي تواند 
ناشي از عدم شناخت صحیح »دانشگاه« و »آموزش عالي« باشد، 
دچار عواقب و سرخوردگي حاصل از انتخاب نادرست در آينده 

نزديك نشود.
به  ورود  از  خود  هدف  تعیین  به  بايد  داوطلب  گام،  اين  در 
داوطلب،  كه  است  الزم  همین  منظور،  به  بپردازد؛  »دانشگاه« 
نهاد  زيرمجموعه  دو  بین  موجود  تفاوت هاي  شناخت  بر  عالوه 
تفاوت ها  اين  بررسي  به  مدرسه،  و  دانشگاه  يعني  آموزشي، 
نظام  دو  اين  با  توجهي  قابل  آشنايي  منظر،  اين  از  تا  بپردازد 

آموزشي  پیدا كند. 
در يك نگرش كلي، مي توان به تفاوت هاي ساختاري موجود در 
دو نظام آموزشي دانشگاه و مدرسه، كه در ذيل مي آيد، اشاره 

كرد: 
- در »دانشگاه« فرد در »جست و جو«ي دانش است و آموزش با 
»جست و جو« آغاز مي شود، ولي در »مدرسه«، »آموزش« حرف 

اول را مي زند و محور اصلي تمام فعالیت هاست؛ 
- در »دانشگاه«، حوزه عمل استاد و دانشجو براي »آموزش«، 
در  تنها  »آموزش«  و  است  »مدرسه«  از  گسترده تر  مراتب  به 

چارچوب سرفصل هاي مصوب درسي، خالصه نمي شود؛
گوناگون  انديشه هاي  و  آراء  تضارب  براي  مكاني  »دانشگاه«،   -
كه  انديشه هاست  و  آراء  اين  برخورد  از  و  است  متضاد  گاه  و 
براي آموزش  تنها محلي  اما مدرسه،  »دانش« حاصل مي شود؛ 
معارف و دانش هاي بنیاديني است كه هر كس به منظور كسب 
به  عالي«،  »آموزش  يا  اجتماع  به  ورود  براي  الزم  مهارت هاي 

فراگیري آن »آموزش«ها نیازمند است.
و ....

با عنايت به اين  گزاره هاي كلي، كه در باال راجع به تفاوت هاي 
بنیادي میان »مدرسه« و »دانشگاه« از آنها ياد كرديم، هم اكنون 
بهترين كار ممكن آن است كه داوطلباني كه مجاز به انتخاب 
رشته مي شوند، عالوه بر مراجعه به بستگان، دوستان، آشنايان 
يا ساير افراد دانش آموخته از يكي از دانشگاه ها و مراكز آموزش 
عالي كشور و كسب اطالعات و تجربیات آنان راجع به »آموزش 
از  يكي  به  نزديك  از  امكان،  صورت  در   ، »دانشگاه«  و  عالي« 
به آن دسترسي دارند  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كه 
به  دانشگاه،  آن  در  مربوط  مسؤوالن  كمك  با  و  كرده  مراجعه 
دانشگاه ها  پژوهشي  و  آموزشي  كاركردهاي  از  اجمالي  شناخت 
بپردازند تا با كسب اين آشنايي، بتوانند هنگام ورود به مرحله 
آغاز  »دانشگاه«  به  ورود  با  كه  علمي شان،  زندگي  از  مهمي 
و  اشراف  با  و  كرده  برقرار  آن  با  مطلوب تري  ارتباط  مي شود، 
آمادگي بیشتري به استقبال دروس معّین در هر رشته بروند و 

تحصیل خود را آغاز نمايند.
مشاوران  مشورت هاي  و  تجارب  از  استفاده  زمینه،  اين  در 
كشور  سراسر  متوسطه  مدارس  در  خوشبختانه  كه  آموزشي، 
مشغول به خدمت و راهنمايي دانش آموزان هستند، و همچنین 
از  يافته اند،  تألیف  باره  اين  در  كه  كتاب هايي  عمیق  مطالعه 
فوري ترين اقدام هايي است كه داوطلبان مي توانند در اين فرصت 

محدود، به آن پرداخته و آگاهي هاي الزم در باب اين موضوع 
را كسب نمايند.

نكته مهم ديگر در اين گام، بررسي هدف داوطلبان از ورود به 
»دانشگاه« است. در مجموع، افراد هنگام ورود به مراكز آموزش 

عالي، به چند دسته تقسیم مي شوند:
عده اي از داوطلبان، هدف خود را از ورود به دانشگاه، پیدا كردن 
شغل مطلوبي در آينده نزديك و پس از فراغت از تحصیل مي دانند 
و در جست و جوي رشته اي براي انتخاب به منظور تحصیل در 
آن براي رسیدن به يك شغل مناسب و داراي جايگاه اجتماعي 
و  دانشگاهي  رشته هاي  شناخت  بايد، ضمن  افراد  اين  هستند. 
»دانشگاه«، به بازار كار هر رشته اي كه جزو انتخاب هاي آنهاست 
»پر  رشته هاي  از  برخي  كار  بازار  زيرا  نمايند؛  كافي  توجه  نیز 
اسم و رسم« به زعم داوطلبان مدت هاست كه اشباع شده است؛ 
از سوي ديگر، بايد توجه كرد كه بعضي از رشته هاي تحصیلي 
بايد،  كه  چنان  آن  يا  چون  ندارند؛  مناسبي  شغلي  زمینه  نیز 
حاضر  حال  در  آنها  وجودي  ضرورت  يا  نیستند  شده  شناخته 
احساس نشده است؛ با اين حال چه بايد كرد؟ مهم ترين توصیه 
ما به اين گونه داوطلبان، آن است كه همراه با شناخت عاليق و 
استعدادها و توانايي هاي خود، به دانش آموختگان يا دانشجويان 
اين رشته ها مراجعه كرده و از آنها بخواهند كه ويژگي هاي رشته 
يا رشته هاي موردنظرشان را به طور مشروح و صادقانه براي آنها 
شاغلي  افراد  به  مي توان  زمینه  اين  در  همچنین  نمايند.  بیان 
گونه  اين  موردنظر  رشته هاي  با  مرتبط  تحصیالت  داراي  كه 
داوطلبان هستند رجوع كرد و به كسب آگاهي هاي الزم در اين 
رشته هاي  زمینه  در  كتاب هايي  مطالعه  ضمناً  پرداخت؛  موارد 

مورد عالقه نیز در اين مورد كارساز است.
رشته  در  مي خواهند  كه  هستند  داوطلبان  از  ديگري  دسته 
موردنظر خود، تا آخرين مقاطع تحصیلي موجود ادامه تحصیل 
دهند كه در اين صورت، الزم است با شناخت بیشتري نسبت به 
انتخاب رشته يا رشته هاي تحصیلي اقدام نمايند؛ چون بسیاري 
و  )كارشناسي ارشد  عالي تر  مقاطع  در  دانشگاهي  رشته هاي  از 
و  متعدد  و گرايش هاي  زيرمجموعه ها، شاخه ها  داراي  دكتري( 
متنوعي هستند؛ بنابراين، چنین داوطلباني بايد به رصد عاليق 

خود در اين زيرمجموعه ها نیز بپردازند.
عده  ديگري از داوطلبان هم، هدفشان از ورود به دانشگاه، مقاصد 
ديگري است كه مي خواهند صرفاً به آن مقاصد برسند؛ از جمله 
اهداف اين گونه افراد، گرفتن يك مدرك دانشگاهي است؛ بدون 
آنكه به رشته خاصي عالقه داشته باشند يا رشته اي مّد نظر آنان 
باشد. اين افراد هنگام انتخاب رشته، اكثراً رشته ها يا مقاطع يا 
دانشگاه هايي را برمي گزينند كه احتمال قبولي خود را در آنها با 

توجه به رتبه اكتسابي شان باال مي بینند. 
يك  از  عبور  براي  هرگز  كه  است  آن  افراد  اين  به  ما  توصیه 
مشكل يا دشواري گذرا، خود را در آغوش يك مشكل ديگر، كه 
مي تواند عدم عالقه به تحصیل در رشته قبولي يا اصوالً تحصیل 
در مقاطع آموزش عالي و ... باشد، نیندازند؛ زيرا پس از گذشت  
از اين مرحله و هنگام مواجهه با مشكالت تحصیلي، دچار مسائل 
ديگري چون افسردگي، اضطراب، انزوا طلبي و ... مي شوند كه 
نداشتن  از تحصیل،  انصراف  آموزشي،  اخراج  ثمره آن مي تواند 
انگیزه شغلي و ... باشد.                                موفق باشيد

آیا از ماهيت متفاوت دانشگاه با مدرسه آگاهي دارید؟
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زمان اعالم كلید سؤاالت 
آزمون كارشناسي ارشد علوم پزشکی 

مشخص شد

پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  رئيس 
آزمون  سؤاالت  کليد  گفت:  بهداشت  وزارت 
 ۱۲ شنبه  روز  پزشکي،  علوم  کارشناسي ارشد 

مرداد ماه منتشر می شود.
تأكید  مطلب،  اين  بیان  ضمن  حیدرزاده،  آبتین  دكتر 
علوم  گروه  رشته های  كارشناسی ارشد  كرد: آزمون 
پزشكی سال 98 همه رشته ها در نوبت های صبح و عصر 
۲7  و ۲8 تیرماه با حضور 7۰ هزار و 9۴ داوطلب در 
ايالم،  اهواز،  اصفهان،  ارومیه،  اردبیل،  اراك،  شهرهای: 
آباد،  خرم  تهران،  تبريز،  بیرجند،  بندرعباس،  بوشهر، 
رشت، زاهدان، زنجان، ساری، سمنان، سنندج، شیراز، 
شهركرد، قزوين، قم، كاشان، كرمانشاه، كرمان، گرگان، 

مشهد، همدان، ياسوج و يزد برگزار شد.
داوطلبان  نفر از  و 8۶1  هزار  كرد: ۵1  وی خاطرنشان 
 8۴ قالب  در  و  بودند  مرد  بقیه  و  زن  فوق،  آزمون 
رقابت  به  يكديگر  با  روز  دو  طی  رشته  تحصیلی، 

پرداختند.
بهداشت  وزارت  آموزش پزشكی   رئیس مركز سنجش 
گفت: كلید سؤاالت اين آزمون، روز شنبه 1۲ مرداد ماه 

منتشر خواهد شد.
تغییر  مهم ترين  اينكه  بیان  با  حیدرزاده،  دكتر 
پزشكی سال  گروه  آزمون كارشناسی ارشد رشته های 
است،  انگلیسی  نمره  زبان  نصاب  حد  كسب  لزوم   ،98
نمره  اين مصوبه، كسب حداقل  بر اساس  تصريح كرد: 
1۰ از نمره  ۴۰ يا به عبارتی ۲۵ درصد نمره در درس 

زبان انگلیسی از سال 98 به بعد، الزامی است.
آزمون  نتايج  اعالم  زمان  خصوص  در  پايان،  در  وی، 
كارشناسی ارشد رشته های گروه علوم پزشكی سال 98 
نتايج  اين آزمون، روز ۲۰ مرداد و  اولیه  گفت: كارنامه 

نهايی آن ۲۰ شهريور ماه اعالم می شود.

تا 1۲ مرداد  ماه:

مهلت انتخاب رشته آزمون 
كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تمدید شد

کارشناسی ارشد  آزمون  رشته  انتخاب  مهلت 
 ۱۲ شنبه  روز  تا  اسالمی،  آزاد  دانشگاه   ۱۳۹۸

مرداد تمدید شد.
آزاد  دانشگاه   1398 كارشناسی ارشد  رشته  انتخاب 

اسالمی تا ساعت ۲۴ روز شنبه 1۲ مرداد تمديد شد.
دانشگاه  كارشناسی ارشد  مقطع  در  تحصیل  متقاضیان 
مقطع  اين  آزمون  در  و   98 سال  در  كه  اسالمی،  آزاد 
كه از سوي سازمان سنجش آموزش كشور برگزار شده 
است، شركت كرده اند، می توانند تا ساعت ۲۴ روز شنبه 
 https://azmoon.org :1۲ مرداد ماه با مراجعه به سامانه

نسبت به انتخاب رشته اقدام كنند.
كه  كارشناسی ارشد،  آزمون  جلسه  در  حاضر  داوطلبان 
سنجش  سازمان  سوي  از  شده  صادر  كارنامه  مطابق 
آموزش كشور مجاز به انتخاب رشته شده اند، می توانند 
با استفاده از كد دسترسی هفت رقمی مندرج در كارنامه 
سازمان سنجش، كد ملی و تهیه كارت اعتباری انتخاب 
محل های  رشته  ثبت  به  نسبت  فوق  سامانه  از  رشته، 
انتخابی خود از  بین رشته محل هاي مندرج در دفترچه 

راهنماي انتخاب رشته دانشگاه آزاد، اقدام كنند.
هر داوطلب می تواند، متناسب با كد رشته امتحانی خود 
 1۰۰ تا  حداكثر  ناپیوسته،  كارشناسی ارشد  آزمون  در 
كد رشته محل را در فرم انتخاب رشته خود ثبت كند. 
ضمناً داوطلبانی كه، عالوه بر كد رشته امتحانی اول، در 
كد رشته امتحانی دوم نیز ثبت نام و در آزمون شركت 
كرده اند، می توانند رشته محل های متناسب با كد رشته 
امتحانی دوم خود را بر اساس اولويت موردنظر در میان 

1۰۰ رشته محل انتخابی درج كنند.
دفترچه راهنمای انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسالمی، از 
دريافت  قابل   https://azmoon.org سامانه:  طريق 

است. 
به داوطلبان اكیداً توصیه می شود كه قبل از تهیه كارت 
اعتباری انتخاب رشته، نسبت به مطالعه دقیق دفترچه 

راهنما اقدام كنند.

جزئیات مصاحبه داوطلبان غایب در 
جلسه مصاحبه دكتری دانشگاه آزاد 

در جلسه  غایب  داوطلبان  مصاحبه  نحوه  و  زمان 
آزاد  دانشگاه  تخصصی  دکتری  دوره  مصاحبه 

اسالمی، اعالم شد.
به منظور شركت  داوطلبانی كه  از  اطالع آن دسته  به 
در مصاحبه، نسبت به ثبت نام و واريز وجه اقدام نموده، 
مصاحبه  جلسه  در  به حضور  موفق  مقرر  موعد  در  اما 
در  شركت  منظور  به  ثبت نام  كه  می رساند  نشده اند، 

آزاد  دانشگاه  تخصصی  دكتری  دوره  تأخیر  با  مصاحبه 
و  است  شده  آغاز  ماه  مرداد   ۵ شنبه  روز  از  اسالمی، 
ادامه  ماه  پنجشنبه مورخ 1۰ مرداد  روز  تا ساعت 1۴ 

خواهد داشت.
متقاضیان مصاحبه با تأخیر، الزم است كه به سامانه اينترنتی 
 www.azmoon.net :مركز سنجش و پذيرش به آدرس
مراجعه و نسبت به ثبت نام خود در اين مصاحبه اقدام 

نمايند.
مصاحبه اين دسته از داوطلبان، بر اساس رشته گرايش، 
در يكی از روزهای 1۲ الی 1۴ مرداد ماه، مطابق برنامه 
زمانی كه روز سه شنبه مورخ 8 مرداد ماه )فردا( اعالم 

خواهد شد، برگزار می گردد.
الزم به يادآوري است كه اين زمان، ديگر به هیچ وجه 
قابل تمديد نیست و شايسته است كه داوطلبان، در بازه 
مذكور، نسبت به ثبت نام خود در مصاحبه اقدام نمايند.

