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ویژنامه راهنامی انتخاب رشته 
آزمون رسارسی 1398

 تشریح محتوای کارنامه آزمون و نحوه 
استفاده از آن 

 آشنایی با بومی گزینی و انواع سهمیه ها
 شیوه های پذیرش دانشجو 

بررسی وضعیت پذیرش در گروه های   
آزمایشی 

 انتخاب رشته مجازی و نکته های مهم 
در انتخاب رشته اصلی

مطالعهاینویژهنامهبهداوطلبان،والدینومشاورانتوصیهمیشود.

ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1398 
با هدف ارائه مطالب مفید و کاربردی درباره انتخاب رشته با 
از طریق روزنامه  اواخر هفته منتشر می شود و  محتوای زیر 

فروشی ها در دسترس عالقه مندان قرار می گیرد:
 تشریح محتوای کارنامه آزمون و نحوه استفاده از آن 

 آشنایی با بومی گزینی و انواع سهمیه ها
 شیوه های پذیرش دانشجو 

 بررسی وضعیت پذیرش در گروه های آزمایشی 
 انتخاب رشته مجازی و نکته های مهم در انتخاب رشته اصلی

مطالعه این ویژه نامه به داوطلبان، 
والدین و مشاوران توصیه می شود.

»ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1398«
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت امام محمدباقر )ع( فرمودند:
هر که رکوع نمازش را به طور کامل انجام دهد، 
هیچ ترس و وحشتي در قبر به سراغش نمي آید.

هرگاه تو را به خداي سبحان نیازي است، در آغاز 
بر رسول خدا )ص( درود فرست و سپس حاجت 
خود بخواه که خدا بزرگوارتر از آن است که بدو 
دو حاجت برند، یکي را برآورد ]اجابت کند[ و 

دیگري را باز دارد ]اجابت نکند[.

حضرت امام محمد باقر )ع( فرمودند :
امر به معروف و نهي از منکر، راه و روش پیامبران 
و شیوة صالحان است و فریضة بزرگي است که 
دیگر فرایض به واسطة آن برپا مي شود. راه ها 
امن مي گردد و درآمدها حالل مي شود و حقوق 
زمین  برمي گردد.  صاحبانش  به  شده  پایمال 
آباد مي شود و حق از دشمنان گرفته مي شود 

و کارها سامان مي پذیرد. 

در ادامه بحث خود در این ستون، که به منظور راهنمایي 
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته تحصیلي آزمون سراسري 
سال جاري تقدیم خوانندگان عزیز مي شود، به رشته هاي 

تحصیلي و ابزارهاي شناخت آن خواهیم پرداخت.
صحیح  شناخت  به  نسبت  باید  داوطلب  مرحله،  این  در 
یا  گروه  با  مرتبط  دانشگاهي  رشته هاي  از  واقع بینانه  و 
گروه هاي آزمایشي آزمون سراسري که در آن شرکت کرده 
است، اقدام نماید تا ضمن کسب آگاهي الزم و اطالعات 
کافي در زمینه رشته هاي مورد نظر، با آمادگي کامل و به 
دور از هرگونه هیجان ممکن، اقدام به انتخاب رشته هاي 
تحصیلي در موعد مقرر نماید. به همین منظور، الزم است 
که داوطلب در همین مهلت انتخاب رشته، با یاري گرفتن 
از مواردي که به اختصار در سطور زیر توضیح داده خواهد 
رشته هاي  از  خود  شناخت  ماحصل  جمع بندي  و  شد 
تحصیلي، که از طریق به کارگیري این موارد و ... کسب 

مي کند، اقدام به انتخاب رشته نماید. 
تحصیلي  رشته هاي  معرفي  مورد  در  که  آثاري  مجموعه 
دانشگاهي تألیف یا تدوین گردیده اند، پرشمار نیستند، اما 
مطالعه همین عناوین محدود،  غنیمت است و براي ما این 
فرصت را فراهم مي آورد که در این وقت کم، با مطالعه آنها 
دست  به  را  خود  نظر  مورد  رشته هاي  از  نسبي  شناختي 
آوریم و هنگام پر کردن فرم انتخاب رشته تحصیلي، مفاد 
این کتاب ها را مد نظر داشته باشیم؛ بدین  منظور مي توان 
با مراجعه به کتابخانه هاي عمومي یا دانشگاهي و همچنین 
این  در  شده  منتشر  عناوین  از  معتبر،  کتابفروشي هاي 
زمینه اطالع پیدا نمود و اقدام به تهیه و مطالعه آنها کرد.

از دیگر منابع قابل استفاده و بسیار مفید در زمینه انتخاب 
)سایت  اطالع رساني  پایگاه هاي  تحصیلي،  رشته هاي 
اینترنتي( دانشگاه هاي کشور است. خوشبختانه با گسترش 
این  افزون فناوري اطالعات در کشور و به روز بودن  روز 
پایگاه ها، مي توان با مراجعه به این پایگاه ها از آخرین اخبار 
و آگاهي هاي الزم در این زمینه بهره مند شد و اطالعات 

الزم را در این زمینه کسب کرد.
مراجعه به سایت دانشگاه ها مزایاي دیگري را براي داوطلبان نیز 
در بردارد؛ از جمله مهم ترین این موارد، آن است که داوطلبان 
مي توانند با پیشینه و تاریخچه تأسیس رشته هاي تحصیلي، 
مؤسسات  و  پژوهشکده ها  دانشکده ها،  آموزشي،  گروه هاي 
تحقیقاتي وابسته به هر دانشگاه  و خود دانشگاه و همچنین 
اعضاي هیأت علمي، گروه هاي آموزشي و دانشکده ها و مراکز 
وابسته به دانشگاه مورد نظر و عناوین و دروس و واحدهاي 
درسي هر رشته و ... آشنا شده و اطالعات سودمندي را در این 

موارد نیز حاصل کنند.
با  مي توان  نیز  عالقه  مورد  تحصیلي  رشته هاي  باره  در 
دانشجویان، استادان، فارغ التحصیالن یا شاغالن مرتبط با 
اشراف  و  به رشته  راجع  آگاهي هاي کاملي  هر رشته، که 
زمینه  در  داوطلبان  پرسش هاي  به  پاسخگویي  براي  الزم 
رشته تحصیلي، بازار کار رشته مورد نظر و ... داشته باشند، 
در این فرصت کوتاه مذاکره کرد و اطالعات کاملي را در 

زمینه هاي موردنظر از آنها دریافت نمود.
همچنین داوطلب مي تواند با مطالعه دقیق روي مجموعه اي 
از رشته هاي دانشگاهي مرتبط با گروه یا گروه هاي آزمایشي 
که در آن شرکت کرده، و با در اختیار قرار دادن اطالعاتي 
که تاکنون راجع به شناخت این رشته ها کسب کرده است، 
به اعضاي خانواده )پدر، مادر، خواهر یا برادر(، به مشورت 
با آنها پرداخته و از آنها یاري بجوید. تجربه تحصیلي سایر 

اعضاي خانواده، به ویژه برادر یا خواهر بزرگتر، که به فاصله 
چند سال قبل از ما در یکي از رشته هاي تحصیلي مشغول 
فارغ التحصیل رشته  یا  در حال حاضر  و  بوده  به تحصیل 
را  پایاني تحصیالت خود  ترم هاي  آنکه  یا  و  خود هستند 
مي گذرانند، نیز مي تواند در این زمینه مشاور خوبي براي 
ما بوده و در این امر راهگشا باشد؛ همچنان که تجارب و 
مورد  این  در  نیز  تحصیل کرده  مادر  و  پدر  دستاوردهاي 
انتخاب  چگونگي  در  را  ما  مي تواند  و  گرانبهاست  بسیار 

