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ویژه نامه راهنامی انتخاب رشته 
آزمون رسارسی 1398

مطالعهاینویژهنامهبهداوطلبان،والدینومشاورانتوصیهمیشود.

ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1398 

با هدف ارائه مطالب مفید و کاربردی درباره انتخاب رشته با 

محتوای زیر منتشرشده است و از طریق روزنامه فروشی های 

سراسر کشور، در دسترس عالقه مندان قرار دارد:

 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.

»ويژه نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1398«

مراحل ساده انتخاب رشته 
در يک نگاه

قسمت آخر
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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:
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حضرت امام جعفرصادق )ع( فرمودند:
درهاي  مي رسد،  فرا  نماز  وقت  که  هنگامي 
آسمان براي باال رفتن اعمال گشوده مي شود، 
و من دوست ندارم که عملي پیش از نماز، باال 
رود و نام کسي پیش از من، در نامه اعمالم 

نوشته شود.

حضرت امام علي النقي )ع( فرمودند:
قرار  دیگران  اختیار  در  خوبي  به  را  نعمت ها 
را  نعمت ها  آ نها،  از  شکرگزاري  با  و  دهید 

افزایش دهید. 

دنیا همچون مار است؛ سودِن ]لمس کردن[ 
مرگبار؛  زهر  آن،  درون  و  هموار،  و  نرم  آن، 
خردمند  و  پذیرد،  آن  دوستي  نادان،  فریفتة 

دانا از آن دوري گیرد ]دور شود[.

با توجه به  آنکه انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسري 
سال 1398 از روز گذشته )یکشنبه 20 مرداد ماه( آغاز 
شده است، الزم دیدیم که »یادداشت هفته« این شماره 
را به یادآوري چند نکته الزم در این زمینه براي راهنمایي 
این عزیزان اختصاص دهیم. این نکته ها به قرار زیر است:

1- داوطلباني مي توانند رشته هاي تحصیلي گروه یا گروه هاي 
و  متمرکز  از  )اعم  مختلف  دوره هاي  یا  دوره  و  آزمایشي 
را  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  متمرکز(  نیمه 
انتخاب نمایند که بر اساس نتیجه اولیه، مجاز به انتخاب 
رشته در گروه یا گروه هاي آزمایشي و دوره یا دوره هاي 

مورد نظر شده باشند.
2- آن گروه از داوطلباني که در دو یا سه گروه آزمایشي 
یا سه  اولیه خود در دو  نتیجه  اساس  بر  و  شرکت کرده 
اند،  شده  رشته  انتخاب  به  مجاز  مربوط  آزمایشي  گروه 
الزم است که کلیه کد رشته هاي مورد عالقه خود را از هر 
یك از گروه هاي آزمایشي مربوط، از طریق سایت سازمان 
سنجش (www.sanjesh.org) انتخاب کرده و آنها را 
تا 150   1 اولویت  از  رشته  انتخاب  فرم  در یك  منحصراً 

وارد کنند.
3- با توجه به اینکه گزینش داوطلبان در کد رشته هاي 
با  و  زیرگروه ها  در  اکتسابي  کل  نمره  اساس  بر  انتخابي، 
بنابراین،  رعایت سایر ضوابط و شرایط صورت مي پذیرد، 
اولویت کد رشته هاي انتخابي در فرم انتخاب رشته هاي 
تحصیلي، صرفاً تقدم و تأخر یا عالقه داوطلب را به ادامه 
تحصیل در هر یك از رشته محل هاي انتخابي او تعیین 

مي کند و تأثیري در پذیرفته شدن وي ندارد. 
4- مطالب مندرج در دفترچه هاي راهنماي شماره 1 و 
2 آزمون سراسري سال 1398 و همین طور اطالعیه هاي 
و  سازمان  سایت  و  پیکسنجش  نامه  هفته  در  مندرج 
همچنین مفاد و مطالب »ویژه نامه راهنماي انتخاب رشته 
آزمون سراسري 1398« را به طور دقیق مطالعه کنید و 

به ضوابط و شرایط نیز توجه داشته باشید. 
فرم  سنجش،  سازمان  سایت  به  مراجعه  از  قبل   -5
پیش نویس انتخاب رشته را تکمیل کنید و عناوین رشته 
و دانشگاه هایي را که انتخاب کرده اید، به صورت دقیق 

بنویسید و از صحت آنها اطمینان یابید.
با عنوان »گام« در  را که  انتخاب رشته  تمام مراحل   -6
برنامه انتخاب رشته تعریف شده است، با دقت و به صورت 
کامل طي کنید و به تذکرات و خطاهایي که این برنامه 

اعالم مي کند توجه کرده و آنها را برطرف نمایید.
7- در صورتي که اطالعات شما به طور کامل دریافت شده 
رسید  عنوان  به  رقمي«   15 »رسید  یك  سیستم  باشد، 
رسید،  این  کند.  ارائه مي  به شما  رشته  انتخاب  دریافت 

پس از انجام کامل مراحل ارسال اطالعات، در یك صفحه 
مجزا ارائه مي شود و تا زماني که این رسید به شما ارائه 