ثبت نام بدون آزمون در دوره 
كارشناسي ارشد )ویژه استعدادهای 

درخشان(دانشگاه آزاد آغاز شد

ثبت نام دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد )ویژه 
آزاد  دانشگاه   ۹۸ سال  درخشان(  استعدادهای 

اسالمی آغاز شد.
مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسالمی، اطالعیه ای 
در خصوص ثبت نام دوره بدون آزمون كارشناسی ارشد 

ويژه استعدادهای درخشان سال 98 صادر كرد.
در متن اين اطالعیه آمده است:

آزمون  بدون  دوره  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به 
دانشگاه  درخشان  استعدادهای  ويژه  كارشناسی ارشد 
آزاد اسالمی می رساند كه ثبت نام در اين دوره، از روز 
شنبه ۵ مرداد ماه آغاز شده است و تا ساعت ۲۴ روز 

شنبه 1۲ مرداد ماه ادامه خواهد داشت.
داوطلبان مي توانند با مراجعه به سامانه مركز سنجش 
و پذيرش به آدرس: https://azmoon.org و پس از 
مطالعه دقیق دفترچه راهنما، در صورت داشتن شرايط 
دوره مذكور، نسبت به ثبت نام خود در اين دوره  اقدام 

كنند.
داوطلبان الزم است كه پس از انتخاب رشته محل، كد 
رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه و تا زمان 

اعالم نتايج نهايي حفظ كنند.
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معاون دانشجویی دانشگاه خبر داد :

تمدید مهلت ثبت نام نقل و انتقال 

دانشجویان دانشگاه آزاد

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی، 

از تمدید مهلت ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان 

دانشگاه تا هشتم مرداد ماه )فردا( خبر داد.

حجت االسالم دكتر ابراهیم كالنتری، با بیان اينكه تنها 

درخواست های نقل و انتقال دانشجويانی كه در سامانه 

»منادا« ثبت شود، قابل بررسی و رسیدگی است، گفت: 

به اين منظور، مهلت ثبت نام نقل و انتقال دانشجويان تا 

تاريخ تا هشتم مرداد ماه )فردا( تمديد شده است.

وی افزود: ثبت نام نقل و انتقال دانشجويان دانشگاه آزاد 

اسالمی، پس از اين تاريخ تمديد نخواهد شد و به ساير 

درخواست ها نیز رسیدگی نمی شود.

بايد پس از  دكتر كالنتری خاطرنشان كرد: دانشجويان، 

مطالعه شیوه نامه نقل و انتقاالت، نسبت به ثبت درخواست 

 http://monada.iau.ir نشانی:  به  »منادا«  سايت  در 

اقدام و از طريق اين سامانه، نتیجه درخواست خود را 

پی گیری كنند.

رئیس دانشگاه پیام نور خبر داد:

اختصاص تسهیالت شهریه به دانشجویان 
دكتری پیام نور 

رئيس دانشگاه پيام نور گفت: دانشجویان دکتری، 
با توجه به تسهيالت جدید این دانشگاه، مشکلی 

برای پرداخت شهریه نخواهند داشت.
جديد  تسهیالت  به  اشاره  با  زمانی،  محمدرضا  دكتر 
شهريه ای برای دانشجويان دانشگاه پیام نور، گفت: اين 
دانشجويان  و  است  جديد  دانشجويان  ويژه  تسهیالت، 
عالقه مند  كه  صورتی  در  نیز،  قبل  سال های  ورودی 

باشند، می توانند از اين طرح استفاده كنند.
وی افزود: بانك پرداخت كننده وام، كل شهريه دانشجو 
و  واريز می كند  دانشگاه  به حساب  ترم  و هر  تأمین  را 
اين  اقساط  ماه،  دانشجو موظف است كه در طول ۴8 

وام را پرداخت كند.
ترم های  دانشجويان  داد:  ادامه  پیام نور  دانشگاه  رئیس 
قبل می توانند وارد اين طرح شده و در صورتی كه بدهی 
تسهیالت،  اين  از  استفاده  با  باشند،  داشته  دانشگاه  به 

بدهی خود را تسويه كنند.
وی، درباره دريافت شهريه دانشجويان دكتری در زمان 
ثبت نام، نیز گفت: دانشجو تعهد دارد كه میزان شهريه 
ترم خود را پرداخت كند، اما دانشگاه از سال گذشته، با 
توجه به اين موضوع كه مبلغ شهريه دانشجويان دكتری 
دانشجو،  درخواست  صورت  در  است،  بیشتر  مقداری 

شهريه را تقسیط می كند و ما در اين باره مشكلی نداريم.
دكتر زمانی ادامه داد: اكنون تسهیالت جديد دانشگاه، 
دكتری  دانشجويان  و  است  آمده  دانشجويان  به كمك 

نیز می توانند از اين تسهیالت استفاده كنند.

رئیس دانشگاه فنی وحرفه ای خبر داد:

میزان افزایش شهریه دانشجویان نوبت 
دوم دانشگاه فنی وحرفه ای

افزایش  حداقل  حرفه ای،  و  فنی  دانشگاه  رئيس 
را در  این دانشگاه  نوبت دوم  شهریه دانشجویان 
عنوان  درصد   ۱۲ را  آن  حداکثر  و   ۱۰ جاری  سال 

کرد.
شهريه  افزايش  درباره  عمران،  صالحی  ابراهیم  دكتر 
دانشگاه فنی و حرفه ای در سال تحصیلی جديد، گفت: 
شهريه  افزايش  حداقل  امنا،  هیأت  مصوب  اساس  بر 
دانشجويی در سال جاری 1۰ و حداكثر 1۲ درصد است.

می توانند  دارند،  تمايل  كه  دانشجويانی  داد:  ادامه  وی 
رفاه  صندوق  طريق  از  شهريه  وام  دريافت  برای 

دانشجويی، همانند سال های گذشته اقدام كنند.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: البته تحصیل برای 
دانشجويان در اين دانشگاه رايگان است؛ به طوری كه 
8۰ درصد دانشجويان به صورت كاماًل رايگان تحصیل 
دوم  نوبت  كه  نیز  باقی مانده  درصد   ۲۰ و  می كنند 
هستند، شهريه می پردازند و مبلغ پرداختی آنها نیز بر 

اساس مصوبه همان شهريه دانشجويان شبانه است.

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر TOEFL ، GRE،IELTS و 

... می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات و وعده های 

واهی مبنی بر اخذ مدارك مورد نظر، با مشخصات داوطلب  اقدام به کالهبرداری و اخذ 

مبالغ قابل توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان ناظر آزمون های  بین المللی 

در کشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی این مراکز به مراجع قضائی، موارد ذیل را  برای 

اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:

1 -  تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت که قباًل 

مجری آزمون از سوی این سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از 

پرداخت هرگونه وجه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های 

بین الملل( نسبت به مجاز بودن مرکز اطمینان حاصل نمایید.

2 - با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان 

در فهرست متخلفان آزمون های این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمنًا این داوطلبان از 2 تا 

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.

4 - داوطلبانی که با جعل مدارك هویتی سعی در گمراه نمودن مجریان آزمون نمایند 

برابر  گردد،  اثبات   ) مدرك  دریافت  از  پس  )حتی  آنان  تخلف  و  کنند  شرکت  آن  در  و 

به مدت  آزمون ها  از شرکت در  و  باطل  آنها  به  آزمون ها، مدارك مربوط  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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بر  گفت:  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  رئيس 
اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، 
داوطلبان در آزمون سراسری سال ۹۹ می توانند 

نظام تحصيلی خود را انتخاب کنند. 
روز  جلسه  جزئیات  به  اشاره  با  خدايی،  ابراهیم  دكتر 
شنبه شورای سنجش و پذيرش دانشجو، اظهار داشت: 
با توجه به ابهامی كه در مصوبه پیشین سازمان سنجش 
آموزش كشور بود، به داوطلبان اين اختیار داده شد كه 
نوع   ،99 سال  سراسری  آزمون  برای  ثبت نام  زمان  در 
نظام تحصیلی و سؤاالت را بر اساس نظام قديم يا جديد 

مشخص كنند.
مصوبه  خصوص  در  اعتراضی  كرد:  خاطرنشان  وی 
طراحی دو نوع سؤال برای آزمون سراسري 99 از سوی 
داوطلبان مطرح نشده بود، اما داوطلبان نظام قديم، حق 

انتخاب نظام جديد را در آزمون سراسری نداشتند كه از 
سال آينده اين امكان براي آنها فراهم شده است.

پذيرش  و  سنجش  شورای   97 سال  مصوبه  اساس  بر 
دانشجو، در سال 1399 قرار بود كه فقط يك مجموعه 
برای   )۶-3-3( آموزشی  جديد  نظام  اساس  بر  سؤال 
عبارت  به  و جديد طراحی شود؛  قديم  نظام  داوطلبان 
ديگر، داوطلبان نظام قديم آزمون سراسري 99 هم بايد 

به سؤاالت نظام جديد پاسخ می دادند.
آموزش  سنجش  سازمان  رئیس  خدايی،  ابراهیم  دكتر 
كشور، همچنین گفت: به منظور مساعدت با داوطلبان 
نظام قديم، كه خواهان طراحی دو مجموعه سؤال برای 
پذيرش  و  بودند، شورای سنجش  آزمون سراسري 99 
دانشجو تصويب كرد كه سؤاالت آزمون سراسري سال 
99 هم مانند آزمون سراسري 98 با دو مجموعه سؤال 

نوع سؤال  يك  با  تنها  آزمون سراسري 1۴۰۰  و  باشد 
برای تمام داوطلبان برگزار شود.

برای  جديد  امكانی  ديگر  بار  اكنون  كرد:  تأكید  وي 
آزمون سراسري 99  در  و جديد  قديم  نظام  داوطلبان 
فراهم شده است كه می توانند نوع نظام تحصیلی خود 

را مشخص كنند.
اين ترتیب،  به  افزود:  پايان  رئیس سازمان سنجش در 
داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه، در صورت تمايل، 
مي توانند دروس نظام جديد آموزش متوسطه را مطالعه 
كنند يا برعكس؛ اما بايد حتماً آن را در زمان ثبت نام 

اعالم كنند.
پذيرش  و  سنجش  شورای  كه  است  گفتني 
آزمون  برگزاری  نحوه  مورد  در  سال  هر  دانشجو، 

سراسري تصمیم گیری می كند.

رئیس سازمان سنجش :

در آزمون سراسري سال ۹۹ 

حق انتخاب نظام تحصیلي به داوطلبان واگذارشد
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به اطالع كلیه داوطلبان متقاضی شركت در آزمون دوره هاي كارداني  بدين وسیله 
نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیرانتفاعي 
اين آزمون براي داوطلبان كلیه كد رشته هاي امتحاني  با  سال 1398 مي رساند كه 
آزمون، در صبح روز جمعه مورخ ۹۸/5/۱۱ در ۱6۳ شهرستان )به شرح مندرج در 
پذيرش  براي  كه  است  ذكر  به  برگزار مي شود. الزم  اطالعیه(  اين   1 جدول شماره 
)  ۱۸ توليد(،  و  )ساخت   ۱5 )الکترونيك(،   ۱۱ امتحاني:  کدرشته هاي  در 
صنایع فلزي(، ۲۰ )صنایع چوب و مبلمان(، ۲۱ )چاپ(، ۲۲ )ساختمان( ، ۲5 
)متالورژي(، ۲۸ )سراميك( ،  ) صنایع شيميایي(، ۲6 )صنایع نساجي(، ۲7 
۲۹ )معدن(، ۳۰ )ناوبري(، ۳۱ )الکترونيك و مخابرات دریایي(، ۳۲ )مکانيك 
)مدیریت   ۳6 کودك( ،  )تربيت   ۳5 اداري(،  امور   (  ۳4 دریایي(،  موتورهاي 
خانواده( ، ۳7 )طراحي و دوخت( ، 4۰ )هنرهاي تجسمي - نقاشي(، 4۳ )امور 
دامي (، 4۸ )امور زراعي و باغي(، 5۰ )ماشين هاي کشاورزي(، 5۲ )موسيقي(، 
 56 )مکاترونيك(،   55 نقل(،  و  )حمل   54 گردشگري(،  و  )هتلداري   5۳
دستي(  )صنایع   5۹ داخلي(،  )معماري   5۸ )فتوگرافيك(،   57 )پویانمایي(، 
بر اساس سوابق  آزمون برگزار نخواهد شد و پذيرش دانشجو در اين رشته ها صرفاً 
تحصیلي )معدل كل ديپلم( صورت مي گیرد؛ لذا براي داوطلباني كه در اين رشته هاي 
تحصیلي ثبت نام و انتخاب رشته نمودهاند، كارت شركت در آزمون صادر نخواهد شد 
و نیازي به مراجعه داوطلبان به پايگاه اطالع رساني اين سازمان براي پرينت كارت 

نیست، اما الزم است كه مفاد اين اطالعیه را به دقت مطالعه نمايند. 
تذکر مهم ۱: كلیه داوطلبان متقاضی گزينش در رشته هاي با آزمون و بدون آزمون، 
مي توانند براي مشاهده و ويرايش اطالعات ثبت نامي و كد رشته محل هاي انتخابي 
خود از تاريخ 98/۵/7 )امروز(لغايت 98/۵/11 با مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان 
سنجش آموزش كشور به نشانی: www.sanjesh.org )قسمت ويرايش اطالعات( 

نسبت به مشاهده و ويرايش اطالعات خود اقدام نمايند.
تذکر مهم ۲: داوطلباني که در زمان مقرر )۹۸/۳/۱۹ لغایت ۹۸/۳/۳۰( موفق 
به ثبت نام نشده اند، در صورت تمایل، مي توانند با توجه به اطالعيه ثبت نام 
مورخ ۹۸/4/۱ نسبت به ثبت نام در رشته هاي بدون آزمون، از تاریخ ۹۸/5/7 

)امروز( لغایت ۹۸/5/۱۱ اقدام نمایند. 

1- نحوه و زمان پرینت كارت شركت در آزمون 
برگ راهنما براي داوطلبان كلیه رشته هاي امتحاني با آزمون و كارت شركت در آزمون، 
منحصراً براي داوطلبان متقاضي رشته هاي با آزمون، از روز سه شنبه 98/۵/8 براي مشاهده 
و پرينت روي سايت مذكور قرار مي گیرد تا متقاضیان شركت در آزمون بتوانند با وارد 
كردن اطالعات خود شامل: شماره پرونده، كد رهگیري يا نام و نام خانوادگي، سال تولد و 

شماره كارت ملی، نسبت به پرينت آن اقدام نمايند. داوطلبان براي پرينت كارت شركت 
در آزمون، بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاريخ و نشاني تعیین شده روي كارت 
شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است كه براي شركت 
در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و همچنین اصل كارت ملی 
يا اصل شناسنامه عكس دار و ارائه آن، الزامي است؛ لذا كلیه داوطلبان، بايد شخصاً براي 

پرينت كارت شركت در آزمون اقدام نمايند. 