رشته صحیح یاري نماید. 
از  مي توان  مختلف  تحصیلي  رشته هاي  با  آشنایي  براي 
تجارب و آموخته هاي دبیران و مشاوران آموزش و پرورش 
افراد، به لحاظ مسؤولیت خطیري  این  نیز سود برد؛ زیرا 
مي کنند،  ایفا  جامعه  در  آموزشي  مسائل  زمینه  در  که 
مورد  در  مفید  آگاهي هاي  و  اطالعات  ارائه  در  مي توانند 
یاري  ممکن  شیوه  بهترین  به  ما  به  نیز  رشته   انتخاب 
با  و کار داشتن  به خاطر سر  از جامعه،  این قشر  نمایند. 
چندین نسل از دانش آموزان با روحیات مختلف، گنجینه 
گرایش هاي  و  زمینه ها  در  ارزشمند  تجارب  از  پرحاصلي 
مختلف آموزشي و تحصیلي همراه خود دارند که مي تواند 
سخاوتمندانه در اختیار داوطلبان آزمون هاي سراسري قرار 
گیرد و به آنها به طور قابل توجهي در زمینه انتخاب رشته 

یاري نماید.
دیگري  مورد  هر  از  استفاده  پیشگفته،  موارد  بر  عالوه 
از  ما  آگاهانه تر  و  بیشتر  آشنایي  و  شناخت  به  بتواند  که 
مفید  زمینه  این  در  نیز  شود،  منجر  تحصیلي  رشته هاي 

فایده خواهد بود.
حاصل بحث آنکه، از آنجایي که انتخاب رشته، موضوعي 
به شمار  آزمون سراسري  حیاتي در زندگي یك داوطلب 
او سر و کار دارد، شناخت  ابعاد زندگي  با تمام  مي آید و 
رشته هاي تحصیلي نیز ضرورت حیاتي و انکار ناپذیر براي 
دقیق  شناخت  ضمن  باید،  و  مي آید  شمار  به  داوطلبان 
انتخاب  ممکن،  شیوه  بهترین  به  و  دقت  نهایت  در  آنها، 
رشته کرد؛ چرا که یك انتخاب نادرست، مي تواند بر آینده 
و  خصوصي  زندگي  بر  گاهي  حتي  و  شغلي  تحصیلي، 

شخصي داوطلب نیز تأثیرگذار باشد.
با رشته هاي تحصیلي،  نکته مهم دیگر در زمینه آشنایي 
این است که نباید در حین انتخاب رشته، به رؤیاپردازي 
رشته،  هر  به  راجع  موجود  واقعیت هاي  از  و  مشغول شد 
دور  و  آینده نگري  واقع بیني،  با  باید  بلکه  کرد؛  دوري 
اندیشي هر چه بیشتر در این مورد اقدام نمود تا به نتیجه 

مطلوب خود دست پیدا کرد.
انتخاب  مورد  در  پژوهشي  و  علمي  بررسي هاي  آخرین 
که  داوطلباني  از  دسته  آن  مي کند  بیان  تحصیلي،  رشته 
براساس شناخت توانایي ها، مهارت ها، ارزش ها، استعدادها، 
عالیق و ویژگي هاي شخصیتي خود، و همین  طور با اشراف 
کامل بر رشته هاي دانشگاهي و در نظر گرفتن تناسب آن 
رشته یا رشته ها با صفات فردي شان، اقدام به انتخاب رشته 
بر  فقط  که  هستند  کساني  از  موفق تر  بسیار  مي نمایند، 
القائات  و همچنین  آزمون سراسري  در  رتبه خود  مبناي 
دیگران، براي رسیدن به عناوین خاص و ... دست به انتخاب 
رشته تحصیلي مي زنند؛ بنابراین، تنها به منظور قبولي در 
دانشگاه یا رسیدن به عناوین خاص، انتخاب رشته نکنید 
و عالیق، توانایي ها و استعدادهاي خود را در این انتخاب 

بسیار مهم زندگي تان، نیز در نظر داشته باشید.
موفق باشيد

شناخت رشته هاي تحصيلي چگونه به دست مي آید؟



3 14 مرداد ماه 1398  سال بیست و چهارم ، شماره  18

15 مرداد ماه )فردا(:
نتایج انتخاب رشته دكتری

 علوم پزشکی اعالم مي شود
وزارت  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  رئيس 
بهداشت، با بيان اینکه نتایج انتخاب رشته آزمون 
  (Ph.D)پژوهشی دکتری  و  تخصصی  دکتری 
رشته های علوم پایه پزشکی سال ۹۸، ۱۵ مرداد ماه 
)فردا( اعالم می شود، گفت: نتایج نهایی این آزمون، 

شهریور ماه منتشر خواهد شد.

دکتر حیدرزاده، ضمن بیان این مطلب، اظهار کرد: آزمون 
دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی علوم پایه پزشکی و 
بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی سال 98 در ۶4 رشته 
علوم پایه پزشکی و بهداشت، ۲ رشته دندانپزشکی و 13 
و جمعه 31  پنجشنبه 30  روزهای  در  داروسازی  رشته 
خرداد ماه 98 با حضور بیش از ۶ هزار داوطلب برگزار شد.
فوق،  آزمون  برگزاری  از  بعد  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
کلید نهایی در بخش استعداد تحصیلی و همچنین تمامی 
آموزش  سنجش  مرکز  سایت  در  رشته ها  و  مجموعه ها 

پزشکی در اختیار داوطلبان قرار گرفت.
بهداشت  وزارت  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  رئیس 
همچنین تأکید کرد: نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی 

داروسازی  و  دندانپزشکی  بهداشت،  و  پزشکی  پایه  علوم 
سال 98 نیز روز ۲۷ تیر ماه منتشر شد و داوطلبان مجاز 
تا یکشنبه 30 تیر ماه 98 فرصت داشتند که انتخاب رشته 

خود را به صورت اولویت به صورت اینترنتی درج کنند.
دکتر حیدرزاده تأکید کرد: اسامی داوطلبان واجد شرایط 
اعالم خواهد  )فردا(  ماه  علمی، 1۵ مرداد  مصاحبه  برای 
شد و مصاحبه نیز از هفته چهارم مرداد ماه تا نیمه اول 

شهریور ماه انجام خواهد شد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: نتایج نهایی آزمون دکتری 
و  دندانپزشکی  بهداشت،  و  پزشکی  پایه  علوم  تخصصی 
داروسازی سال 98 نیز در هفته آخر شهریور ماه منتشر 

می شود.

تا 31 مرداد ماه:
ثبت نام در بیست و یکمین جشنواره 

جوان خوارزمی تمدید شد

جوان  جشواره  دبيرخانه  اطالعيه  به  توجه  با 
خوارزمی، ثبت نام و تکميل مستندات در بيست و 
تا ۳۱ مرداد ماه  یکمين جشنواره جوان خوارزمی، 

تمدید شد.
ثبت نام  قباًل  اطالعیه، همه شرکت کنندگان که  بنابراین 

کرده اند، باید هزینه ثبت نام و تمامی مستندات الکترونیکی 
خود را تا تاریخ مذکور از طریق سامانه ثبت نام ارسال کنند و 
سایر مستنداتی را که  امکان ارسال آن به صورت الکترونیکی 
وجود ندارد، به صورت پستی یا حضوری، به نشانی: تهران، 
احمدآباد  فتح،  پل  از  بعد  )جنوب(،  آزادگان  بزرگراه 
انقالب،  انتهای خیابان  پارسا،  میدان  از  بعد  مستوفی، 
خیابان شهید احسانی راد، سازمان پژوهش های علمی و 
صنعتی ایران، اداره کل امور جشنواره ها و مسابقات علمی و 

فناوری، ارسال کنند.