تذكر مهم: 
1- چنانچه داوطلبي، به دلیل در اختیار نداشتن اطالعات مربوط  به شماره داوطلبي، 
خود  آزمون  در  شركت  كارت  پرينت  به  موفق   ، نیاز  مورد  پي گیري  كد  يا  پرونده 
نمي شود، الزم است كه با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور و ورود 
به  نسبت  پي گیري،  موضوع  تعیین  و  آزمون  نام  انتخاب  و  پاسخگويي  سیستم  به 
اقدام  ثبت نام  پي گیري  كد  يا  داوطلبي  پرونده،  شماره  به  مربوط  اطالعات  دريافت 
نمايند. الزم به ذكر است كه اين امكان براي داوطلباني فراهم است كه در سیستم 
را  لذا ضرورت دارد، داوطلباني كه اطالعات فوق  باشند؛  پاسخگويي داراي عضويت 
مفقود نموده اند، با عضويت در اين سیستم نسبت به بازيابي اين اطالعات اقدام نمايند.
۲- الزم به يادآوري است كه كلیه داوطلبان ثبت نام كننده در رشته هاي با آزمون، 
بايد در زمان پرينت كارت شركت در آزمون )از تاريخ 98/۵/8 لغايت 98/۵/11(، با 
و  اطالعات ثبت نامي  ويرايش  به  اين سازمان، نسبت  پايگاه اطالع رساني  به  مراجعه 
كدرشته محل هاي انتخابي خود، با توجه به توضیحات اين اطالعیه و برگ راهنماي 

شركت در آزمون در صورت نیاز اقدام نمايند.

۲- آدرس و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون: 
استان  مبنای  بر  داوطلبان  كلیه  آزمون  در  كارت شركت  نقص  رفع  و محل  آدرس 
تقاضانامه  در  امتحاني( كه  تعیین حوزه  )براي  آنان  فعلی  اقامت  و شهرستان محل 

ثبت نام، مشخص كرده اند به شرح جدول ۲ مندرج در اين اطالعیه است. 

مغایرتي  چنانچه  آزمون،  در  شركت  كارت  مندرجات  درخصوص   -3
مشاهده شد، داوطلبان الزم است كه به شرح زیر اقدام نمایند : 

داوطلبان  چنانچه  آزمون،  در  شركت  كارت  روي  مندرج  اطالعات  به  توجه  با   -1
مغايرتي در اطالعات مندرج در بندهاي  1، ۲، ۴، ۵، ۶، 1۰، 11، 1۴، 1۵، 1۶ و 
ملی،  شماره  شناسنامه،  شماره  تولد،  سال  نام،  نام خانوادگي،  شامل  ترتیب  به    17
كد چهار رقمی رايانه اي ديپلم، رشته تحصیلي، استان محل اخذ ديپلم، معدل كل 
ديپلم، تاريخ اخذ مدرك ديپلم و كد و عنوان رشته محل هاي انتخابی كارت شركت 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 تاریخ، نحوه پرینت كارت و محل رفع نقص كارت شركت 

در آزمون دوره هاي كارداني نظام جدید دانشگاه فني و 

حرفه اي و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعي 

و پذیرش برخی از رشته هاي بدون آزمون سال 13۹8
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در آزمون مشاهده نمودند، الزم است كه براي اصالح مورد يا موارد مذكور، حداكثر 
با ورود به  به پايگاه اطالع رساني اين سازمان مراجعه و  تا تاريخ 98/۵/11 منحصراً 
قسمت ويرايش اطالعات، نسبت به اصالح موارد اقدام نمايند و در صورتي كه نسبت 
به بندهاي 3 ، 7 ، 9 و 13 )جنس، دين، معلولیت و زبان امتحاني( تفاوتی مشاهده 
نمودند، ضروری است كه در روز پنجشنبه مورخ 98/۵/1۰ صبح از ساعت 8:3۰ الي 
1۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت 1۴:۰۰ الي 18:۰۰ به نماينده سازمان سنجش مستقر 
در باجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره ۲ اين اطالعیه مراجعه نمايند. 
تبصره: چنانچه داوطلباني در بند 17 )كدرشته محل هاي انتخابی( كارت شركت در 
آزمون خود، كدرشته اي را به صورت منفي »-« مشاهده نمودند، اين عالمت به منزله 
عدم رعايت شرايط آنان در آن كدرشته است و الزم است كه اين دسته از داوطلبان، 
به  نسبت  اطالعات(  ويرايش  )قسمت  سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه  به  مراجعه  با 
اصالح كدرشته محل هاي انتخابی خود براساس ضوابط دفترچه راهنما اقدام نمايند.

اساس  بر  داوطلب،  هر  آزمون  در  شركت  كارت  روي  مندرج  اطالعات  ساير  ضمناً 
به  و  نظر گرفته شده است  ثبت نام خود داوطلب در  تقاضانامه  اطالعات مندرج در 
تقاضاهای مربوط به تغییر رشته امتحاني و حوزه امتحاني، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲- چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطالعات مندرج در سهمیه ثبت نامي )بند 8( كارت 
شركت در آزمون مشاهده نمودند، الزم است كه حداكثر تا تاريخ 98/۵/11  منحصراً 
به پايگاه اطالع رساني اين سازمان )قسمت ويرايش اطالعات( مراجعه و با توجه به 
توضیحات مندرج در اين پايگاه اطالع رساني، نسبت به اصالح سهمیه اقدام نمايند تا 
در صورت تأيید از سوي ارگان مربوطه، سهمیه براي آنان اعمال گردد؛ در غیر اين 
صورت، با سهمیه آزاد گزينش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضی در اين زمینه قابل 
تأكید مي گردد داوطلباني كه در مرحله اول ثبت نام، متقاضي  قبول نیست. ضمناً 
استفاده از سهمیه بوده اند، ولي سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذي ربط مورد 
از  )بعد  روشن شدن وضعیت سهمیه خود  و  بررسي  براي  است،  نگرفته  قرار  تايید 
ويرايش( حداكثر تا تاريخ 98/۵/13 به ارگان هاي ذي ربط نیز مراجعه نمايند. بديهي 
است كه در صورت تأيید سهمیه از سوي ارگان ذي ربط، سهمیه درخواستي اعمال 
مي گردد؛ در غیر اين صورت، با سهمیه آزاد گزينش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضي 

در اين زمینه قابل قبول نیست.
3- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلبي فاقد عكس است يا عكس روي كارت وي 
دارای اشكاالتي از جمله، فاقد مهر بودن عكس، اشتباه عكس، واضح نبودن عكس و 
... است، ضروری است كه در روز پنجشنبه مورخ 98/۵/1۰ صبح از ساعت 8:3۰ الي 
1۲:۰۰ و بعدازظهراز ساعت 1۴:۰۰ الي 18:۰۰ با به همراه داشتن دو قطعه عكس 
۴×3 و كارت ملی يا شناسنامه عكس دار، به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه 
و  نمايند  مراجعه  اطالعیه  اين    ۲ شماره  جدول  براساس  مربوطه  حوزه  نقص  رفع 

موضوع را پي گیري نموده تا مشكل برطرف گردد. 
۴- آن دسته از داوطلباني كه هم اكنون عالقه مند به گزينش در رشته هاي مؤسسات 
آموزش عالی غیرانتفاعي و غیردولتی هستند، ضرورت دارد كه در زمان پرينت كارت 
شركت در آزمون، پس از اطمینان از پذيرش اين مؤسسات در رشته امتحاني خود، با 
ورود به بخش ويرايش اطالعات و خريد كارت اعتباری با استفاده از كارت های عضو 
شبكه بانكي شتاب كه پرداخت الكترونیكي آنها فعال است، با پرداخت مبلغ 6۹/۰۰۰ 
كارت  مشخصات  و  نموده  اقدام  ثبت نام  وجه  عنوان  به  ريال  هزار(  نه  و  )شصت 
اعتباری را در محل مربوط درج نموده و نسبت به ثبت كدرشته محل هاي مورد نظر 

خود اقدام نمايند.
یادآوري: كلیه داوطلبان، براي آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، بايد از برگ راهنمای 
شركت در آزمون كه روي سايت اين سازمان قرار داده خواهد شد، پرينت تهیه و 

نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمايند.

4- موارد مهم قابل توجه داوطلبان 
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، 

اصل كارت ملی يا اصل شناسنامه عكس دار، الزامي است.
۲- درهای ورودی حوزه هاي امتحاني رأس ساعت 7:3۰ )هفت و سي دقیقه( بسته 
خواهد شد و فرآيند برگزاری آزمون رأس ساعت 8:۰۰ )هشت( آغاز مي گردد؛ لذا از 
امتحاني  يا سالن های  به محوطه  بسته شدن درهای ورودی  از  داوطلبان، پس  ورود 

ممانعت به عمل خواهد آمد.
3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون، بايد، عالوه بر پرينت كارت شركت در 
آزمون، اصل كارت ملی يا اصل شناسنامه عكس دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد 

تراش، مداد پاك كن و يك سنجاق يا سوزن به همراه داشته باشد.
۴- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافی، از جمله: كیف دستی، ساك دستی، جزوه، 
كتاب، ماشين حساب، هرگونه نُت و يادداشت و نظاير آن و همچنین وسايل شخصی 

به جلسه آزمون، اكیداً خودداري نمايند.
از قبیل: وسايل  تاكید است كه همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز،  به  ۵- الزم 
ارتباط الكترونیكي و دستگاه هاي حافظه دار، از جمله: تلفن همراه، ساعت هوشمند، 
به  رسیدگي  قانون  طبق  آزمون،  درجلسه   ... و  هوشمند  انگشتر  هوشمند،  دستبند 
تخلفات و جرائم در آزمون هاي سراسري، كه بخشي از آن در بند »د« آمده است، 

موجب محرومیت از گزينش در آزمون مي شود.
6-  مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان 
تقّلب  و  تخّلف  مصادیق  از  ماهيتًا  امتحاني،  مدارك  ارائه  در  تعلل  و  مقرر 
محسوب مي گردد و با داوطلبان متخلف، برابر با قانون رسيدگي به تخلفات 

و جرایم در آزمون هاي سراسري، رسيدگي و برخورد خواهد شد. 

5- اصالحات و تغییرات دفترچه راهنماي ثبت نام و اعالم رشته هاي جدید:
برخي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، كدرشته محل هاي جديد يا اصالحاتی را 
پس از انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته به اين سازمان اعالم نموده اند 
كه اين قبیل كد رشته محل ها و اصالحات اعالم شده، در اطالعیه مورخ 98/۵/7 اين 
آزمون در سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار خواهد گرفت. الزم است كه كلیه 
داوطلبان، اعم از داوطلبان متقاضي رشته هاي با آزمون يا با سوابق تحصیلي، نسبت 
به مطالعه آن اقدام نموده و در صورت تمايل، با توجه به مندرجات اين اطالعیه، رشته  

محل هاي انتخابي خود را ويرايش نمايند.

6- قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری:
ماده ۵- تخلفات و جرائم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:

الف - ارتكاب هرگونه عملی كه موجب بي نظمی در برگزاری آزمون گردد يا همراه 
دستگاه های  و  الكترونیكي  ارتباط  وسايل  قبیل  از  غیرمجاز  وسیله  هرگونه  داشتن 

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

سازد، از قبیل:
1- ارائه مدرك يا گواهی مجعول يا تصوير گواهی مجعول براي شركت در آزمون.

از  يا دست اندركاران آزمون،  امتحاني  از حوزه  افراد خارج  يا  با داوطلبان  تبانی   -۲
قبیل: عوامل اجرايی و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.

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

و  الكترونیكي  ارتباط  وسايل  قبیل:  از  غیرمجاز،  وسیله  هرگونه  از  استفاده   - ج 
دستگاه هاي حافظه دار.

د - كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون براي پاسخ به سؤاالت.
ه  - دسترسی غیرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غیر مجاز از آنها.

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

ز - افشاي سؤاالت آزمون يا تالش در براي دستیابی و افشاي آن يا شركت يا معاونت 
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در اين امر، قبل يا حین برگزاری آزمون، به هر نحو.
ح - خريد يا فروش سؤاالت آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر، قبل 

يا حین برگزاری آزمون، اعم از اينكه سؤاالت يا پاسخ آنها واقعی يا غیرواقعی باشد.
ماده ۶ - هیأت هاي رسیدگی به تخلفات، صالحیت صدور حكم به مجازات های زير 

را درباره متخلفان دارند:
الف - در مورد مشموالن بند )الف( ماده )۵(: اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و 

اعالم به مراجع ذی ربط يا محرومیت از گزينش در آزمون همان سال.
ب - در مورد مشموالت بند )ب( يا بند )ج( ماده )۵( : محرومیت از گزينش علمي 
در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شركت در 

آزمون، از يك تا ده سال.
تبصره - آراء هیأت هاي بدوي جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )۶( اين قانون 

قابل تجديد نظرخواهي در هیأت تجديد نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون هاست.
ماده 7 - در مورد مشموالن بندهای )د(، )ه (، )و(، )ز( و )ح( ماده )۵( هیأت هاي رسیدگی 
متهم را براي رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون )1۰/۰۰۰/۰۰۰( ريال تا يك 
میلیارد )1/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم 

دادگستری معرفي مي نمايند.
ماده 8 - ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده )۵( چنانچه در قالب عضويت در يك 
گروه يا شبكه باشد، موجب تشديد مجازات مي شود و تشكیل دهنده و سركرده گروه 
يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي گردد و مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب 
تخلفات و جرائم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده 

براي مرتكب است.
ماده 9 - رسیدگی در هیأت هاي رسیدگی به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگی 
يا  اداری  تخلفات  به  رسیدگی  هیأت هاي  رسیدگی  يا  جزايي  قوانین  ساير  برابر 

هیأت هاي انتظامی اعضای هیأت علمي يا كمیته هاي انضباطی دانشجويان نیست و 
مرتكب، عالوه بر مجازات مندرج در مواد )۶( و )7( اين قانون، به مجازات مقرر در 

ساير قوانین و مقررات محكوم مي گردد.
ماده 1۰ - در صورت محكومیت قطعی فردی به يكي از مجازات های مندرج در اين 
قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند )الف( ماده )۶(، هیأت رسیدگی به تخلفات 
در آزمون ها، قبولی وي در آزمون را ابطال مي نمايد؛ در اين صورت،  مؤسسه آموزشی 
مربوط از صدور و اعطای هر گونه گواهی يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود، 
باشد، وزارت علوم، تحقیقات و  اعطاء شده  به وي  فارغ التحصیلي  و چنانچه گواهی 
يا  يا وزارت آموزش و پرورش  يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  فنآوری 

دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.
ماده 11 - چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بین نمرات و رتبه اكتسابی داوطلبي 
و سوابق تحصیلي وي مغايرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق 
معدل ديپلم و دوره پیش دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابی در آزمون وجود داشته 
باشد، با تأيید هیأت هاي بدوي رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، از داوطلب در يك يا 
چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل مي آيد و تعیین وضعیت نهايي 
آزمون اين داوطلب، براساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوي است.

ضمنًا به اطالع  مي رساند که واحد اطالعات و پاسخگویي به سؤاالت، در این 
به  اداري آماده پاسخگویي  لغایت ۹۸/5/۱۰ در وقت  تاریخ  این  از  خصوص، 
سؤاالت است؛ لذا داوطلبان گرامي مي توانند به منظور پاسخگویي به سؤاالت 

خود، با شماره تلفن: 4۲۱6۳ - ۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور    
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ادامه سیستان و بلوچستان)۲۴( 
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30 ذی قعده  
سالروزشهادت حضرت امام 

محمدتقی )علیه السالم( 

برتمام  مسلمانان تسلیت باد 



11 7 مرداد ماه 1398  سال بیست و چهارم ، شماره  17

بدين وسیله به اطالع كلیه داوطلبان ثبت نام كننده در آزمون كارداني به كارشناسي 
با  امتحاني  رشته هاي  داوطلبان  كلیه  آزمون  كه  مي رساند   1398 سال  ناپیوسته 
مندرج  به شرح  ۱6۳ شهرستان  در  صبح روز جمعه مورخ ۹۸/5/۱۱  در  آزمون، 
برگزار  شهرستان ها(  از  برخی  و  استان  )مركز  اطالعیه  اين   1 شماره  جدول  در 
 ۱۰۲ امتحاني:  هاي  كدرشته  در  دانشجو  پذيرش  براي  است  ذكر  به  الزم  مي گردد. 
)مهندسي بهداشت حرفه اي و ایمني کار(، ۱۰4 )مهندسي بهداشت محيط(، 
)ایمني   ۲۰۲ پزشکي(،  )مدارك   ۱۱۲ دندانی(،   پروتزهای  )ساخت   ۱۰5
صنعتي و محيط کار(، ۲۰6 )ساخت و توليد(، ۲۰7 )صنایع چوب و کاغذ ـ 
 ۲۱6 )معدن(،   ۲۱۳ )مواد(،    ۲۱۱ شيميایي(،  )صنایع   ۲۰۸ چوبي( ،  سازه هاي 
)مهندسي   ۳۰۱ نساجي( ،   )صنایع   ۲۱۸ )شهرسازي(،   ۲۱7 )نقشه برداري( ، 
آبياري(، ۳۰۲ )مهندسي منابع طبيعي ـ محيط زیست(، ۳۰4 )پرورش طيور(، 
۳۰5 )پرورش گاو و گاوميش ـ پذیرش منحصراً دانشگاه آزاد اسالمي(، ۳۰6 
)توليدات دامي(،  ۳۰7 )توليدات گياهي( ،  ۳۰۸ ) جنگلداري(،  ۳۰۹ )شيالت( ، 
۳۱۰ )چوب شناسي و صنایع چوب( ، ۳۱۱ )علوم و صنایع غذایي( ،  ۳۱۲ )گياه 
 ۳۱5 آبخيزداري(،   و  )مرتع   ۳۱4 کشاورزي(،  هاي  )ماشين  پزشکي(، ۳۱۳ 
فن(،  و  حرفه  )آموزش   5۰۱ ریاضي( ،  )آموزش   4۰۲ )آمار( ،   4۰۱ )بازیافت(، 
 5۰۲ )آموزش دیني و عربي( ، 5۰۳ )آموزش راهنمایي و مشاوره(،  5۰4 )زبان 
انگليسي(،  5۰5 )زبان و ادبيات فارسي( ،  5۰6 )آموزش علوم تجربي(،  5۰7 
)روان شناسي و آموزش کودکان استثنایي(، 5۰۸ )مطالعات اجتماعي(،  5۰۹ 
)آموزش و پرورش ابتدایي(، 5۱۱ )باستان شناسي(، 5۱۳ )تربيت معلم قرآن 
 5۱۸ شناسي(،  دانش  و  اطالعات  )علم   5۱7 انتظامي( ،  )علوم  کریم(،  5۱6 
دستي(، 6۰۳  )صنایع   6۰۲ ثبتي(،  علوم  قضایي-  )حقوق   5۱۹ )مدیریت(،  
ایراني«(،  »نوازندگي ساز  )موسيقي  تاریخي(، 6۰4  بناهای  احياي  و  )مرمت 
6۰6 )طراحي پوشاك(، 7۰۱ )۱-علوم آزمایشگاهي دامپزشکي ۲- بهداشت 
مواد غذایي(، 7۰۲ )بهداشت مواد غذایي با منشأ دامي( آزمون برگزار نخواهد 
)معدل كل  اساس سوابق تحصیلي  بر  اين رشته ها صرفاً  دانشجو در  پذيرش  و  شد 
مقطع كارداني( صورت مي گیرد؛ لذا براي داوطلباني كه در اين رشته هاي امتحاني 

ثبت نام و انتخاب رشته نموده اند، كارت شركت در آزمون صادر نخواهد شد. 
تذکر مهم ۱: كلیه داوطلبان متقاضی گزينش در رشته هاي با آزمون و بدون آزمون، 
مي توانند براي مشاهده و ويرايش اطالعات ثبت نامي و كد رشته محل هاي انتخابي 
سازمان  اطالع رساني  پايگاه  به  مراجعه  با   98/۵/11 لغايت   98/۵/7 تاريخ  از  خود، 
سنجش آموزش كشور به نشانی : www.sanjesh.org )قسمت ويرايش اطالعات( 

نسبت به مشاهده و ويرايش اطالعات خود اقدام نمايند.
تذکر مهم ۲: داوطلباني که در زمان مقرر )۹۸/۲/۱۰ لغایت ۹۸/۲/۱6( موفق 
به ثبت نام نشده اند، در صورت تمایل مي توانند با توجه به اطالعيه ثبت نام 
مورخ ۹۸/۲/۸ نسبت به ثبت نام در رشته هاي بدون آزمون از تاریخ ۹۸/5/7 

)امروز(لغایت ۹۸/5/۱۱ اقدام نمایند. 

1- نحوه و زمان پرینت كارت شركت در آزمون 
و كارت شركت در  آزمون  با  امتحاني  داوطلبان كلیه رشته هاي  براي  راهنما  برگ 
آزمون، منحصراً براي داوطلبان متقاضي رشته هاي با آزمون، از روز سه شنبه 98/۵/8 
براي مشاهده و پرينت روي سايت سازمان سنجش قرار مي گیرد تا متقاضیان شركت 
در آزمون بتوانند با وارد كردن اطالعات خود شامل: شماره پرونده، كد رهگیري يا 
نام و نام خانوادگي، سال تولد و شماره كارت ملی، نسبت به پرينت آن اقدام نمايند. 
و  اقدام  فوق  روش  به  منحصراً  بايد  آزمون  در  كارت شركت  پرينت  براي  داوطلبان 
براساس تاريخ و نشاني تعیین شده روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني 
مربوط مراجعه نمايند. بديهي است كه براي شركت در جلسه آزمون، همراه داشتن 
پرينت كارت شركت در آزمون و همچنین اصل كارت ملی يا اصل شناسنامه عكس دار 
و ارائه آن، الزامي است؛ لذا كلیه داوطلبان بايد شخصاً براي پرينت كارت شركت در 

آزمون اقدام نمايند. 

تذكرات مهم:  
1- چنانچه داوطلبي، به دلیل در اختیار نداشتن اطالعات مربوط به شماره داوطلبي، 
پرونده يا كدپي گیري مورد نیاز، موفق به پرينت كارت شركت در آزمون خود نمي شود، 
الزم است كه با مراجعه به سايت اين سازمان و ورود به سیستم پاسخگويي و انتخاب 
به شماره  مربوط  اطالعات  به دريافت  تعیین موضوع پي گیري، نسبت  و  آزمون  نام 
پرونده، داوطلبي يا كد پي گیري ثبت نام اقدام نمايد. الزم به ذكر است اين امكان براي 
داوطلباني فراهم است كه در سیستم پاسخگويي داراي عضويت باشند؛ لذا ضرورت 
دارد داوطلباني كه اطالعات فوق را مفقود نموده اند، با عضويت در اين سیستم، نسبت 

به بازيابي اين اطالعات اقدام نمايند.
۲- الزم به يادآوري است كه كلیه داوطلبان ثبت نام كننده در رشته هاي با آزمون، 
 )98/۵/11 لغايت   98/۵/8 تاريخ  )از  آزمون  در  شركت  كارت  پرينت  زمان  در  بايد 
ثبت نامي  اطالعات  ويرايش  به  نسبت  اين سازمان  اطالع رساني  پايگاه  به  مراجعه  با 
توجه  با  خود،  انتخابي  محل هاي  كدرشته  و  كاردانی(  مقطع  كل  معدل  جمله  )از 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تاریخ ، نحوه پرینت كارت 
و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون  
كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال 13۹8



7 مرداد ماه 1398  سال بیست و چهارم ، شماره  17          12

به توضیحات اين اطالعیه و برگ راهنماي شركت در آزمون، در صورت نیاز، اقدام 
نمايند.

۲- نشاني و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون: 
نشاني و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون كلیه داوطلبان رشته هاي امتحاني 
حوزه  تعیین  )براي  آنان  فعلی  اقامت  محل  شهرستان  و  استان  مبنای  بر  آزمون  با 
امتحاني(، كه در بند 31 تقاضانامه ثبت نام مشخص كرده اند، به شرح جدول شماره 

۲ مندرج در اين اطالعیه است. 

مغایرتي  چنانچه  آزمون  در  شركت  كارت  مندرجات  خصوص  در   -3
مشاهده شد، داوطلبان الزم است به شرح زیر اقدام نمایند: 

با توجه به اطالعات مندرج روي كارت شركت در آزمون، چنانچه داوطلبان   -1-3
مغايرتي در اطالعات مندرج در بندهاي 1، ۲، ۴، ۵، ۶، 1۰، 1۲، 13، 1۴، 1۶، 17، 
تولد، شماره  نام، شماره شناسنامه، سال  نام خانوادگي و  به ترتیب شامل  18 و ۲۰ 
ملی، كد و عنوان رشته تحصیلي، مؤسسه محل اخذ مدرك تحصیلي، سال و ماه اخذ 
مدرك تحصیلي، معدل فارغ التحصیلي، وضعیت اشتغال )كارمندي(، استان بومی و 
انتخابي  عالقه مندي به گزينش در رشته هاي غیرانتفاعي و كد و عنوان محل هاي 
يا موارد  براي اصالح مورد  نمودند، الزم است كه  آزمون مشاهده  كارت شركت در 
مذكور، حداكثر تا تاريخ 98/۵/11 منحصراً به پايگاه اطالع رساني اين سازمان مراجعه 
در  و  نمايند،  اقدام  موارد  اصالح  به  نسبت  اطالعات،  ويرايش  قسمت  به  ورود  با  و 
صورتي كه نسبت به بندهاي 3، 7، 9 و 1۵ )جنس، دين، معلولیت، زبان امتحاني ( 
تفاوتی مشاهده نمودند، ضروری است كه در روز پنجشنبه مورخ 98/۵/1۰ صبح از 
ساعت 8:3۰ الي 1۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت 1۴:۰۰ الي 18:۰۰ به نماينده سازمان 
سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط )براساس جدول شماره 

۲( مراجعه نمايند. 
اساس  بر  داوطلب،  هر  آزمون  در  شركت  كارت  روي  مندرج  اطالعات  ساير  ضمناً 
اطالعات مندرج در تقاضانامه ثبت نام خود داوطلب در نظر گرفته شده و به تقاضاهای 

مربوط به تغییر رشته امتحاني و حوزه امتحاني،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3-۲- چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطالعات مندرج در سهمیه ثبت نامي )بند 8( كارت 
شركت در آزمون مشاهده نمودند، الزم است كه حداكثر تا تاريخ 98/۵/11 منحصراً 
به پايگاه اطالع رساني اين سازمان )قسمت ويرايش اطالعات( مراجعه و با توجه به 
توضیحات مندرج در سايت، نسبت به اصالح سهمیه اقدام نمايند تا در صورت تأيید 
سهمیه از سوي ارگان مربوط، سهمیه مورد نظر براي آنان اعمال گردد؛ در غیر اين 
صورت، با سهمیه آزاد گزينش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضی در اين زمینه قابل 
تأكید مي گردد داوطلباني كه در مرحله اول ثبت نام، متقاضي  قبول نیست. ضمناً 
استفاده از سهمیه بوده اند، ولي سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذي ربط مورد 
از  )بعد  روشن شدن وضعیت سهمیه خود  و  بررسي  براي  است،  نگرفته  قرار  تأيید 
ويرايش( حداكثر تا تاريخ 98/۵/13 به ارگان هاي ذي ربط نیز مراجعه نمايند. بديهي 
است كه در صورت تأيید سهمیه از سوي ارگان ذي ربط، سهمیه درخواستي اعمال 
مي گردد؛ در غیر اين صورت، با سهمیه آزاد گزينش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضي 

در اين زمینه قابل قبول نیست.
3-3- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلبي فاقد عكس است يا عكس روي كارت 
نبودن  واضح  و  اشتباه عكس  بودن عكس،  مهر  فاقد  از جمله،  اشكاالتي  دارای  وي 

عكس و ... است، ضروری است كه در روز پنجشنبه مورخ 98/۵/1۰ صبح از ساعت 
8:3۰ الي 1۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت 1۴:۰۰ الي 18:۰۰ با به همراه داشتن دو قطعه 
عكس ۴×3 و كارت ملی يا شناسنامه عكس دار، به نماينده سازمان سنجش آموزش 
كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط )براساس جدول شماره ۲( مراجعه و 

موضوع را دنبال نمايند تا مشكل برطرف گردد. 
رشته هاي  در  گزينش  به  عالقه مند  اكنون  هم  كه  داوطلباني  از  دسته  آن   -۴-3
مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعي و غیردولتی هستند، الزم است كه در زمان پرينت 
كارت شركت در آزمون، پس از اطمینان از پذيرش اين مؤسسات در رشته امتحاني 
خود، با ورود به بخش ويرايش اطالعات و خريد كارت اعتباری با استفاده از كارت های 
عضو شبكه بانكي شتاب، كه پرداخت الكترونیكي آنها فعال باشد، با پرداخت مبلغ 
اقدام نموده و  ۶9/۰۰۰ )شصت و نه هزار( ريال به عنوان وجه اعالم عالقه مندی 
مشخصات كارت اعتباری را در محل مربوط درج نمايند و سپس، با مراجعه به بخش 
ويرايش اطالعات، نسبت به اعمال انتخاب كدرشته محل هاي مورد عالقه خود اقدام 

نمايند.
یادآوري: كلیه داوطلبان، براي آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، بايد از برگ راهنمای 
شركت در آزمون، كه روي سايت اين سازمان قرار داده خواهد شد، پرينت تهیه و 

نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمايند.

قابل توجه کليه داوطلبان: داوطلبان متقاضی رشته هاي امتحاني با آزمون 
و رشته هاي پذیرش صرفًا براساس سوابق تحصيلي، الزم است که با توجه 
به تاریخ هاي اعالم شده، به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور 
مراجعه و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي 
اطالع رساني  پایگاه  در  اکنون  هم  که   ۹۸/۲/۱6 مورخ  اطالعيه  و  تحصيلي 
سازمان قابل دسترسي و مشاهده است و همچنين اطالعيه اصالحي دفترچه 
راهنماي ثبت  نام و انتخاب رشته که در تاریخ ۹۸/5/7 در پایگاه اطالع رساني 
مذکور قرار خواهد گرفت، نسبت به ویرایش کد رشته محل هاي انتخابي خود 

اقدام نمایند. 