رئیس دانشگاه علمیـ  كاربردی:
سقف افزایش شهریه دانشگاه 

علمیـ  كاربردی 15 درصد تعیین شد

رئيس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی، از تشکيل 
جامع  دانشگاه  امنای  هيأت  دائمی  کميسيون 
این جلسه،  علمی ـ کاربردی خبر داد و گفت: در 
حداکثر جدید  سال  برای  شهریه  افزایش   سقف 

۱۵ درصد عنوان شد.
با اشاره به تشکیل کمیسیون  امید،  دکتر محمدحسین 
دائمی هیأت امنای دانشگاه جامع علمیـ  کاربردی، گفت: 
میزان  و  برگزار  دانشگاه  امنای  هیأت  دائمی  کمیسیون 
افزایش شهریه برای سال تحصیلی جدید نیز تعیین تکلیف 

شد.
دانشگاه،  امنای  هیأت  رأی  اساس  بر  داد:  ادامه  وی 
کاربردی  ـ  علمی  جامع  دانشگاه  شهریه  افزایش   سقف 

1۵ درصد تعیین شد.

روز عرفه

) روز نیایش (

 گرامی باد
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سراسري  آزمون  در  کننده  شرکت  داوطلبان  براي  موفقيت  آرزوي  ضمن 
مي رساند  مذکور  آزمون  داوطلبان  کليه  اطالع  به  وسيله  بدین  سال ۱۳۹۸ 
این آزمون، در روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱6به صورت  اوليه  نتيجه  که 

  www.sanjesh.org :کارنامه روي پایگاه اطالع رساني این سازمان به آدرس
قرار خواهد گرفت. 

با  )پذیرش  انتخاب رشته هاي تحصيلي  به  از داوطلباني که مجاز  آن دسته 
آزمون( در این آزمون شوند، الزم است که براي مشاهده دفترچه راهنماي 
انتخاب رشته هاي تحصيلي )شماره 2( آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ و انجام 

مراحل انتخاب رشته، به نکات ذیل توجه نمایند: 
۱- دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي )دفترچه شماره 2( هر یك 
روز  از  آزمون(،  با  پذیرش  رشته هاي  )شامل  مربوط  آزمایشي  گروه هاي  از 
داده  قرار  این سازمان  اطالع رساني  پایگاه  روي  مورخ ۹۸/۵/۱7  پنجشنبه 
مي شود و براي کليه داوطلبان از تاریخ مذکور قابل مشاهده و دریافت است. 
علوم  فني،  و  ریاضي  علوم  آزمایشي  گروه هاي  داوطلبان  از  یك  هر   -2
رشته  انتخاب  به  مجاز  که  زبان هاي خارجي،  یا  هنر  انساني،  علوم  تجربي، 
شده اند، مي توانند دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمایشي ذي ربط را 
از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان دریافت نمایند. ضمنًا الزم به تأکيد 
انتخاب رشته شامل: شرایط  راهنماي  است که بخش پيوست هاي دفترچه 
دانشگاه ها  و شرایط  و ضوابط  و همچنين آدرس  و ضوابط مؤسسات خاص 
و مؤسسات آموزش عالي نيز در پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش قرار 
دارد که به داوطلبان توصيه مي شود، براي انتخاب رشته و اطالع از ضوابط 
و شرایط مؤسسات، نسبت به مطالعه این بخش از طریق سایت این سازمان 

اقدام نمایند.
۳- کليه داوطلبان، باید، پس از مطالعه دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي 
تحصيلي و بخش پيوست هاي دفترچه راهنما، کدرشته هاي تحصيلي مورد 
لغایت   ۱۳۹۸/۵/20 مورخ  یکشنبه  روز  از  و  نموده  مشخص  را  خود  عالقه 
رشته  انتخاب  فرم  در  اولویت  ترتيب  به  مورخ ۱۳۹۸/۵/24  پنجشنبه  روز 

اینترنتي درج نمایند.  
سوي  از  تحصيلي،  سوابق  اساس  بر  صرفًا  رشته محل هاي  در  پذیرش   -4
دانشگاه ها و مؤسسات پذیرنده در سال ۱۳۹۸ به  صورت جدا از رشته محل هاي 
با  و  مقررات مربوطه  و  قوانين  با رعایت  این مرحله،  از  و مستقل  آزمون  با 
مالك معدل کتبي دیپلم با توجه به نوع دیپلم داوطلب و رشته انتخابي وي 
انجام مي شود. داوطلبان متقاضي )اعم از اینکه در آزمون سراسري ثبت نام 
با  مي توانند  بوده اند(،  غایب  یا  آزمون حاضر  در جلسه  یا  ننموده  یا  نموده 
مراجعه به سامانه پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصيلي مندرج 
در پایگاه اطالع رساني این سازمان، که از تاریخ ۱۳۹7/۱2/20 فعال گردیده 
و تا 2۸ شهریور مهلت ثبت نام وجود خواهد داشت، با مطالعه دقيق دفترچه 
به  الزم  نمایند.  اقدام  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  به  نسبت  مربوط،  راهنماي 
رشته هاي  در  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  که  است  توضيح 
اصالحي  اطالعيه هاي  همراه  به  تحصيلي،  سوابق  اساس  بر  صرفًا  پذیرش 
گرفته  قرار  این سازمان  اطالع رساني  پایگاه  در  تاریخ ۱۳۹7/۱۱/۱7  از  آن، 
است؛ لذا کدرشته محل هاي مربوط به پذیرش براساس سوابق تحصيلي، در 
دفترچه راهنماي شماره )2(، که در تاریخ ۹۸/۵/۱7 منتشر مي شود، درج 

نخواهد شد.
۵- سامانه راهنماي انتخاب رشته مجازي این سازمان، به منظور راهنمایي و 
کمك به داوطلبان در انتخاب رشته آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ )رشته هاي 
این  اطالع رساني  پایگاه  طریق  از  آینده،  هفته  اوایل  از  آزمون(  با  پذیرش 

سازمان در دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت.
شامل:   ۱۳۹۸ سال  سراسری  آزمون  رشته  انتخاب  راهنمای  نامه  ویژه   -6
محتوای  تشریح  جمله:  از  رشته،  انتخاب  درباره  کاربردی  و  مفيد  مطالب 
کارنامه آزمون، آشنایی با بومی گزینی، انواع سهميه ها، استفاده از انتخاب 
رشته مجازی و نکته های مهم در انتخاب رشته اصلی، تدوین و در اواخر این 
هفته منتشر می شود. مطالعه این ویژه نامه به داوطلبان، والدین و مشاوران 
توصيه می شود.                            روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

  تاریخ اعالم نتایج اولیه، زمان انتشار دفترچه راهنماي 

انتخاب رشته هاي تحصیلي )دفترچه شماره 2( از طریق 

پایگاه اطالع رساني این سازمان و همچنین زمان انتخاب 

رشته  در آزمون سراسري سال 1398  
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پیرو اطالعیه مورخ 98/04/0۲ درخصوص پرینت کارت شرکت در آزمون سراسري 
سال 1398، بدین   وسیله  نظر متقاضیان مجموعه رشته هاي تحصیلي داراي شرایط 
خاص گروه آزمایشي هنر شامل: نقاشي، ارتباط تصویري و آموزش ارتباط تصویري، 
کتابت  صنعتي،  طراحي  لباس،  طراحي  پارچه،  طراحي  تجسمي،  هنرهاي  کارداني 
آهنگ  عروسکي،  نمایش  صحنه،  طراحي  بازیگري،  نمایشي،  ادبیات  نگارگري،  و 
ایراني، موسیقي جهاني، موسیقي نظامي، مجسمه سازي و عکاسي  سازي، موسیقي 
دانشگاه هـا و مؤسسات  آموزش  عالـي در آزمون  سراسري  سال  1398 را، که داراي 