4 - موارد مهم قابل توجه داوطلبان 
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، 

اصل كارت ملی يا اصل شناسنامه عكس دار، الزامي است.
۲- درهای ورودی حوزه هاي امتحاني، رأس ساعت 7:3۰ )هفت و سي دقیقه( بسته 
خواهد شد و فرآيند برگزاری آزمون رأس ساعت 8:۰۰ )هشت( آغاز مي گردد؛ لذا از 
امتحاني،  يا سالن های  به محوطه  بسته شدن درهای ورودی  از  داوطلبان پس  ورود 

ممانعت به عمل خواهد آمد.
3- هر داوطلب، براي حضور در جلسه آزمون، بايد،  عالوه بر پرينت كارت شركت در 
آزمون، اصل كارت ملی يا اصل شناسنامه عكس دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد 

تراش، مداد پاك كن و يك سنجاق يا سوزن، همراه خود داشته باشد.
۴- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافی، از جمله: كیف دستی، ساك دستی، جزوه، 
كتاب، ماشین حساب ، هرگونه نُت و يادداشت و نظاير آن و همچنین وسايل شخصی 

به جلسه آزمون، اكیداً خودداري نمايند.
از قبیل: وسايل  تأكید است كه همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز،  به  ۵- الزم 
ارتباط الكترونیكي و دستگاه هاي حافظه دار، از جمله: تلفن همراه، ساعت هوشمند، 
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به  رسیدگي  قانون  آزمون طبق  در جلسه   ... و  انگشتر هوشمند  دستبند هوشمند، 
تخلفات و جرائم در آزمون هاي سراسري، كه بخشي از آن در بند »۶« آمده است، 

موجب محرومیت از گزينش در آزمون مي شود.
۶-  مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و 
تعلل در ارائه مدارك امتحاني، ماهیتاً از مصاديق تخلّف و تقلّب محسوب مي گردد و با 
داوطلبان متخلّف، برابر با قانون رسیدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري، 

رسیدگي و برخورد خواهد شد.
رشته هاي  همچنین  و  آزمون  با  رشته هاي  در  گزينش  به  مند  عالقه  داوطلبان   -7
تحصیلي با سوابق تحصیلي دانشگاه آزاد اسالمي، الزم است كه براي اطالع از تاريخ 
و نحوه انتخاب رشته، در دهه سوم مرداد ماه به پايگاه اطالع رساني مركز سنجش و 

پذيرش دانشگاه آزاد اسالمي مراجعه نمايند.

5- اصالحات و تغییرات دفترچه راهنماي ثبت نام و اعالم رشته هاي جدید:
برخي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، رشته هاي جديد يا اصالحاتی را در رشته ها پس از 
انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته و اطالعیه مورخ 98/۲/1۶ اين آزمون 
به اين سازمان اعالم نموده اند كه اين قبیل كد رشته محل ها و اصالحات اعالم شده، 
طي اطالعیه اي در روز دوشنبه مورخ 98/۵/7 روي پايگاه اطالع رساني اين سازمان درج 
خواهد شد. الزم است كه كلیه داوطلبان، اعم از داوطلبان متقاضي رشته هاي با آزمون يا 
با سوابق تحصیلي، نسبت به مطالعه آن اقدام نموده و در صورت تمايل، از تاريخ 98/۵/8 

لغايت 98/۵/11 نسبت به انجام ويرايش در رشته محل هاي انتخابي خود اقدام نمايند.

6 - قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری:
ماده ۵- تخلفات و جرائم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:

الف- ارتكاب هرگونه عملی كه موجب بي نظمی در برگزاری آزمون گردد يا همراه 
و دستگاه های  الكترونیكي  ارتباط  وسايل  قبیل:  از  غیرمجاز،  وسیله  هرگونه  داشتن 

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

سازد، از قبیل:
1- ارائه مدرك يا گواهی مجعول يا تصوير گواهی مجعول براي شركت در آزمون.

اندركاران آزمون، از  افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست  يا  با داوطلبان  ۲- تبانی 
قبیل: عوامل اجرايی و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.

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

و  الكترونیكي  ارتباط  وسايل  قبیل:  از  غیرمجاز،  وسیله  هرگونه  از  استفاده  ج- 
دستگاه هاي حافظه دار.

د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون براي پاسخ به سؤاالت.
ه - دسترسی غیرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غیر مجاز از آنها.

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

ز- افشاي سؤاالت آزمون يا تالش در براي دستیابی و افشاي آن يا شركت يا معاونت 
در اين امر، قبل يا حین برگزاری آزمون، به هر نحو.

ح- خريد يا فروش سؤاالت آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر، قبل 
يا حین برگزاری آزمون، اعم از اينكه سؤاالت يا پاسخ آنها واقعی يا غیرواقعی باشد.

ماده ۶ - هیأت هاي رسیدگي به تخلفات، صالحیت صدور حكم به مجازات های زير 
را درباره متخلفان دارند:

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

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

آزمون از يك تا ده سال.
تبصره - آراء هیأت هاي بدوي، جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )۶( اين قانون، قابل 

تجديد نظرخواهي در هیأت تجديد نظر رسیدگي به تخلفات در آزمون ها مي باشد.
ماده 7 - در مورد مشموالن بندهای )د(، )ه (، )و(، )ز( و )ح( ماده )۵( هیأت هاي رسیدگی 
متهم را براي رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون )1۰/۰۰۰/۰۰۰( ريال تا يك 
میلیارد )1/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم 

دادگستری معرفي مي نمايند.
ماده 8 - ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده )۵( چنانچه در قالب عضويت در يك 
گروه يا شبكه باشد، موجب تشديد مجازات مي شود و تشكیل دهنده و سركرده گروه 
يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي گردد. مجازات هر يك از اعضاء، كه در ارتكاب 
تخلفات و جرائم فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده 

براي مرتكب مي باشد.
ماده 9 - رسیدگي در هیأت هاي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگي 
يا  اداری  تخلفات  به  رسیدگي  هیأت هاي  رسیدگي  يا  جزايي  قوانین  ساير  برابر 
هیأت هاي انتظامی اعضای هیأت علمي يا كمیته هاي انضباطی دانشجويان نیست و 
مرتكب، عالوه بر مجازات مندرج در مواد )۶( و )7( اين قانون،  به مجازات مقرر در 

ساير قوانین و مقررات محكوم مي گردد.
ماده 1۰ - در صورت محكومیت قطعی فردی به يكي از مجازات های مندرج در اين 
قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند )الف( ماده )۶(، هیأت رسیدگي به تخلفات 
در آزمون ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي نمايد؛ در اين صورت، مؤسسه آموزشی 
مربوط، از صدور و اعطای هر گونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود، 
باشد، وزارت علوم، تحقیقات و  اعطاء  شده  به وي  فارغ التحصیلي  و چنانچه گواهي 
يا  يا وزارت آموزش و پرورش  يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  فناوری 

دانشگاه آزاد اسالمی، ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
ماده 11 - چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بین نمرات و رتبه اكتسابی داوطلبي 
و سوابق تحصیلي وي مغايرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی، از قبیل: عدم تطابق 
معدل ديپلم و دوره پیش دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابی در آزمون وجود داشته، 
با تأيید هیأت هاي بدوي رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، از داوطلب در يك يا چند 
درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل مي آيد. تعیین وضعیت نهايي آزمون 

اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد، بر عهده هیأت بدوي است.

ضمنًا به اطالع  مي رساند که واحد اطالعات و پاسخگویي به سؤاالت در این 
به  اداري آماده پاسخگویي  لغایت ۹۸/5/۱۰ در وقت  تاریخ  این  از  خصوص، 
سؤاالت است؛ لذا داوطلبان گرامي مي توانند به منظور پاسخگویي به سؤاالت 

خود، با شماره تلفن: 4۲۱6۳ - ۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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ادامه سیستان و بلوچستان)۲۴( 
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كه  چرا  هستند؛  حساس  لحظاتي  انتخاب،  لحظات 
فرد  خاص،  موضوعي  يا  روش  درباره   تصمیم  گیري  با 
در  بارها  كه  رقم مي زند. همان طور  را  سرنوشت خود 
است،  شده  بیان  گوناگون  روش هاي  به  نشريه،  اين 
عوامل متعددي بر انتخاب رشته دانشگاهي افراد تأثیر 
مي گذارند. بعضي از اين عوامل به فرد و برخي ديگر به 
جامعه برمي گردند؛ در اين میان، از آنجا كه دانش آموز 
ساختن  به  شروع  رشته،  انتخاب  از  پس  دوره  اين  در 
طرح  ريزي  را  خود  آينده  و  می كند  خود  سرنوشت 
مي كند، انگیزه برای تالش و فعالیت، از اهمیت ويژه  ای 
برخوردار است. دانش  آموزی كه به رشته  اش عالقه دارد 
و تصوير نسبتاً روشنی از آينده شغلی خود دارد، انگیزه 
بیشتری نسبت به دانش  آموزی كه بدون عالقه و اطالع، 
با اجبار و تحمیل، رشته  ای را می  خواند، خواهد داشت. 
دانش  آموز بايد، با استفاده از منابع آگاهي و شناخت، 
شامل: كمك گرفتن از مشاور، معلمان، والدين،كتاب  ها 
و ديگر منابع در قالب روش علمي، اطالعات كافی را در 
واقعي  استعداد و عاليق  و  اين زمینه جمع  آوری كند 
و  بشناسد  بیشتر  والدين،  يا  مشاور  مشورت  با  را  خود 
به  سپس  و  نمايد  معلوم  را  خود  شغلی  گیری  جهت  

انتخاب رشته بپردازد.
اهدافی  يا  هدف  به  رسیدن  در  ما  انرژی  منبع  عالقه، 
است كه از تحصیل در يك رشته خاص دنبال می  كنیم. 
انتخاب  معیارهای  مهم  ترين  از  يكی  عالقه،  همچنین 
به  نسبت  داوطلب،  از  غیر  كس  هیچ  و  است  رشته 
شناخت عاليق خود آگاه نیست و ساير منابع براي وي 
در واقع نقش مشورتي دارند؛ زيرا اين عامل، فرد را در 
ياری  و  هدايت  آينده،  در  بلندمدت  اهداف  به  رسیدن 
می  كند. توصیه مي  شود چنانچه داوطلبان به رشته  ای عالقه 
از  بیروني،  و عوامل  به خاطر فشار محیط  تنها  ندارند، 
جمله كسب شهرت و اعتبار، آن را اصاًل انتخاب نكنند؛ 
زيرا مطمئناً در آن رشته موفق نخواهند شد؛ بنابراين، 
آن عالقه داشته  به  كه  كنید  انتخاب  را  ای  »بايد رشته  
باشید.«  اين جمله، از مهم  ترين و درست ترين معیارها برای 
انتخاب رشته به شمار می  رود؛ اما بايد توجه داشت در 

صورتي عالقه به رشته مي  تواند فرد را در انتخاب رشته 
مراكز  و  تحصیلي  هاي  رشته   از  كه  كند  ياري  صحیح 
آموزشي آگاهي و شناخت كامل داشته باشد. شناخت و 
آگاهي داشتن از رشته تحصیلي، سبب ايجاد انگیزه در 
فرد مي  شود. بعضي از افراد نسبت به رشته  ها و دانشگاه  
هايي ابراز عالقه مي  كنند، ولي وقتي در آن رشته يا دانشگاه 
موردنظر مشغول به تحصیل مي  شوند، احساس مي  كنند كه 
در انتخاب خود دچار اشتباه شده  اند. دلیل بروز اين امر، 
نداشتن اطالع و آگاهي مناسب از رشته  هاي تحصیلي 

و مراكز آموزشي است.
همچنین در راستاي توجه به عالقه در انتخاب رشته، سؤال  هاي 

زيادي مانند نمونه  هاي زير در ذهن ايجاد مي  شود: 
- عالقه مهم تر است يا بازار كار آن رشته؟

-بین اين دانشگاه و رشته ای كه به آن عالقه ندارم و آن 
دانشگاه و رشته ای كه به آن عالقه دارم، كدام را انتخاب 
در  دانشگاه  اين  اعتبار  و  شهرت  فرض  به  حتي  كنم؟ 

میان اقوام ، آشنايان و جامعه!
- آيا مرور زمان، عالقه را به همراه می آورد؟

- آيا رشته مورد عالقه برابر است با درآمد بیشتر؟ 
و سؤال  هاي ديگري از اين دست كه، همه و همه، به 
و  ،دانشگاه  رشته  انتخاب  از  فرد  اصلي  هدف  و  عالقه 
اصوالً ادامه تحصیل در مقطع تحصیالت عالي در رشته  اي 

خاص برمي  گردد.
براي پاسخ به اين پرسش  ها، طبیعتاً بايد به سؤال اصلی 
جواب مناسبی داد: اينكه در زندگی به چه چیز عالقه 
دائم  تغییر  حال  در  عالقه  كه  اينجاست  مسأله  داريد؟ 
عاليق  با  ما  گذشته  عاليق  كه  طوري  همان  و  است، 
امروزمان متفاوتند، اين عاليق با عاليق 1۰ سال آينده 
ما نیز متفاوت خواهند بود؛ بنابراين، سؤال را بايد اين 
گونه مطرح كرد: به چه چیزی عالقه خواهم داشت؟ آيا 
عالقه  اي كه در گذشته داشته  ام، اكنون چنین عالقه اي 
را نیز دارم و با اطمینان مي توانم بگويم كه در آينده هم 

آن عالقه را خواهم داشت؟
عالقه ام را چطور کشف کنم؟

آشكارسازی استعدادها و عالقه  ها، با استفاده از راه و 

روش  های زير مقدور است:
دوران  های معلمان و مشاوران در  استفاده ازيافته  

تحصیل؛
مراجعه به مشاهدات افراد خانواده و دوستان نزديك 

در ارتباط با ما و كارهای دلخواهمان؛
ارزيابی از خود )خود ـ ارزيابي( با بررسی و مطالعه 
كارهايی كه از كودكی تا كنون با عالقه و توانايی انجام 

داده و از انجامشان شاد شده  ايم؛
شركت درآزمون  های سازمان  ها و مراكز مشاوره و 

متخصص دراين زمینه.
برای تشخیص درست استعدادها و عالقه  ها، بهتر است 
كه روش  های متعددي را به كار گیريم و حاصل آنها را 
با هم بسنجیم؛ در واقع كلید اصلی كشف استعدادها و 
عالقه  ها، توجه كردن به كارهايی است كه در طول سال  های 
زندگی شما استمرار داشته، تكرارشده و برايتان شادی 

 آور بوده  اند.
توجه كنید كه هر تیپ شخصیتی، مناسب يك مجموعه 
از رشته  ها هستند. اگر شخصیتی برونگرا داريد، از بحث 
كردن و كار گروهی لذت می  بريد، يك جا بند نمی  شويد، 
حوصله انجام كارهای تكراری و جزئی را نداريد، كل  نگر 
هستید و چندان اهمیتی به جزئیات نمی  دهید، بعضی 
از رشته  ها برای شما مناسب نخواهند بود؛ ولی برعكس، 
چنانچه می  توانید ساعت  ها يك گوشه بنشینید، روی 
يك موضوع جزئی تمركز كنید، و از حل كردن مسائل 
رياضی لذت می  بريد، شايد در رشته  ای متفاوت بتوانید 