آزمون عملي هستند، به  نکات زیر معطوف  مي دارد: 
آزمون  جلسه  در  که   هنر،  آزمایشي  گروه  داوطلبان  از  منحصراً  عملي  آزمون    -1
لغایت   98/04/09 تاریخ  )از  و  بوده  حاضر   )98/4/13 مورخ  پنجشنبه  )بعدازظهر 
98/04/18( عالقه مندي خود را با پرداخت هزینه برگزاري آزمون عملي و طراحي 
رشته هاي تحصیلي مربوط در پایگاه اطالع رساني این سازمان اعالم نموده اند، به عمل 

خواهد آمد. 
۲-  داوطلباني که متقاضي آزمون عملي و طراحي رشته هاي تحصیلي فوق الذکر )در 
بخش پذیرش با آزمون( شده اند، در صورت تمایل، الزم است که پس از اعالم نتایج 
اولیه، با توجه به دوره هایي که بر اساس کارنامه در آن مجاز به انتخاب رشته مي شوند، 
با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان در زمان مقرر )دهه سوم مردادماه( نسبت 
به انتخاب کدرشته محل هاي تحصیلي مربوط در فرم انتخاب رشته این آزمون، در هر 

اولویتي که عالقه دارند، اقدام نمایند.
3-  متقاضیاني که نسبت به واریز هزینه آزمون عملي خود اقدام نموده اند، باید، در 
زمان اعالم شده )در این اطالعیه(، کارت آزمون عملي یا طراحي خود را از طریق 
سایت این سازمان پرینت نموده و طبق آدرس مندرج در کارت ورود به جلسه آزمون 

عملي، در زمان مقرر به محل برگزاري آزمون عملي مراجعه نمایند. 
تبصره: آن دسته از داوطلباني که با توجه به پرداخت هزینه برگزاري آزمون عملي، 
متقاضي دو مجموعه از رشته هاي تحصیلي مربوط شده اند، باید، به منظور شرکت 
در هر یك از مجموعه هاي ذي ربط، نسبت به پرینت کارت براي هر مجموعه اقدام 

نمایند.  
آزمون  هزینه  پرداخت  به  نسبت  و  بوده  فوق  متقاضي رشته هاي  که  داوطلباني    -4
عملي در موعد مقرر اقدام نموده و به هر دلیل موفق به دریافت کارت ورود به جلسه 

و همچنین  نمي شوند،  این سازمان  اطالع رساني  پایگاه  از  یا طراحي  عملي  آزمون 
داوطلباني که در زمان مقرر )98/4/9 لغایت 98/4/18( موفق به اعالم عالقه مندي 
رسید  داشتن  همراه  با  باید،  عملي،  آزمون  شرایط  بودن  دارا  صورت  در  اند،  نشده 
پرداخت هزینه، دو قطعه عکس و کارت شناسایي معتبر، در روزهاي دریافت کارت 
شرکت در آزمون به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص در شهرستان 

محل برگزاري آزمون بر اساس برنامه زماني اعالم شده، مراجعه نمایند. 

ارتباط  تصویري  وآموزش  ارتباط  نقاشي ،  تحصیلي  رشته هاي   الف( 
و  لباس  طراحي  پارچه،  طراحي  تجسمي،  هنرهاي  كارداني  تصویري، 

طراحي صنعتي:
    کارت شرکت در آزمون داوطلبان متقاضي، از تاریخ ۹۸/۵/۱4 تا ۹۸/۵/۱7 از 
طریق سایت این سازمان قابل پرینت است. این داوطلبان الزم  است  که در آزمون  
عملي رشته هاي نقاشي، ارتباط تصویري و آموزش ارتباط تصویري، کارداني هنرهاي 
تجسمي، طراحي پارچه و طراحي لباس )شروع فرآیند آزمون رأس  ساعت  8:00 صبح  
روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۵/۱7 و شروع فرآیند آزمون رشته طراحي صنعتي رأس 

ساعت ۲:30 بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۵/۱7(، شرکت نمایند. 

تذكر مهم: در صورتي که  داوطلبي  پس از دریافت کارت خود در هر یك از رشته هاي  
تحصیلي نقاشي ، ارتباط تصویري  و آموزش ارتباط تصویري، کارداني هنرهاي تجسمي، 
طراحي پارچه، طراحي لباس و طراحي صنعتي، مغایرتي مشاهده نماید، مي تواند در 
روزهاي سه شنبه و چهارشنبه  مورخ 1۵ و 98/۵/1۶ از ساعت 8:00 صبح الي 1۲:00 
ظهر و بعدازظهر از ساعت 14:00 الي 18:00 به نماینده رفع نقص این سازمان مستقر 
در شهرستان محل برگزاري آزمون به شرح جدول شماره 1 مراجعه نماید. داوطلبان 
شامل:  صبح  جلسه  رشته هاي  آزمون  متقاضي  که  صورتي  در  باشند  داشته  توجه 
نقاشي ، ارتباط تصویري و آموزش ارتباط تصویري ، کارداني هنرهاي تجسمي، طراحي 
پارچه و لباس هستند، منحصراً یك کارت شرکت در آزمون براي آنها پیش بیني شده 
است، و داوطلبان باید براي شرکت در این آزمون، حداقل نیم ساعت قبل از شروع 
آزمون، در حوزه امتحاني خود، که آدرس آن روي کارت شرکت در آزمون داوطلبان 
درج شده است، با همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، شناسنامه یا کارت 

اطالعیه سازمان  سنجش آموزش  كشور در خصوص :

تعیین زمان و مکان برگزاري آزمون عملي و طراحي رشته هاي 

تحصیلي داراي شرایط خاص نقاشي، ارتباط تصویري و آموزش ارتباط 

تصویري، كارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه، طراحي لباس، 

طراحي صنعتي، كتابت و نگارگري، ادبیات نمایشي، بازیگري، طراحي 

صحنه، نمایش عروسکي، آهنگسازي، موسیقي ایراني، موسیقي جهاني، 

موسیقي نظامي،مجسمه سازي و عکاسي درآزمون سراسري سال 1398
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ملي، حضور داشته باشند.

 وسایل مورد نیاز آزمون: تخته شاسي به ابعاد A3 مدادهاي  )رنگي-سیاه -طراحي 
و اتود(پررنگ   و نرم - پاك کن  و تراش- خط کش ، گونیاي  کوچك ، پرگار و گیره هاي 

کاغذي الزامي است. 
تذكر مهم: طرح هاي مقدماتي و اتودهاي اولیه ارزیابي مي شود.

ب( رشته تحصیلي كتابت و نگارگري:  
آزمون عصر روز چهارشنبه 98/5/16 منحصرًا در شهر تهران برگزار خواهد 

شد.
کارت ورود به جلسه آزمون عملي و تخصصي رشته كتابت و نگارگري، از تاریخ 
۹۸/۵/۱4 تا ۹۸/۵/۱6 از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان قابل دریافت خواهد 
یا مغایرتي در  از داوطلباني که موفق به پرینت کارت خود نشده اند  بود. آن دسته 
کارت خود مشاهده مي نمایند، مي توانند در روز سه شنبه مورخ 98/۵/1۵ از ساعت 
8:00 صبح الي 1۲:00 ظهر و بعدازظهر از ساعت 14:00 الي 18:00 به نماینده رفع 
نقص این سازمان مستقر در حوزه رفع نقص دانشگاه سوره به آدرس: تهران- میدان 
فردوسي ـ به سمت انقالب ـ کوچه شاهرود ـ دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه 
سوره مراجعه نمایند. فرآیند آزمون عملي رشته کتابت و نگارگري، از ساعت ۲:30 
عصر روز چهارشنبه مورخ 98/۵/1۶ در دانشگاه صنعتي اميرکبير آدرس : تهران- 
که  است  الزم  داوطلبان  و  شد  خواهد  آغاز  سمیه  خیابان  روبروي   - حافظ  خیابان 
نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون عملي، در حوزه امتحاني مربوط حاضر باشند. 
همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل شناسنامه یا کارت ملي، الزامي 

است و عدم حضور در آزمون عملي، به منزله انصراف تلقي خواهد شد. 