دوام بیاوريد يا حتی موفق شويد.
خود سنجی از عالئق مبتنی بر نوع  شناسي شخصیت 
خود و همخوانی تحصیالت با تیپ شخصیتی سايرين، 
باعث رضايت و موفقیت افراد می شود؛ بنابراين، يكی از 
گام هايی كه يك فرد به عنوان گام اول بايد در ارتباط با 
شناخت ويژگی های فردی خود طی كند، خودسنجی از 

عالئق مبتنی بر نوع شخصیت است.
در واقع در اين مرحله، فرد بايد به اين سؤال  ها  پاسخ 
به تحصیل در چه رشته ای عالقه  مند است؟چه  دهد: 
آيا به  يا حرفه ها وی را جذب می كند؟  از مشاغل  نوع 

شناخت عالیق تحصیلي؛ نخستین گام 
در مسیر انتخاب رشته صحیح
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رشته ای كه تحصیل در آن رشته، به شغلی كه متضمن 
معاشرت با ديگران باشد منجر مي  شود، عالقه  مند است 
دوست   را  روزمره  و  شده  تعیین  پیش  از  كارهای  يا  و 

دارد؟
توجه به عالئق، به ويژه در سنین نوجوانی و در زمان 
انتخاب رشته تحصیلی، بسیار مهم و تعیین  كننده است. 
توجه  با  فرد،  هر  كه  معتقدند  شناسان  روان   از  برخی 
نوع  با  و رجحان هايش،  فردی در عالئق  تفاوت های  به 
تبع آن، مشاغل،  به  و  از رشته های دانشگاهی،  خاصی 
سازگار است؛ بنابراين،  افراد با تحصیل در رشته ای كه 
باشد،  آنها همخوانی داشته  با تیپ شخصیتی و عالئق 
حداقل  كه  است  گفتنی  بود.  خواهند  موفق  و  راضی 
شش تیپ شخصیتی واقع گرا، جست و جوگرا، هنری، 
اجتماعی، متهور و قراردادی را از ديدگاه روان شناسی و 

مطابق با عالئق فرد می توان برشمرد.
پرسشنامه  هاي  ها،  رغبت   و  عاليق  ارزيابي  براي 
انواع  از  نیز وجود دارد. آگاهي  استاندارد روان شناختي 
تحصیلي  رشته  انتخاب  در  مي  توانند  عاليق،  مختلف 
به  مي  توان  را  عاليق  و  ها  رغبت   باشد.  كننده  كمك  

شیوه زير تقسیم بندي كرد: 
درك  و  حقايق  كشف  نشان  دهنده  علمي:  رغبت   -1
رشته  هايي همچون  در  تحصیل  است.  واقعیات جديد 
علوم  پايه و علوم  پزشكي، مستلزم داشتن عالقه علمي 

است.
۲- رغبت هنري: اين نیرو بیشتر در افرادي يافت مي  شود 
كه به خلق آثار هنري مي  پردازند و به رشته  هاي گروه هنر 

و معماري روي مي  آورند.
و  نثر  و  نظم  نوشتن،  به  فرد  رغبت  ادبي:  رغبت   -3

بررسي ادبیات و شعر را بیان مي  كند. 
۴- رغبت به خدمات اجتماعي: تمايل فرد به كمك  رساني 
يا حل مشكالت مردم را بیان مي  نمايد. انتخاب رشته هايي 
علوم  پزشكي،  پرستاري،  اجتماعي،  مددكاري  همانند 
حوزه  هاي  رشته   و  حقوق  مشاوره،  روان  شناسي، 

آموزش، بیشتر به اين تمايل برمي  گردد. 
حضور  ارقام:  و  اعداد  با  كار  و  محاسبات  به  عالقه   -۵
موفق در گرايش  هاي مختلف رشته رياضي، مهندسي، 
حسابداري، بانكداري و اقتصاد، بستگي به میزان عالقه 

شما در كار كردن با اعداد و ارقام دارد.
۶- رغبت به كار در فضاي باز: موفقیت در رشته  هايي 
همانند تربیت  بدني، نقشه  برداري، مهندسي كشاورزي 
و جنگلداري، تا حدود زيادي به وجود اين نوع عالقه در 

فرد بستگي دارد.
از  بیشتر  رغبت،  اين  صنعتي:  ـ  مكانیكي  رغبت   -7
ويژگي  هايي همچون صحت و دقت در حركت، آگاهي 
از روش كار با ابزارها، مهارت و استدالل منطقي تشكیل 
شده است. از جمله رشته  هايي كه موفقیت در آنها به 
و  فني  رشته  هاي  دارد،  بستگي  رغبت  نوع  اين  وجود 
مهندسي، دندان پزشكي، علوم آزمايشگاهي و… هستند.

نتايج تحقیقات مختلف نشان می دهد كه هر چه سن 
فرد باالتر می  رود، رغبت، هوش و استعداد وي را نیز 
تحت تأثیر قرار می  دهد؛ به طوری كه اگر فردی انگیزه 
كاذبی در انتخاب رشته داشته باشد، عاليق وی نیز به 
فردی  مثال،  عنوان  به  يافت؛  تغییر خواهد  كاذب  طور 
ممكن است در اثر القاي ديگران، نسبت به يك رشته 
براي  را  آن  و  شود  مند  عالقه   كاذب  به صورت  خاص 
ادامه تحصیل انتخاب كند؛ ولی حین تحصیل يا حتي 

با  رشته  آن  كه  شود  متوجه  فارغ التحصیلی،  از  پس 
اينكه  بر  عالوه  امر،  همین  نیست.  منطبق  او  روحیات 
هزينه  هاي مستقیم و غیرمستقیمي را به فرد و خانواده 
صورت  همین  به  نیز  را  جامعه  كند،  مي   تحمیل  وي 
تحت تأثیر قرار مي  دهد. افت تحصیلي، مسائل و مشكالت 
روحي و رواني در حین تحصیل و تالش براي اشتغال در 
حوزه  هايي غیر از حوزه تخصصي و عواقب و پیامدهاي 
هستند.  هايي  انتخاب   چنین  يك  آثار  امر،  اين  بعدي 
از  بعضی  غلط  باورهای  اثر  در  ما،  جامعه  در  متأسفانه 
افراد، عالقه  مندی كاذبی نسبت به رشته  هايی همانند 
علوم  پزشكی، مهندسی، حقوق و … وجود دارد. بر اساس 
مهم  ترين  از  يكی  مشاوره،  مراكز  در  موجود  شواهد 
دانشجويان مشكالت روحی مختلفي  برای  كه  مسائلی 
ايجاد می  كند، نداشتن عالقه به رشته تحصیلی است 
كه عمدتاً به عدم آشنايی آنها در زمان انتخاب رشته با 
انتخابي آنها برمی  گردد. اگر رشته  رشته يا رشته  هاي 
تحصیلی بر عاليق و رغبت  های واقعی فرد منطبق نباشد، 
دانشگاه، عالوه بر اينكه نمی  تواند موجب القاي فكری و 
شخصیتی در وي شود، باعث خستگی روحی و جسمی 
می   سبب  كار،  هر  در  عالقه  و  میل  مي  شود.  نیز  او 
شود كه شخص با انرژی بیشتری فعالیت كند. بسیاری 
خود  تحصیلی  رشته  به  آنكه  خاطر  به  دانشجويان،  از 
ديگر  تعدادی  و  كرده  تحصیل  ترك  نداشته اند،  عالقه 
نیز نتوانسته اند در رشته خود موفق باشند؛ بنابراين، با 
توجه به منابع كسب شناخت، چارچوب زير در تعیین 
فرايندي و چرخشي دارند،  عاليق تحصیلي، كه حالت 

پیشنهاد مي  شود: 
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پیرو اطالعیه مورخ 98/۴/1 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 براساس 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 1398/۵/7 )امروز( تا روز جمعه مورخ 
1398/۵/11 به پايگاه اطالع رساني اين سازمان مراجعه و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اصالحات مربوط به آن )موضوع اطالعیه هاي مورخ 98/۰3/۲۶ و 98/۵/7 قابل 

دريافت از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان(، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در پذيرش اين رشته ها اقدام نمايند. 
با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت نام در اين پذيرش به صورت اينترنتي انجام مي شود، داوطلبان الزم است كه با استفاده از كارت هاي عضو شبكه بانكي شتاب، كه پرداخت 
الكترونیكي آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني مذكور و پرداخت مبلغ ۲7۵/۰۰۰ )دويست و هفتاد و پنج هزار( ريال به عنوان وجه ثبت نام، و داوطلباني كه 
عالقه مند به شركت در گزينش رشته هاي تحصیلي مؤسسات آموزش عالي غیردولتي و غیرانتفاعي هستند، الزم است كه، عالوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت 

مبلغ ۶9/۰۰۰ )شصت و نه هزار( ريال ديگر نیز براي اعالم عالقه مندي به شركت در گزينش رشته هاي مؤسسات مذكور اقدام نمايند.
الزم به توضیح است كه پذيرش در 3۰ رشته امتحاني به شرح مندرج در جدول ذيل، صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي )بدون آزمون( است؛ لذا متقاضیان اين رشته هاي امتحاني در 
اين مرحله، فقط بايد ثبت نام و انتخاب رشته نمايند و آزمون براي اين دسته از داوطلبان برگزار نخواهد شد و مالك پذيرش آنان معدل كل ديپلم خواهد بود. ضمناً اطالعات مربوط 
به عناوين ديپلم، كد رايانه ای و همچنین ديپلم هاي مورد پذيرش )شاخه های فنی و حرفه ای، كاردانش و نظري( متناسب با هر يك از كدرشته هاي امتحانی، در جدول شماره 4 در 

دفترچه راهنماي ثبت نام درج شده است. 
  الزم به ذكر است كه دانش آموزان يا فارغ التحصیالن شاخه تحصيلي نظري، مجاز به ثبت نام در اين آزمون هستند. اين داوطلبان، ضمن داشتن شرايط و ضوابط مندرج 
در دفترچه  راهنماي ثبت نام، توجه داشته باشند كه فقط مجاز به انتخاب رشته هاي تحصیلي كارداني ناپیوسته  هستند و معدل آنها در مقايسه با داوطلبان شاخه تحصیلي 

فني و حرفه اي و كاردانش، در رشته هايي كه پذيرش آنها صرفاً براساس سوابق تحصیلي صورت مي گیرد تراز خواهد شد.      
  الزم به توضیح است كه عنوان رشته هاي كارداني ناپیوسته در جداول مربوط به كدرشته محل ها در دفترچه راهنما مشخص شده است.

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

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره  :

 فرصت مجدد ثبت نام و انتخاب رشته براي شركت در 

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

دوره هاي كارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و 

مؤسسات آموزش عالي غیردولتي- غیرانتفاعي سال 13۹8 
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پیرو اطالعیه مورخ 97/۰9/۰7 اين سازمان و بند مربوط به امتیاز حافظان كل قرآن 
مجید مندرج در دفترچه شمارة 1 آزمون كارشناسی ارشد سال 1398، بدين وسیله 
اسامي آن  دسته از حافظان كل قرآن مجید )ديپلم و غیرديپلم(  و كارشناسان رسمي 
شرايط  حائز  و  نموده  شركت   98 سال  كارشناسي ارشد  آزمون  در  كه  قرآني،  علوم 
هستند، براي انجام اقدامات بعدی اعالم مي  شود؛ لذا رعايت موارد ذيل براي تمامي 

داوطلبان گرامي الزامي است:
الف( حافظان محترم قرآن دارای مدرك ديپلم و غیرديپلم، كه اسامی آنها در جداول 
ذيل درج شده است، الزم است مدارك زير را تا تاريخ 98/۰۶/۰1 به آدرس: تهران، 
جنوبی،  پیروزان  هرمزان،  خیابان  خوردين،  خیابان  صنعت،  میدان  قدس،  شهرك 
و  پژوهش  توسعه  و  هماهنگی  مركز   ،1۴ طبقه  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 

آموزش عالی قرآنی، كد پستی: ۶۴891-1۴۶۶۶ ارسال نمايند:
الف-1( كپی شناسنامه )صفحه اول و در صورت لزوم صفحه توضیحات(. 

الف-۲( تصوير كارت ملی.
الف-3( دو قطعه عكس ۴×3 تمام رخ ، تهیه شده در سال جاری )پشت نويسی شده(.

توجه: حافظانی كه، عالوه بر اكتساب حد نصاب آزمون كارشناسي ارشد، صحت حفظ 
آنها از سوي سازمان دارالقرآن احراز شود، می  توانند چهار ماه پس از ارسال مدارك، 
برای دريافت مدرك كارشناسی خود، با در دست داشتن كارت ملی به وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، مركز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی مراجعه 

نمايند.
ضمناً حافظان محترم قرآن دارای مدرك ديپلم و غیرديپلم، كه در آزمون سال 98 
شركت نموده  اند، در خصوص دريافت هرگونه اطالعات ديگر، از جمله گواهی معدل 

و تأيیديه تحصیلی، با مركز مذكور مكاتبه نمايند.
ب( حافظان داراي مدرك كارشناسي رسمي علوم قرآني، كه دارای حداقل مدرك 
تخصصی درجه 3 حفظ هستند، الزم است  كه براي استفاده از تسهیالت، تا تاريخ 
98/۰۶/۰۵ مدارك ذيل را به آدرس: سازمان سنجش آموزش كشور، صندوق پستي: 

1۵87۵/۴378 حوزه معاونت فني و آماري سازمان  ارسال نمايند:
ب-۱( تصویر مدرك کارشناسي رسمي علوم قرآني با گرایش هاي علوم قرآن 
مجيد، تفسير قرآن مجيد، فنون قرائت مجيد، تالوت و کتابت قرآن مجيد، 
تربيت معلم قرآن و تربيت مربي عقيدتي سياسي، الهيات و معارف اسالمي 

با گرایش علوم قرآن و حدیث.
ب-۲( تصویر مدرك تخصصي صحت حفظ که در دفاتر اسناد رسمي برابر 

اصل شده باشد.
ب-۳( فهرست رشته  ها و دانشگاه هاي انتخابي در مجموعه امتحاني الهيات 
و معارف اسالمي )کد رشته ۱۱۱۱(- این فهرست از دفترچه شماره ۲ آزمون 

کارشناسي ارشد، قابل بهره برداري است.
ج (دارندگان دیگر مدارك کارشناسي غيرعلوم قرآني، حق استفاده از این 

تسهيالت را دارا نيستند.
قانون  تسهيالت  از  گذشته   سال هاي  در  که  مجيد،  قرآن  کل  د(حافظان 
از  استفاده مجدد  استفاده کرده اند، حق  باالتر  و  کارشناسي  اعطاي مدرك 

این تسهيالت را  نخواهند داشت.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

نتایج اولیه آزمون كارشناسی ارشد 
حافظان قرآن مجید

داوطلبان زن دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم
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داوطلبان زن دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلمداوطلبان زن دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم
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داوطلبان زن دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم

 داوطلبان مرد دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم

 داوطلبان مرد دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم



7 مرداد ماه 1398  سال بیست و چهارم ، شماره  17          22

 داوطلبان مرد دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم داوطلبان مرد دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم
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داوطلبان دارنده مدرك رسمي كارشناسي علوم قرآني داوطلبان مرد دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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قسمت اول ) چه رشته ای را انتخاب کنم؟( 

رشتۀ خوب و بد نداریم 
به  آينده!  »دكترهای   ،».... بايد  شويد  قبول  شريف  برق  مهندسی  می خواهید  »اگر 
كالس دوازدهم خوش آمديد«، »دانش آموزی كه می خواهد پزشكی قبول بشود، بايد 

.....«، »قبول شدن در رشتۀ حقوق يا روان شناسی شوخی نیست؛ بايد ....« 
اگر كنكوری هستید، حتماً در طی سال های دبیرستان بارها با چنین جمالتی روبرو 
سوق  خاص  رشته هايی  سمت  به  را  دانش آموزان  نحوی  به  كه  جمالتی  شده ايد؛ 
می دهد و اين ذهنیت را در آنها ايجاد می كند كه بعضی از رشته ها بر ساير رشته ها 
اولويت دارند و تمام هّم و غم يك دانش آموز بايد اين باشد كه در رشتۀ مورد نظر 

پذيرفته شود. 
اما بايد بدانید كه يك رشتۀ خاص، به تنهايي نه خوب است و نه بد؛ چرا كه اگر كسي 
آن  در  برای تحصیل  را  توانمندی های الزم  باشد،  غیرمعروف عالقه مند  به رشته ای 
رشته داشته باشد و با دل و جان به مطالعۀ آن بپردازد، در رشتۀ موردنظر، يك نیروی 
كارآمد خواهد شد، و اگر به رشته ای پر مخاطب عالقه مند نباشد و فقط به خاطر نگاه 
جامعه وارد آن رشته شود، شايد حتی نتواند در رشتۀ موردنظر خود فارغ التحصیل 
شود، و اگر هم فارغ التحصیل شد، در بازار كار موفق نخواهد بود و حداقل رضايت 

خاطر الزم را از رشتۀ تحصیلی و همچنین شغل خود نخواهد داشت.
 به همین دلیل، در انتخاب رشتۀ تحصیلی، بايد بسیار دقت و تأّمل كنید و حتی پیش 

از اطالع از رتبۀ خود در آزمون سراسری، در اين زمینه تصمیم گیری كنید.
توجه داشته باشید كه در انتخاب رشتۀ تحصیلی، دو هدف را بايد تأمین كنید:

 الف( هدف فردی، كه شامل امیال و آرزوهای فرداي شماست.
ب( هدف اجتماعی و آرمان گرايانه،  كه در برگیرندة رشد و شكوفايی جامعه 
به  بتواند  كه  است  كسی  موفق  فرد  است.  مردم  به  خدمت  و 
گونه ای اين دو هدف )فردی ـ اجتماعی( را 
تا  كند  ادغام  يكديگر  با 
در نهايت 

نتیجه ای رضايت بخش به دست آيد. اينجاست كه اهمّیت بحث مشاوره تحصیلی ـ 
شغلی )با توجه به اينكه تحصیالت، اساس و پايه اشتغال هر فرد در آينده اوست( 

خود را نشان می دهد.
در واقع، عقیده ما بر اين است كه اگر فرد امكان اين را نداشته باشد كه با اطالعات 
صحیح و دقیق، دست به انتخاب رشته بزند، بدين معناست كه نمی تواند در آينده، 
شغل مناسبی داشته باشد؛ بنابراين، هر فردی بايد برای اجتناب از آسیب های روانی 
و ماّدی ناشی از انتخاب نادرست رشته تحصیلی و به دنبال آن آينده شغلی خود، با 
رعايت مجموعه اي از موازين و اطالعات، دست به انتخاب رشته بزند؛ زيرا در مراكز 
افسردگی  از  شكايت  با  متعددی  افراد  كه  می شود  ديده  تجربی  صورت  به  مشاوره 
مراجعه كرده اند و پس از بررسی ريشه ها و علل افسردگی آنها مشخص شده است كه 
اين اشخاص، با داشتن تحصیالت عالی و شغل به ظاهر مناسب، دچار نوعی ركود و 
سردرگمی هستند و همین امر در دراز مدت، باعث افسردگی آنها شده است؛ زيرا به 

آن رشته و به آن شغل، عالقه نداشته اند.
حتماً می پرسید وقتی رتبۀ شما اعالم نشده است و حتی از حدود آن اطالع نداريد، 

چگونه می توانید رشتۀ تحصیلی خود را انتخاب كنید؟ 
ما نیز قبول داريم كه رتبه، نقش مهم و اساسی در انتخاب رشته محل دارد، اما شما 
از رتبۀ كنكورتان مطلع می شويد، دربارة رشته های مختلف،  تا زمانی كه  می توانید 
مجّرب،  مشاوران  و  دبیران  والدين،  با  گو  و  گفت  ضمن  و،  كنید  كسب  اطالعات 
توانمندی ها و استعدادهای خود را بهتر بشناسید تا بتوانید در مهلت محدود انتخاب 

رشتۀ دانشگاهی، دقیق ترعمل كنید.

اینترنت، راهکاری مناسب برای كسب اطالعات الزم 
دفتر  سايت  دانشگاهی،  رشته های  دربارة  اطالعات  كسب  منابع  بهترين  از  يكی 
برنامه ريزی آموزش عالی و سايت معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكی  است كه در هر دو سايت، سرفصل هاي كلیۀ رشته های دانشگاهی در اختیار 
همگان قرار داده شده است. همچنین بعضی از دانشگاه ها در سايت خود رشته های 
دانشگاهی مرتبط با آن دانشگاه را معرفی كرده اند. بسیاری از اوقات با جست و جوي 
اسم رشته مورد نظرتان در موتورهای جست و جو، می توانید اطالعات متنوعی دربارة 

آن رشته كسب كنید.  
والدین، گزینه ای مناسب برای مشورت در انتخاب رشته 

بعد از خود داوطلب )و گاه حتی قبل از او( 

برای یک انتخاب رشتۀ خوب :

چه باید كرد؟
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بهترين افرادی كه يك داوطلب را می شناسند و می توانند دربارة توانايی ها و عاليق 
وی نظر بدهند، والدين او هستند؛ والدينی كه از دوران كودكی در كنار او بوده و با 
روحیات و خصايص وی آشنا هستند؛ در ضمن، والدين  از شرايط و موقعیت اجتماعی 
و خانوادگی يك داوطلب به خوبی باخبر بوده و در نتیجه، بهترين افراد برای مشورت 
در يك انتخاب رشتۀ دقیق و مناسب هستند؛ البته والدين نیز بايد آزادی عمل الزم را 
به فرزندشان بدهند و بپذيرند كه تصمیم نهايی را بايد خود داوطلب بگیرد. آنها بايد 
به او اجازه بدهند تا درباره رشته تحصیلی و محل تحصیل مّدنظر خود، اطالعاتی را 
كسب كند و با توجه به اين اطالعات، دست به انتخاب بزند. گاهی والدين، فرزند خود 
را مجبور می كنند تا رشته تحصیلی خاصی را انتخاب كند. اين والدين شايد به دنبال 
تحقق آرزوهای خود هستند و فكر می كنند كه فرزندشان مسؤولیت دارد تا آرزوی 
آنها را برآورده كند. بار ديگر می گويیم كه والدين برای مشورت، و نه تصمیم گیری 

نهايی، گزينه بسیار مناسبی هستند.

دبیران، كارشناسانی آشنا با توانمندی های دانش آموزان
دبیران دوران تحصیل داوطلب، به ويژه دبیران دوران دوم متوسطه، می توانند اطالعات 
توانمندی های وی در اختیارش قرار دهند. گاه يك دانش آموز، آن  خوبی را دربارة 
توانمندی های  از  ايده آل ها و حتی مطلوبیت های جامعه غرق می شود كه  چنان در 
خود غافل می ماند، اما يك دبیر، كه به مدت يك سال تحصیلی با او بوده و با روند 

پیشرفت علمی وی آشناست، می تواند ياور و قابل اعتمادی برای داوطلب باشد.  

مشاوران متخصص، یاوری توانمند در مسیر انتخاب رشته 
اين روزها مراكز مشاوره انتخاب رشته، مثل قارچ رشد می كنند و زياد می شوند و افرادی 

در آن به ارائه مشاوره می پردازند كه حتی متخصص هم 
نیستند؛ افرادی كه به شما می گويند با رتبه ای كه كسب 
می شويد؛  پذيرفته  دانشگاه  يا  رشته  كدام  در  كرده ايد 
كاری كه كمك مفیدی برای شما نیست؛ زيرا شما 1۵۰ 
انتخاب داريد و باال و پايین زدن يك كدرشته نیز تأثیری 
در موفقیت شما ندارد؛ يعنی، اگر رتبۀ شما ۵۰۰۰ شده 
زيست شناسی  رشتۀ  شما  بیستم  و  صد  انتخاب  و  باشد 
 ۵۰۰1 رتبه اش  ديگری  فردی  اما  باشد،  سمنان  دانشگاه 
شما  باشد،  سمنان  زيست شناسی  اولش  انتخاب  و  باشد 
در اولويت قبولی هستید؛ مگر اينكه در انتخاب های قبلی 

خود )قبل از انتخاب صد و بیستم( پذيرفته شده باشید.
آن چه شما از يك مشاور متخصص بايد بخواهید، اطالع 
از رشته های دانشگاهی و دانشگاه های كشور و همچنین 
انجام تست های روان شناسی علمی و تأيید شده است، 
برای اينكه هر چه بیشتر با توانمندی ها، استعدادها و 
همچنین ويژگی های شخصیتی خود آشنا شويد؛ كاری 
و  روان شناسی  متخصصان  عهدة  از  تنها  كه  بر  زمان 
متخصص  غیر  فردی  اينكه  نه  می آيد؛  بر  مشاوره 
برای  كمتر،  حتی  و  دقیقه،  سی  مدت  در  بخواهد 

داوطلب انتخاب رشته كند. 
ادامه دارد ...
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پیرو اطالعیه مورخ 98/۲/۲۲ بدين وسیله به اطالع داوطلبان متقاضي ثبت نام در رشته هايي كه پذيرش آنها در دوره هاي  كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال 1398 صرفاً 
براساس سوابق تحصیلي »معدل كل دوره كارداني« صورت مي گیرد، مي رساند در صورتي كه در زمان مقرر )از تاريخ 98/۰۲/1۰ لغايت 98/۰۲/۲1( موفق به ثبت نام نشده اند، 
مي توانند برای پذيرش در اين رشته ها، از روز دوشنبه مورخ 1398/۵/7 )امروز( تا روز جمعه مورخ 1398/۵/11 به پايگاه اطالع رساني اين سازمان مراجعه و پس از مطالعه 
دقیق دفترچه راهنما و اصالحات مربوط به آن )موضوع اطالعیه هاي مورخ 98/۰۲/1۶ و 98/۵/7 قابل دريافت از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان(، نسبت به ثبت نام و 

انتخاب رشته در پذيرش اين رشته ها اقدام نمايند. 

شرایط ثبت نام :
عالقه مندان به تحصیل در دوره هاي كارشناسي ناپیوسته بايد، ضمن اطالع از شرايط عمومي و اختصاصي، مقررات وظیفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع 
غیرايراني و توضیحات مربوط به سهمیه )مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته آزمون كه در پايگاه اطالع رساني سازمان قرار دارد(، در صورتي كه داراي شرايط 
مذكور باشند، به عنوان داوطلب مقطع كارشناسي ناپیوسته، منحصراً در يك رشته امتحاني )طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته آزمون( متقاضي 

شوند. 
الزم به توضیح است كه پذيرش در ۵۰ رشته امتحاني به شرح مندرج در جدول ذيل، صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي )بدون آزمون( است؛ لذا متقاضیان اين رشته هاي امتحاني 

در اين مرحله، فقط بايد ثبت نام و انتخاب رشته نمايند و آزمون براي اين دسته از داوطلبان برگزار نخواهد شد و مالك پذيرش آنان معدل كل دوره كارداني خواهد بود.
ثبت نام  براي  شرکت  دررشته هاي پذیرش براساس سوابق تحصيلي »معدل کل دوره کارداني« آزمون  سال ۱۳۹۸، منحصراً به روش ذیل امکان پذیر است:

1- مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org  ۲- دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته از طريق پايگاه 
اطالع رساني سازمان. 3- آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام. ۴- با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت نام منحصراً به صورت اينترنتي انجام مي گیرد، 
داوطلبان الزم است با استفاده از كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب، كه پرداخت الكترونیكي آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان و پرداخت مبلغ 

3۴۰/۰۰۰ )سیصدو چهل هزار( ريال به عنوان وجه ثبت نام، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در اين پذيرش اقدام نمايند. 
تذکر: چنانچه داوطلبي عالقه مند به شركت در گزينش رشته هاي تحصیلي موسسات آموزش عالي غیر دولتي– غیرانتفاعي است، الزم است كه، عالوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام، نسبت 

به پرداخت مبلغ ۶9/۰۰۰ )شصت و نه هزار( ريال ديگر نیز براي دوره هاي مذكور اقدام نمايد.
تبصره: با توجه به اينكه مقرر گرديده است در مراحل مختلف فرآيند اين آزمون، خدماتي از طريق پیام كوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني كه تمايل به استفاده از خدمات 

پیام كوتاه دارند، با انتخاب گزينه مربوط و پرداخت مبلغ  ۶۰۰۰ )شش هزار ريال( به عنوان هزينه استفاده از خدمات پیام كوتاه، مي توانند از اين خدمات استفاده نمايند.
دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:

به داوطلبان توصیه مي شود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته، ابتدا فرم پیش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكمیل 
نموده و سپس بر اساس فرم پیش نويس، با مراجعه به پايگاه اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور، اطالعات الزم را براساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمايند. 
راهنماي جامع نحوه تكمیل فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اينترنتي موجود است و داوطلبان براي كسب اطالع بیشتر مي توانند به اين راهنما مراجعه نمايند. ضمناً 
داوطلبان الزم است كه در درج اطالعات ثبت نام و انتخاب رشته دقت نمايند. بديهي است كه در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با 

مدارك داوطلب، در صورت پذيرفته شدن در آزمون، قبولي وي )كان لم يكن( تلقي شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیري خواهد شد.
تذکر مهم: چنانچه داوطلبي در مرحله ثبت نام اقدام به ارائه اطالعات غلط نمايد يا در ارسال عكس خود مرتكب اشتباه شود )اعم از اينكه سهواً يا عمداً باشد( به عنوان 

متخلف تلقي شده و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد. 

توصیه هاي  مهم :
1- داوطلبان براي اطالع از مقررات وظیفه عمومي، شرايط و ضوابط استفاده از سهمیه و همچنین شرايط و ضوابط اتباع خارجي، به دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته 

مندرج در پايگاه اطالع رساني اين سازمان مراجعه نمايند.
۲- به داوطلبان توصیه مي شود كه در انتخاب كدرشته امتحاني، دقت الزم را مبذول فرمايند؛ لذا پس از دريافت كد پي گیري 1۶ رقمي، در اين خصوص به درخواست هاي 

داوطلبان مبني بر اصالح موارد فوق، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- توصیه  مي شود كه داوطلبان، پس از تكمیل تقاضانامه و دريافت كد پي گیري، يك نسخه پرينت از تقاضانامه شان تهیه و آن را نزد خود نگهداري نمايند.