تخته  نرم،  کن  پاك  و  مداد  که خودکار،  است  الزم  داوطلبان  نیاز:  وسایل مورد 
شاسي به ابعاد A3 ، مدادهاي طراحي B4 ، B2 و B6 را در جلسه آزمون همراه 
به کار عملي شان،   ... و  الصاق کردن هرگونه کاغذ، کاغذ پوستي  از  و  باشند  داشته 

خودداري نمایند. 
تذكر مهم: از آنجایي که به طرح هاي مقدماتي و اتودهاي اولیه آنها توجه مي شود، 

الزم است که داوطلبان آنها را پاك نکنند. 

ج( رشته هاي تحصیلي ادبیات نمایشي، بازیگري ، طراحي صحنه، نمایش 
عروسکي، آهنگسازي، موسیقي ایراني، موسیقي جهاني، موسیقي نظامي، 

مجسمه سازي و عکاسي:
 پرینت کارت براي داوطلبان رشته هاي بند »ج« 48 ساعت قبل از تاریخ برگزاري 
آزمون، از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان قابل دریافت خواهد بود. محل و زمان 
اساس جدول  بر  مذکور،  رشته هاي  تخصصي  و  عملي  آزمون  برگزاري  و  نقص  رفع 

شماره ۲  است. و این آزمون منحصرًا در شهر تهران برگزار خواهد شد.

نکات مهم براي رشته هاي مندرج در جدول فوق: 
1-کلیه داوطلبان الزم است که با توجه به تاریخ تعیین شده به منظور تعیین نوبت 
آزمون ، قبل از ساعت 8:00 صبح )از ساعت ۷:30( روز برگزاري آزمون، در حوزه 

برگزاري حضور داشته باشند. همراه داشتن پرینت کارنامه، الزامي است.
نمایش  و  صحنه  طراحي  بازیگري،  نمایشي،  ادبیات  رشته  داوطلبان   -۲
عروسکي، الزم است که رزومه کامل مکتوب و نمونه فعالیت هاي هنري، کارنامه 
مرحله اول ، کارت آزمون و کارت ملي یا شناسنامه را در جلسه آزمون همراه داشته 

باشند.
کاغذ  بزرگ،  شاسي  تخته  که  است  ضروري  مجسمه سازي،  رشته  داوطلبان   - 3

مناسب طراحي، مداد، پاککن و تراش به همراه خود داشته باشند. 
4- داوطلبان رشته عکاسي، از عکس هاي شاخص خود، چند نمونه پرینت در جلسه 

آزمون به همراه داشته باشند. 
سرایش   - اول:  بخش: بخش  دو  در  آزمون  مفاد  ایراني،  موسیقي  رشته  در   -۵
)خواندن ملودی درگام های ماژور، خواندن ملودی مینور یا مد ایرانی،وزن خوانی ترکیبي 
و  ملودیك  فواصل  )تشخیص  دوصدایی  تنال،  ملودی  ساده(-شنوایي)یك صدایی  و 
)تار، سه  ایرانی  موسیقي سنتي  از سازهاي  یکي  بخش دوم:-اجرای  هارمونیك((. 
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 تار، سنتور، نی، کمانچه، قانون، رباب، عود، قیچك(- اجرای یك ردیف )از ردیف های 
به پرسش  اجرای سه گوشه  و  انتخاب داوطلب  به  آواز  ایرانی(- دو  معتبر موسیقی 
داوران - قطعه نوازی )اجرای دو قطعه تخصصی ساز به انتخاب داوطلب و اجرای یك 

قطعه به پرسش داوران( است.
سرایش  اول:-  بخش  بخش:  دو  در  آزمون  مفاد  جهاني،  موسیقي  رشته  در   - ۶
)خواندن ملودی در گام های ماژور و  مینور، وزن خوانی ترکیبي و ساده(- شنوایي 
)یك صدایی ملودی تنال، دوصدایی)تشخیص فواصل ملودیك و هارمونیك((. بخش 
دوم:- اجرای یکي از سازهاي موجود در ارکسترهاي سمفونیك )به استثناء سازهاي 
ضربي(- اجرای سه قطعه کامل از دوره های باروك، کالسیك و رومانتیك- همراهی 
پیانو برای داوطلبان غیر از پیانو و گیتار، الزامی است.- دشیفراژ )برای سازهای پیانو 
به  ملزم  و گیتار  پیانو  نوازندگان  است(،  الزامی  ناشناخته  اجرای یك قطعه  و گیتار 
اجراي رپرتوار )دوره هاي باروك، کالسیك و رومانتیك(، از حفظ )بدون استفاده از 

نت( هستند.
- سرایش  بخش اول:  بخش:  دو  در  آزمون  مفاد  موسیقي نظامي،  رشته  در   -۷
)خواندن ملودي در گام هاي ماژور و مینور، وزن خواني ترکیبي و ساده( – شنوایي 
هارمونیك((.  و  ملودیك  فواصل  )تشخیص  صدایي  دو  تنال،  ملودي  صدایي  )یك 
بخش دوم: تسلط الزم بر یکي از سازهاي بادي- چوبي، بادي- برنجي، ارکسترهاي 

سمفونیك )به استثناء سازهاي ضربي و کوبه اي(.
8- در رشته آهنگسازي، مفاد آزمون در سه بخش، بخش اول: هارموني به صورت 
از  )اعم  آکوردهاي هفتم  پایان  تا  باس شماره گذاري شده  کتبي شامل یك سؤال 
دومینانت، فرعي و ثانوي(- سازشناسي ایراني و جهاني به صورت کتبي 1۵ سؤال )۵ سؤال 
ایراني و 10 سؤال سازشناسي جهاني(. بخش دوم: - سرایش)خواندن  سازشناسي 
ملودي درگام هاي ماژور و مینور، وزن خواني ترکیبي و ساده( – شنوایي )یك صدایي 
ملودي تنال، دوصدایي)تشخیص فواصل ملودیك و هارمونیك(. بخش سوم: پیانو: 

اجراي دو قطعه با انتخاب داوطلب، الزامي است: 1- یك سونات یا سوناتین )موومان 
اول یا کامل( از دوره هاي باروك، کالسیك و رمانتیك۲- آهنگسازي و اجراي یك 

قطعه به فرم » باینري« براي پیانو.
یا عملي رشته  باید در زمان مقرر، در آزمون تشریحي   ۹- کليه داوطلبان 
که  است  بدیهي  نمایند.  شرکت  خود  عالقه  مورد  تحصيلي  هاي  رشته  یا 
آزمون هاي عملي و طراحي و درس تخصصي هر رشته، قابل تمدید یا تکرار 
هيچ  تحت  و  داوطلبي  هيچ  براي  انفرادي  صورت  به  آن  برگزاري  و  نبوده 

شرایطي ميسر نيست.