۴- تأكید مي گردد كه كلیه متقاضیان پذيرش در رشته امتحاني مذكور )پذيرش با سوابق تحصیلي(، مطابق ضوابط نسبت به تكمیل تقاضانامه ثبت نامي و انتخاب كدرشته 
محل هاي انتخابي در سايت سازمان سنجش اقدام نمايند و رسید 1۶ كاراكتري را دريافت دارند. 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

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

كارداني« دوره هاي  كارداني به كارشناسي  ناپیوسته سال 13۹8 
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۶- در صورت  لزوم ، داوطلبان مي توانند با شماره تلفن هاي: ۴۲1۶3-۰۲1 با روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  كشور تماس  حاصل  نموده يا از طريق سیستم پاسخگويي 
اينترنتي )غیرحضوري( سازمان اقدام نمايند.

فهرست رشته هاي امتحاني كه پذيرش آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي )بدون آزمون( صورت مي گیرد 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

پیرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي تحصیلي آزمون دوره هاي 
غیرانتفاعي  عالي  آموزش  مؤسسات  و  و حرفه اي  فني  دانشگاه  نظام جديد  كارداني 
سال 1398 در تاريخ 98/3/19 و اطالعیه هاي مورخ 1398/۰3/۲۶ و 98/۰۴/۰1 از 
طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان، به اطالع داوطلباني كه قباًل در مهلت تعیین 
شده، در آزمون مذكور ثبت نام و انتخاب رشته نموده اند )اعم از متقاضیان رشته هاي 
با آزمون و رشته هاي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي( مي رساند كه اصالحات 
در  بر رشته هاي تحصیلي موجود  و همچنین كد رشته هاي تحصیلي جديد، عالوه 
دفترچه راهنماي آزمون مذكور بعد از انتشار دفترچه راهنما و اطالعیه هاي فوق، به 

شرح ذيل به اين سازمان واصل گرديده است. داوطلبان )اعم از متقاضیان پذيرش 
در رشته هاي با آزمون يا متقاضیان پذيرش در رشته هاي بدون آزمون(، در صورت 
تمايل، مي توانند پس از مطالعه دقیق مندرجات دفترچه راهنما، اطالعیه هاي مذكور 
 )www.sanjesh.org :قابل دسترسي در پايگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني(
و مندرجات اين اطالعیه، در بازه زماني 1398/۰۵/۰8 )فردا( لغايت 1398/۰۵/11 

نسبت به ويرايش كد رشته محل هاي انتخابي خود اقدام نمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 اعالم كد رشته محل هاي جدید و اصالحات مربوط به دفترچه راهنماي ثبت نام 

انتخاب رشته هاي تحصیلي آزمون دوره هاي كارداني نظام جدید دانشگاه  و 

فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي ـ غیرانتفاعي سال 13۹8
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با حضور 1۲39  المپیاد علمي ـ دانشجويی كشور  مرحله نهايي بیست و چهارمین 

»علوم  اسالمی«،  معارف  و  »الهیات  فارسی«،  ادبیات  و  »زبان  ۲3رشته  در  دانشجو 

»زيست شناسی«،  »فیزيك«،  »شیمی«،  »حقوق«،  تربیتی«،  »علوم  اقتصادی«، 

عمران«،  »مهندسی  شیمی«،  »مهندسی  برق«،  »مهندسی  »آمار«،  »رياضی«، 

»مهندسی مكانیك«، »مهندسی كامپیوتر«، »مهندسی كشاورزی )زراعت و اصالح 

نباتات(«، »طراحی صنعتی«، »علوم جغرافیايی«، »علوم زمین«، »مهندسی مواد و 

و مهندسی  بنیادی  و »سلول های  متالورژی«، »روان شناسی«، »مهندسی صنايع« 

بافت« در پرديس فني و مهندسي شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتي برگزار شد 

كه از اين تعداد ، ۴97 نفر زن و 7۴۲ نفر مرد بودند . 

دانشجوياني كه در رشته های شیمی، مهندسی مكانیك، مهندسی شیمی، مهندسی 

برق، مهندسی صنايع، مهندسی مواد و متالورژی، زيستشناسی، مهندسی كشاورزی 

به مرحله نهايي راه يافته اند، در صورت تمايل، مي توانستند به جاي شركت در المپیاد 

رشته اصلي خود، در المپیاد »سلول های بنیادی و مهندسی بافت« شركت كنند.

دانشجويان با شركت در »المپیاد غیرمتمركز« و »المپیاد متمركز« در صورت كسب 

حدنصاب نمره علمي به مرحله نهايي راه  مي يابند. 

آزمون المپیاد غیر متمركز، بجز رشته طراحی صنعتی، در روزهاي 1۲ و 13 ارديبهشت 

سال 1398 در مراكز مناطق ده گانه كشور برگزارشد و نتايج آن در اواخر خرداد ماه از 

طريق سايت المپیاد اعالم شد. در اين مرحله، آزمون ها به  صورت تشريحی بوده است 

و  دانشجويان در المپیاد غیرمتمركز  بايد در رشته هم نام با رشته تحصیلي خود در 

آزمون ها شركت مي كرده اند.

المپیاد متمركز نیز، هم زمان با آزمون كارشناسي ارشد، در روزهاي پنجشنبه ۲3 و 

جمعه ۲۴ خرداد ماه 1398 برگزار شده است. برگزيدگان المپیاد متمركز، بر اساس 

معدل  نمره  احتساب  بدون  مذكور،  های  رشته  آزمون  در  داوطلب  اكتسابی  نمرات 

مقطع كارشناسی، تعیین شده اند. دانشجويان در المپیاد متمركز  در رشته هاي هم نام 

يا غیر هم نام با رشته تحصیلي خود مي توانستند در المپیاد شركت كنند. نتايج المپیاد 

متمركز در هفته اول تیر ماه سال 1398 از طريق سايت مركز المپیاد اعالم شد. 

منتخبان المپیاد متمركز و غیرمتمركز به مرحله نهايي المپیاد راه يافتند و با يكديگر 

رقابت كردند و نتايج مرحله نهايي المپیاد، اواسط شهريور از طريق سازمان سنجش 

اعالم مي گردد.

ـ  علمي  المپياد  چهارمين  و  بيست  نهایی  مرحله  به  یافتگان  راه  تعداد   

دانشجویي کشور به تفکيك جنس و نوع دانشگاه، به شرح جدول زیر است:

پنجشنبه 3 و جمعه 4 مرداد ماه :

بیــست و چهـــارمین 
المــپیاد علــمی ـ دانشجویی 

كشـــور برگزار شد
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پیرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي تحصیلي آزمون كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال 1398 و اطالعیه هاي   مورخ 1398/۰۲/1۶ و 1398/۰۲/۲۲ از 
طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان، به اطالع داوطلباني كه قباًل در مهلت تعیین شده، در آزمون مذكور ثبت نام و انتخاب رشته نموده اند  )اعم از متقاضیان رشته هاي با 
آزمون و رشته هاي پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصیلي( مي رساند كه اصالحات و همچنین كدرشته هاي تحصیلي جديد، عالوه بر رشته هاي تحصیلي موجود در دفترچه 
راهنماي آزمون مذكور، بعد از انتشار دفترچه راهنما و اطالعیه  مورخ 1398/۰۲/1۶ به شرح ذيل به اين سازمان واصل گرديده است. داوطلبان )اعم از متقاضيان پذیرش 
در رشته هاي با آزمون یا متقاضيان پذیرش در رشته هاي بدون آزمون(، در صورت تمايل، مي توانند پس از مطالعه دقیق مندرجات دفترچه راهنما، اطالعیه هاي  
مذكور )قابل دسترسي در پايگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org( و مندرجات اين اطالعیه، در بازه زماني 1398/۵/۰8 لغايت 1398/۵/11  نسبت 

به ويرايش كدرشته محل هاي انتخابي خود اقدام نمايند. 
الف - كد رشته محل هاي جدید:

ب- كد رشته محل هاي حذف شده:

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشوردرباره :

 اعالم كد رشـته محل هاي جدید و اصالحات مربوط به دفترچه 

راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي تحصیلي آزمون كارداني 

به كارشناسي ناپیوسته سال 13۹8 
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ج - افزایش ظرفیت پذیرش:

د- كاهش ظرفیت پذیرش:

ه - تغییر نیمسال پذیرش:

و - شرایط و ضوابط و نشاني برخي از مؤسسات آموزش عالي:
1- آموزشکده فني و حرفه اي پسران شماره دو تهران )شهيد شمسي پور(: اين آموزشكده فاقد خوابگاه است.

۲- مؤسسه غير انتفاعي رشدیه - تبریز: اين مؤسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر است. ضمناً بند ۴ از شرايط و ضوابط اختصاصي اين مؤسسه 
)مندرج در صفحه 1۵3 دفترچه راهنماي ثبت نام( حذف مي شود.

3- مؤسسه غيرانتفاعی هرمزان – بيرجند :  نشاني جديد مؤسسه: استان خراسان جنوبي ، شهر بیرجند ، خیابان شهدا ، شهدا ۶.   

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصیلي

 دانشگاه آزاد اسالمي درآزمون سراسري 13۹8 
پیرو اطالعیه منتشر شده مورخ 1397/1۲/19 در سايت سازمان سنجش در خصوص 
مهرماه سال 1398  آزمون سراسري  تحصیلي  براساس سوابق  دانشجو صرفاً  پذيرش 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و همچنین مندرجات دفترچه راهنماي ثبت نام و 
انتخاب رشته مربوط، كه در تاريخ 1397/11/17 روي سايت اين سازمان قرار گرفته 
اسالمي،  آزاد  دانشگاه  اعالم فهرست كد رشته محل هاي  است، بدين وسیله ضمن 
كه در سايت سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org آمده است، به اطالع 
مي رساند كه متقاضیان مي توانند تا پايان روز چهارشنبه مورخ 1398/۶/۶ با مراجعه به 

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

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

راهنماي مندرج در سايت سازمان سنجش، اقدام كنند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور



  7 مرداد ماه 1398    سال بیست و چهارم ، شماره 17  

 بدين  وسیله به اطالع كلیۀ متقاضیان ثبت  نام و شركت در آزمون ورودی دوره دكتری 

قانون  اساس  بر  در سال 1399  دانشجو  پذيرش  كه  )Ph.D( سال 1399 می رساند 

مراكز  و  دانشگاه ها  در  تكمیلی  تحصیالت  دوره های  در  دانشجو  پذيرش  و  »سنجش 

آموزش عالی« مصوب 18 اسفند 9۴ مجلس شورای اسالمی و آيین  نامۀ اجرايی مربوط 

و مصوبات »شورای سنجش و پذيرش دانشجو در دوره های تحصیالت تكمیلی« به  شرح 

ذيل انجام خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد كه متقاضیان ورود به دورة دكتری دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسالمی در رشته های مصوب 

و  )Ph.D( ثبت نام  دكتری  دوره های  ورودی  آزمون  در  عالی،  آموزش  گسترش  دفتر 

شركت نمايند. الزم به ذكر است كه پذيرش بر اساس قانون مذكور و مطابق اين اطالعیه 

و شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای پذيرش آزمون مذكور )كه در زمان ثبت  نام 

متعاقباً از سوي اين سازمان منتشر می شود(، صورت خواهد گرفت.

بر اساس قانون فوق، سنجش و پذيرش دانشجو در مقطع دكتری )Ph.D( بر حسب هر يك 

از شیوه های »آموزشی ـ پژوهشی« و »پژوهش محور« به شرح زير انجام می شود:

1- دکتری آموزشی ـ پژوهشی: سنجش و پذيرش برای ورود به دورة دكتری 

آموزشیـ  پژوهشی بر اساس معیارهای زير صورت می گیرد:

1-1- آزمون متمركز )۵۰ درصد(.

1-۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )۲۰ درصد(.

1-3- مصاحبه علمی و سنجش عملی )3۰ درصد(.

2- دکتری پژوهش محور: سنجش و پذيرش برای دورة دكتری ناپیوسته پژوهش 

محور، بر اساس معیارهای زير صورت می گیرد:

1-۲- آزمون متمركز )3۰ درصد(.

۲-۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )۲۰ درصد(.

۲-3- مصاحبه علمی و بخش عملی )3۰ درصد(.

۲-۴- تهیۀ طرح واره )۲۰ درصد(.

اجرای مرحلۀ اول )آزمون متمركز( از سوي سازمان سنجش آموزش كشور، و امتیاز 

مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، و مصاحبه علمی از سوي دانشگاه ها و 

مراكز آموزش عالی پذيرنده دانشجو انجام خواهد شد.

دوره های  در  دانشجو،  پذیرش  و  سنجش  شورای  مصوبه  براساس   -3

تحصیالت تکمیلی مواد آزمون متمرکز دکتری )Ph.D(  سال 1399 به شرح 

زیر خواهد بود :

3-1- آزمون زبان با ضريب )1(.

3-۲- آزمون استعداد تحصیلی با ضريب )1(.

3-3- آزمون دروس تخصصی در سطح كارشناسی يا كارشناسی  ارشد با ضريب )۴(.سنجش 

و پذيرش براي تمام دوره هاي شامل: روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پژوهش محور، پرديس هاي 

خودگردان، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسالمی، بر اساس قانون فوق صورت 

خواهد گرفت.

 
4- سایر شرایط و ضوابط

۴-1- تمامی دانشجويان و فارغ  التحصیالن مقطع كارشناسی  ارشد و دكتری حرفه ای 

می توانند، در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط عمومی و اختصاصی، كه در دفترچه 

راهنما درج خواهد شد، در اين آزمون ورودی ثبت نام و شركت نمايند.

۴ـ  ۲ـ  دارندگان مدرك معادل دوره كارشناسي ارشد، در صورتي كه مشمول آيین نامه شمارة 

۲/77۶33 مورخ ۲8 مرداد 9۲ كه از سوي معاون آموزشی وزارت متبوع ابالغ شده است، 

باشند، می توانند در اين آزمون شركت كنند.  

۴-3- مؤسسات، برای پذيرش دانشجو در مهر ماه، از داوطلبانی می توانند پذيرش به عمل 

آورند كه حداكثر تا سی و يكم شهريور ماه همان سال )1399( فارغ  التحصیل شوند.

۴-۴- پذيرفته شدگان قطعی )نهايی( روزانه سال 1398، چه در دانشگاه محل قبولی 

ثبت نام كرده و چه ثبت نام نكرده باشند، اجازه شركت در آزمون سال 1399 را نداشته 

و يك سال محروم از آزمون خواهند شد.

۴-۵- ساير شرايط و ضوابط، در دفترچه راهنمای ثبت نام و شركت در آزمون ورودی 

دكتری نیمه  متمركز سال 1399 درج خواهد شد.

ضمناً داوطلبان آزمون دكتري مي توانند براي اطالع از جداول رشته ها و مواد امتحاني 

آزمون ورودي دوره هاي دكتري )Ph.D( 1399 به سايت سازمان سنجش به نشاني: 

www.sanjesh.org مراجعه كنند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیۀ سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی 

دوره های دكتری )Ph.D( سال 13۹۹