10- موارد و وسایل ممنوعه: 
10-1- هیچ یك از داوطلبان، اجازه آوردن وسایل اضافی، اعم از کتاب، جزوه، تلفن 
همراه، پیجر، نت بوك و هرگونه وسیله الکترونیکی مجهز به دوربین فیلمبرداری یا 

عکسبرداری و ... )بجز موارد خواسته شده در این اطالعیه( را ندارند. 
10-۲- استفاده از هرگونه کتاب طراحی، کاغذ )بجز آنهایی که در جلسه آزمون به 
داوطلبان داده خواهد شد( و تصاویر متفرقه در جلسه آزمون ممنوع است، و همچنین 
در حین انجام پروژه، قدم زدن، سرکشی روی کار دیگران و هر نوع پرسش و پاسخ و 
کمك به دیگران، مجاز نبوده و در صورت انجام، به عنوان تقلب محسوب خواهد شد. 
10-3- از استفاده کردن از وسایلي نظیر: ماژیك، الك هاي الکلي و تینري، روان نویس، 
راپید، رنگ هاي پودري و مایع، خودنویس، گراف، آبرنگ، رنگ گواش، مرکب و سایر 

وسایل مشابه خودداري شود. 
10-4- هرگونه کوالژ کردن، چسباندن و نصب کردن مصالح متفرقه روی پروژه عملی 

یا تشریحی، ممنوع است.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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قسمت دوم )کدام دانشگاه را انتخاب کنم؟( 
همان طور که انتخاب رشتة دانشگاهی از اهمیت بسزایی برخوردار است، انتخاب دانشگاه محل تحصیل نیز بسیار مهم است؛ یعنی باید بدانیم که از میان انواع دانشگاه ها، 

کدام یك را در کدام شهر انتخاب کنیم؛ از همین رو، الزم است که در ابتدا با انواع دانشگاه ها آشنا شوید. 

الف( دانشگاه هاي دولتی )دوره هاي روزانه( 
دوره هاي روزانه دانشگاه های دولتی را با چند ویژگی اساسی کیفیت باال، ورودی دشوار و تحصیل رایگان می شناسند. 

دانشگاه های دولتی، از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودجه خود را تأمین می کنند؛ بنابراین، برای تحصیل، هیچ هزینه ای 
نیز از دانشجویان طلب نمی کنند. معموالً تاکنون به این شکل بوده است که بهترین استادان هر شهری، در دانشگاه های دولتی آن شهر تدریس می کنند، و معموالً کیفیت 

این دانشگاه ها زبان زد است.
نکته ای که خیلی مهم است، کیفیت دانشگاه های دولتی شهرستان ها و اعتبارشان نسبت به دانشگاه های تهران است. معموالً همه دانش آموزان، دانشگاه های دولتی تهران را 
با کیفیت تر از همه دانشگاه های ایران می دانند و منتهای آرزویشان این است که در این دانشگاه ها تحصیل کنند؛ اما آیا واقعاً چنین تصوري صحیح است؟ یعنی واقعاً همه 

دانشگاه های تهران، از دانشگاه های شهرستانی در تمامی رشته ها بهترند؟
باید گفت که آن چه نمایانگر قدرت علمی یك دانشگاه است، در درجه اول، تعداد اعضاي هیأت علمی دانشکده، و در درجه دوم، تعداد »استاد تمام«های آن دانشکده است. 
همچنین آزمایشگاه ها و کارگاه های مجهز نیز اهمیت بسزایی در این ارزش گذاري دارند؛ پس اگر بین سطح علمی یك رشته در دو دانشگاه مختلف شك کردید، بهترین راه، 

مراجعه به سایت دانشکده ها و مقایسه هیأت علمی دو دانشکده و، در مرحلة بعد، بررسی امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی آنهاست.
توجه داشته باشید که چون دانشگاه های دولتی با محدودیت ظرفیت مواجه هستند و خیلی از داوطلبان نیز تمام خواسته شان این است که در یك دانشگاه دولتی قبول شوند، 
اگر در یکي از رشته هاي دوره روزانه یك دانشگاه دولتی قبول شویم و نخواهیم در آن رشته ادامه تحصیل دهیم یا به هر دلیلی از ثبت نام در آن امتناع ورزیم، محرومیت 

یکساله از آزمون سراسری، گریبان ما را خواهد گرفت؛ یعنی سال بعد، از شرکت در آزمون سراسری محرومیم و در واقع دو سال عقب می افتیم.
در ضمن، دانشگاه هاي دولتی، به ازای این تحصیل رایگان، در همان ابتدای تحصیل از شما تعهد می گیرند که پس از 
پایان تحصیالتتان، به مدت یك برابر زمان تحصیل، در داخل کشور مشغول فعالیت شده و خدمت کنید؛ حال 
اگر دانشجویی در پایان تحصیالتش، برای ادامه تحصیل در مقطع بعدی، خواهان خروج از کشور باشد، باید 
با پرداخت هزینه معادل این چند سال تحصیل رایگان، به اصطالح مدرك خود را آزاد کند؛ اما اگر 
فارغ التحصیلی، پس از پایان تحصیالت در ایران بماند )از مدرك خود برای اشتغال استفاده کند 

یا نکند(، هیچ هزینه و تعهدی برای وی وجود نخواهد داشت.

ب( دانشگاه هاي دولتی )دوره هاي شبانه( 
تفاوت اصلی دوره هاي روزانه دانشگاه هاي دولتی با دوره هاي شبانه همین دانشگاه ها 
در این است که  در دوره هاي شبانه، برای هر ترم و هر واحد درسی، هزینه ای 
اخذ می شود که حدود  هزینه دریافتی آن در دفترچه راهنمای انتخاب 
رشته درج شده است؛ البته همة رشته ها در دوره هاي شبانه ارائه 
نمی شوند و امکانات رفاهی، مانند خوابگاه و وام دانشجویی، 
نیز به دانشجویان شبانه تعلق نمی گیرد؛ هر چند، اگر 
نداشته  محدودیتی  خوابگاه  لحاظ  از  دانشگاه 
باشد، دیده شده است که به دانشجویان 
شبانه نیز )با اخذ هزینه ای بیشتر 
از دانشجویان روزانه( خوابگاه اعطا 
شده است. از لحاظ بهره مندی از 
با  دانشگاه ها  هم،  تغذیه  امکانات 
بعضی  دارند.  متفاوت  یکدیگر 

بین  تفاوتی  دانشگاه ها  از 
دوره هاي  دانشجویان 

شبانه  و  روزانه 

برای یک انتخاب رشتۀ خوب :

چه باید كرد؟
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خود در مورد هزینه غذا قائل نمی شوند و بعضی از دانشگاه ها نیز از دانشجویان دوره هاي 
شبانه، هزینه بیشتری برای تغذیه آنها دریافت می کنند. 

زیرا  نمی شود؛  دانشجویان دوره هاي شبانه گرفته  از  به خدمت،  تعهد  است که  گفتنی 
تحصیل آنان رایگان نیست؛ بنابراین، دانشجویان دوره هاي شبانه، بعد از اتمام تحصیلشان 

در دانشگاه های دولتی، بدون پرداخت هیچ هزینه ای می توانند مدرکشان را آزاد کنند.
اینجاست که عده ای تصور می کنند که زمان برگزاری کالس های شبانه در  نکته مهم 
ساعات انتهایی روز است! چنین تصوری اشتباه است و از لحاظ زمان برگزاری کالس ها و 
برخورداري استادانی که تدریس می کنند، هیچ تفاوتی بین دانشجویان دوره هاي روزانه 

و شبانه وجود ندارد و فقط روی کارت دانشجویی آنان روزانه یا شبانه بودن درج می شود 
و حتی در مدرك تحصیلی شان نیز عنوان »شبانه« ذکر نمی شود.

پ( دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور، بر اساس روش آموزش از راه دور و آموزش نیمه حضوری تأسیس شده است. از نظر ساختاری، دانشگاه 

پیام نور دارای یك سازمان مرکزی و شعبه هاي بسیار در سراسر کشور است و دامنة وسیعی از رشته های مختلف را ارائه می دهد. 
اکنون این دانشگاه دارای بیش  از ۵00 مرکز در سراسر کشور است که به  صورت نیمه حضوری به ارائة آموزش می پردازند. در دانشگاه 

پیام نور، کالس ها به سه شیوة غیرحضوری، نیمه حضوری و حضوری تشکیل می شوند. حضور در کالس های تئوری، اختیاری است؛ یعنی دانشجو 
می تواند در این کالس ها شرکت کند یا نکند، اما حضور در دروس عملی و آزمایشگاه، اجباری است. تحصیل در این دانشگاه رایگان نیست، اما 

شهریة آن نسبت به سایر دانشگاه های غیررایگان، کمتر است. 
گفتنی است که دانشگاه پیام نور، یکی از دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم بوده و دارای مدرك معتبر است و برای ادامه تحصیل در خارج از ایران 

نیز مدرك این دانشگاه مورد تأیید بسیاری از دانشگاه های جهان است.

ت( دانشگاه غیرانتفاعی
هدف از تأسیس و توسعه دانشگاه ها و مؤسسات غیرانتفاعی، بسیج کلیة امکانات کشوردر امر گسترش آموزش عالی و ارتقاء سطح دانش و فرهنگ جامعه است.

دانشگاه هاي غیرانتفاعی، از جمله دانشگاه های غیردولتی کشور هستند که داوطلب تحصیل در آن، می تواند از طریق آزمون سراسري و همراه با سایر داوطلبان این آزمون 
برای پذیرش در آن دانشگاه ها اقدام کند. داوطلبان ثبت نام در دانشگاه هاي غیرانتفاعی می توانند پس از تأیید مراجع ذی صالح، که معموالً در هنگام آزمون سراسري مشخص 

می شود، با پرداخت شهریه، از امکانات و تخصص های موجود در دانشگاه های غیرانتفاعی استفاده نمایند. 
 بخش اعظمی از دانشجویان دانشگاه غیرانتفاعی را دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی تشکیل می دهند و میزان شهریه آن نیز با دانشگاه آزاد تقریباً برابر است.

ث( دانشگاه فرهنگیان 
دانشگاه فرهنگیان، دانشگاهی است که به منظور تربیت مربیان و معلمان توانمند تأسیس شده است و بر اساس مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و ضوابط و مقررات دو 
وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری اداره می شود. طبق این اساس نامه، سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان، در شهر تهران مستقر است و  پردیس آقایان 
و خانم ها نیز به طور جداگانه در هر یك از استان ها راه اندازی و مقرر شده است که سایر مراکز تربیت معلم نیز در این پردیس ها سامان دهی مي شوند؛ به این ترتیب، مراکز 

تربیت معلم سابق ارتقاء یافته و تحت عنوان دانشگاه فرهنگیان به فعالیت خود ادامه می دهند. 
در حال حاضر، این دانشگاه، در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، به تربیت، آموزش و ارتقاء علمی و معرفتی مربیان و معلمان آموزش و پرورش می پردازد.

عالوه بر آزمون سراسري، از متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان، مصاحبه و گزینش نیز انجام می شود. همچنین تست های مربوط به سالمت جسمانی از پذیرفته شدگان 
این دانشگاه گرفته می شود و دانشجویان از بدو ورود به دانشگاه، به استخدام آموزش و پرورش در می آیند.

ج( پردیس هاي خودگردان دانشگاه هاي دولتي  
 پردیس های خود گردان، شعبه هایی از دانشگاه های دولتی هستند. طبق مجوزی که از مجلس شورای اسالمی برای دانشگاه های دولتی گرفته شده است، بعضی از دانشگاه ها 

می توانند با ایجاد پردیس هاي خودگردان، در همان دانشگاه شعباتی ایجاد کرده و شروع به جذب دانشجو کنند.
مدرك پردیس هاي خودگردان با امضاء ریاست و معاونت آموزشی دانشگاه مربوط صادر می شود و شکل آن کاماًل مشابه مدارك دوره های روزانه است و بر اساس شیوه نامه 

تأسیس پردیس های خودگردان، در متن مدرك عنوان »پردیس دانشگاهی« به عنوان دانشکده محل تحصیل ذکر می شود. 
در پردیس هاي خودگردان هر دانشگاه، استادان درجه یك و برتر تدریس می نمایند و نحوة تدریس در این دانشگاه ها، همانند دانشگاه های دولتی، از کیفیت بسیار باالیی 
برخوردار است و به دلیل آنکه دانشجویان این پردیس ها از مزایایی همانند دانشجویان دوره هاي روزانه دانشگاه ها برخوردار هستند، باید شهریه پرداخت نمایند. میزان شهریه 
پردیس خودگردان هر دانشگاه، همانند شهریه دیگر دانشگاه ها، در هر سال متغیر بوده و وابسته به شهریه ثابت و متغیر آن است. همچنین پردیس خودگردان دانشگاه ها، از 
لحاظ کیفیت آموزشی، با یکدیگر متفاوت هستند و هر دانشگاه، در ازاء امکانات و خدماتی که به دانشجویان این پردیس ها ارائه می دهد، شهریه دریافت می نماید؛ اما در کل، 

شهریه این پردیس ها، نسبت به سایر دانشگاه ها، که از دانشجویان خود شهریه دریافت مي کنند، بیشتر است.
ادامه دارد
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پیرو اطالعیه مورخ 9۷/09/0۷ این سازمان و بند مربوط به امتیاز حافظان کل قرآن 
مجید مندرج در دفترچه شمارة 1 آزمون کارشناسی ارشد سال 1398، بدین وسیله 
اسامي آن  دسته از حافظان کل قرآن مجید )دیپلم و غیردیپلم(  و کارشناسان رسمي 
شرایط  حائز  و  نموده  شرکت   98 سال  کارشناسي ارشد  آزمون  در  که  قرآني،  علوم 
هستند، براي انجام اقدامات بعدی اعالم مي  شود؛ لذا رعایت موارد ذیل براي تمامي 

داوطلبان گرامي الزامي است:
الف( حافظان محترم قرآن دارای مدرك دیپلم و غیردیپلم، که اسامی آنها در جداول 
ذیل درج شده است، الزم است مدارك زیر را تا تاریخ 98/0۶/01 به آدرس: تهران، 
جنوبی،  پیروزان  هرمزان،  خیابان  خوردین،  خیابان  صنعت،  میدان  قدس،  شهرك 
و  پژوهش  توسعه  و  هماهنگی  مرکز   ،14 طبقه  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 

آموزش عالی قرآنی، کد پستی: ۶4891-14۶۶۶ ارسال نمایند:
الف-1( کپی شناسنامه )صفحه اول و در صورت لزوم صفحه توضیحات(. 

الف-۲( تصویر کارت ملی.
الف-3( دو قطعه عکس 4×3 تمام رخ ، تهیه شده در سال جاری )پشت نویسی شده(.
توجه: حافظانی که، عالوه بر اکتساب حد نصاب آزمون کارشناسي ارشد، صحت حفظ 
آنها از سوي سازمان دارالقرآن احراز شود، می  توانند چهار ماه پس از ارسال مدارك، 
برای دریافت مدرك کارشناسی خود، با در دست داشتن کارت ملی به وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی مراجعه 

نمایند.
ضمناً حافظان محترم قرآن دارای مدرك دیپلم و غیردیپلم، که در آزمون سال 98 

شرکت نموده  اند، در خصوص دریافت هرگونه اطالعات دیگر، از جمله گواهی معدل 
و تأییدیه تحصیلی، با مرکز مذکور مکاتبه نمایند.

ب( حافظان داراي مدرك کارشناسي رسمي علوم قرآني، که دارای حداقل مدرك 
تخصصی درجه 3 حفظ هستند، الزم است  که براي استفاده از تسهیالت، تا تاریخ 
98/0۶/0۵ مدارك ذیل را به آدرس: سازمان سنجش آموزش کشور، صندوق پستي: 

1۵8۷۵/43۷8 حوزه معاونت فني و آماري سازمان  ارسال نمایند:
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-2( 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 2 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  اعطاي مدرك کارشناسي 

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

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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 بدین  وسیله به اطالع کلیة متقاضیان ثبت  نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری 

قانون  اساس  بر  در سال 1399  دانشجو  پذیرش  که  )Ph.D( سال 1399 می رساند 

مراکز  و  دانشگاه ها  در  تکمیلی  تحصیالت  دوره های  در  دانشجو  پذیرش  و  »سنجش 

آموزش عالی« مصوب 18 اسفند 94 مجلس شورای اسالمی و آیین  نامة اجرایی مربوط 

و مصوبات »شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی« به  شرح 

ذیل انجام خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد که متقاضیان ورود به دورة دکتری دانشگاه ها و 

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

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

شرکت نمایند. الزم به ذکر است که پذیرش بر اساس قانون مذکور و مطابق این اطالعیه 

و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش آزمون مذکور )که در زمان ثبت  نام 

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

بر اساس قانون فوق، سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری )Ph.D( بر حسب هر یك 

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

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

آموزشیـ  پژوهشی بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

1-1- آزمون متمرکز )۵0 درصد(.

1-۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )۲0 درصد(.

1-3- مصاحبه علمی و سنجش عملی )30 درصد(.

2- دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دورة دکتری ناپیوسته پژوهش 

محور، بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

1-۲- آزمون متمرکز )30 درصد(.

۲-۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )۲0 درصد(.

۲-3- مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(.

۲-4- تهیة طرح واره )۲0 درصد(.

اجرای مرحلة اول )آزمون متمرکز( از سوي سازمان سنجش آموزش کشور، و امتیاز 

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

مراکز آموزش عالی پذیرنده 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 ضریب )1(.

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

3-3- آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی  ارشد با ضریب )4(.سنجش 

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

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

خواهد گرفت.

 
4- سایر شرایط و ضوابط

4-1- تمامی دانشجویان و فارغ  التحصیالن مقطع کارشناسی  ارشد و دکتری حرفه ای 

می توانند، در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی، که در دفترچه 

راهنما درج خواهد شد، در این آزمون ورودی ثبت نام و شرکت نمایند.

4ـ  ۲ـ  دارندگان مدرك معادل دوره کارشناسي ارشد، در صورتي که مشمول آیین نامه شمارة 

۲/۷۷۶33 مورخ ۲8 مرداد 9۲ که از سوي معاون آموزشی وزارت متبوع ابالغ شده است، 

باشند، می توانند در این آزمون شرکت کنند.  

4-3- مؤسسات، برای پذیرش دانشجو در مهر ماه، از داوطلبانی می توانند پذیرش به عمل 

آورند که حداکثر تا سی و یکم شهریور ماه همان سال )1399( فارغ  التحصیل شوند.

4-4- پذیرفته شدگان قطعی )نهایی( روزانه سال 1398، چه در دانشگاه محل قبولی 

ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه شرکت در آزمون سال 1399 را نداشته 

و یك سال محروم از آزمون خواهند شد.

4-۵- سایر شرایط و ضوابط، در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی 

دکتری نیمه  متمرکز سال 1399 درج خواهد شد.

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

آزمون ورودي دوره هاي دکتري )Ph.D( 1399 به سایت سازمان سنجش به نشاني: 

www.sanjesh.org مراجعه کنند.

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 1399



14 مرداد ماه 1398  سال بیست و چهارم ، شماره  18          14

اسامي  اعالم  در خصوص   98/4/31 مورخ  دوشنبه  روز  اطالع رساني  و  خبري  هفته نامه  همچنین  و  سازمان  این  اینترنتي  پایگاه  در   98/4/31 مورخ  اطالعیه  انتشار  پیرو 
یا پروژه عملي کدرشته هاي ذي ربط در آزمون ورودي  برنامه زماني برگزاري آزمون تشریحي  برابر ظرفیت رشته هاي بورسیه، داراي شرایط خاص و  معرفي شدگان چند 
دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1398، بدین وسیله از آن دسته داوطلباني که در رشته بازیگري از کدرشته امتحاني 13۵۷ مجاز به انتخاب رشته شده و نسبت به 
تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتي خود )از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان( در موعد مقرر اقدام و هزینه برگزاري پروژه عملي آزمون مذکور را پرداخت نموده و حداقل 
یکي از کدرشته محل هاي تحصیلي دوره روزانه یا نوبت دوم )شبانه( بازیگري را انتخاب نموده اند، مي رساند که الزم است براي شرکت در آزمون عملي، با توجه به موارد به 

شرح ذیل اقدام نمایند. 

زمان و مکان انجام مصاحبه و پروژه آزمون عملي رشته بازیگري:
- مصاحبه و آزمون پروژه عملي بازیگري از کد رشته امتحاني 13۵۷ مطابق جدول ذیل در روزهاي ۲۷، ۲8، ۲9، 30 و 98/۵/31  به نشاني: تهران، تقاطع بزرگراه جالل 

آل احمد و شهيد چمران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده هنر برگزار مي گردد. 
توضيح: داوطلبان الزم است که براي تعیین نوبت مصاحبه، قبل از ساعت 8:00 صبح )از ساعت ۷:30( با همراه داشتن کارت ملي یا شناسنامه عکسدار و نیز پرینت کارنامه 

نتایج اولیه آزمون کارشناسي ارشد 98 در محل آزمون حضور داشته باشند.

داوطلباني که نسبت به پرداخت هزینه برگزاري آزمون عملي اقدام نموده اند، الزم است که براي پرینت کارت ورود به جلسه در آزمون مرحله دوم رشته مذکور، از روز جمعه 
مورخ ۹۸/۵/2۵ به پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه نمایند. بدیهي است که براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت 

کارت ورود به جلسه اینترنتي و همچنین اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عکسدار، الزامي است. 

آمادگي داوطلبان باید به شرح ذیل باشد: 
الف( همراه داشتن و ارائه اسناد و مدارك مربوط به سوابق بازیگري )مانند بروشور، پوستر یا عکس( و دیگر فعالیت هاي تئاتري اعم از آموزشي، پژوهشي و هنري. ب( آمادگي 
براي اجراي یك قطعه نمایش به صورت بداهه. ج( اجراي یك قطعه منتخب که پیشتر به آگاهي داوطلب رسیده است. د( خانم ها باید تك گویي »یلنا« در صفحات 3۲3 و 
3۲4 از نمایشنامه »دایي وانیا« اثر »آنتوان چخوف« ترجمه »هوشنگ پیرنظر«، نشر قطره، 13۷4 را اجرا و بازي کنند )مطابق متن ذیل(. هـ( آقایان الزم است تك گویي 
»دایي وانیا« در صفحات 30۲ و 303 از نمایشنامه »دایي وانیا« اثر »آنتوان چخوف« ترجمه »هوشنگ پیرنظر«، نشر قطره، 13۷4 را اجرا و بازي کنند )مطابق متن ذیل(. 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

تاریخ و نحوه پرینت كارت ورود به جلسه و همچنین 
از  بازیگري  رشته  عملي  آزمون   برگزاري   زمان 
كد رشته امتحاني 1357 آزمون ورودي دوره هاي 

كارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1398
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روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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