نشده، انتخاب رشته شما پایان نیافته است. 
اطالعات«،  از بخش »مشاهده  دریافت رسید  از  8- پس 
فرم  در  خود  انتخابي  رشته هاي  کد  فهرست  از  حتماً 
انتخاب رشته اینترنتي، که باالي آن، رسید انتخاب رشته 
15 رقمي و شماره نسخه چاپي درج شده است، یك نسخه 
چاپي تهیه کرده و به دقت آن را بازبیني و مشاهده کنید و 
در صورت مشاهده اشکال در کد رشته محل هاي درج شده 
فرم  ویرایش  بخش  به  مراجعه  با  رشته،  انتخاب  فرم  در 
پرینت  که  است  الزم  کنید.  اصالح  را  آن  رشته،  انتخاب 
فهرست کد رشته محل هاي انتخابي را تا زمان اعالم نتایج 

نهایي،  به صورت محرمانه نزد خود نگهداري نمایید.
مواد  همچنین  و  تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  نحوه   -9
از رشته هاي تحصیلي  امتحاني و ضرایب دروس هر یك 
هاي  زیرگروه  در  و  آزمایشي  گروه هاي  از  یك  هر  )در 

مربوط به آنها( در همه دوره ها یکسان است. 
به  مجاز  اولیه،  نتیجه  اساس  بر  که  داوطلباني  تنها   -10
مؤسسات  و  دانشگاه ها  روزانه  دوره  رشته هاي  انتخاب 
را  رشته ها  گونه  این  مي توانند  شده اند،  عالي  آموزش 

انتخاب کنند. 
تحصیلي  هاي  رشته  از  یك  هر  در  شدن  پذیرفته   -11
عنوان  به  متمرکز(  نیمه  یا  متمرکز  از  )اعم  روزانه  دوره 
یك نوبت از حداکثر دو نوبت قبولي در آزمون سراسري 

تلقي مي شود. 
مي تواند  داوطلب  هر  که  است  یادآوري  به  الزم   -12
آزمایشي اصلي )علوم ریاضي و فني،  متقاضي یك گروه 
و  آزمایشي هنر  دو گروه  و  انساني(  علوم  و  تجربي  علوم 
داوطلب  یك  که  است  بدیهي  شود.  خارجي  زبان هاي 
نمي تواند همزمان متقاضي دو گروه آزمایشي از گروه هاي 
آزمایشي اصلي، یعني گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و 

فني، علوم تجربي و علوم انساني، شود.
به  مربوط  ضوابط  و  شرایط  به  رشته،  انتخاب  در   -13
ها  رشته  و  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  دوره ها، 
انتخاب کنید که  را  باشید و کد رشته هایي  توجه داشته 
عالوه بر اینکه بر اساس کارنامه، اجازه انتخاب آنها به شما 
نیز  را  رشته ها  کد  آن  و ضوابط  است، شرایط  داده شده 

دارا باشید. 
در  وجه  هیچ  به  کارنامه شما،  در  مندرج  رتبه کل   -14
گزینش مؤثر نیست؛ بنابراین، الزم است که هنگام انتخاب 
رشته، فقط به رتبه هاي خود در زیرگروه ها توجه کنید. 

در تمام انتخاب هاي مهم زندگي تان موفق باشيد

چند نكته درباره انتخاب رشته آزمون سراسري 98
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تا ساعت 24 روز 22 مرداد ماه ادامه دارد :

انتخاب رشته آزمون
 كارشناسي ارشد پزشکی

انتخاب رشته در آزمون كارشناسی ارشد رشته های 
و  است  شده  آغاز   ۹۸ سال  پزشکی  علوم  گروه 
كدرشته های  می توانند  ماه  مرداد   ۲۲ تا  داوطلبان 

مورد نظر را انتخاب كنند.
آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه علوم پزشکی سال 
98 که به دلیل وقوع سیل در برخی از مناطق کشور به 

تعویق افتاده بود، در روزهای 27 و 28 تیرماه برگزار شد.
در این آزمون، تعداد 70 هزار و 94 نفر ثبت نام کردند که 
از این تعداد، 51 هزار و 861 نفر زن و 18 هزار و 233 نفر 

مرد هستند.
پزشکی  علوم  گروه  رشته های  کارشناسی ارشد  آزمون 
و  نوبت صبح  سال 98 در 11 مجموعه و 42 رشته در 
عصر روزهای پنجشنبه و جمعه 27 و 28 تیرماه 98 در 
ایالم،  اهواز،  اصفهان،  ارومیه،  اردبیل،  اراک،  شهرهای: 
بوشهر، بندرعباس، بیرجند، تبریز، تهران، خرم آباد، رشت، 
زاهدان، زنجان، ساری، سمنان، سنندج، شیراز، شهرکرد، 
مشهد،  گرگان،  کرمان،  کرمانشاه،  کاشان،  قم،  قزوین، 

همدان، یاسوج و یزد برگزار شد.
ضمناً نتایج اولیه این آزمون، به صورت کارنامه منتشر شده 
است و داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، تا ساعت 24 روز 
سه شنبه 22 مرداد 98 فرصت دارند تا انتخاب رشته و 

ویرایش خود را انجام دهند.
گفتني است که نتایج نهایی پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد 
گروه پزشکی سال 1398، روز 20 شهریور ماه اعالم می شود.

به  مجاز  که  امتحانی،  و مجموعه های  رشته ها  داوطلبان 
انتخاب رشته محل هستند، باید رشته هایی را انتخاب کنند 
که مدرک تحصیلی مورد پذیرش مقطع قبلی آنها، مطابق 
مدارک مورد پذیرش هر رشته امتحانی مندرج در جدول 

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون باشد.
به هیچ یك  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
تحصیلی  بورس  کارشناسی ارشد  مقطع  دانشجویان  از 

تابع  نیز  خارجی  اتباع  پذیرش  شرایط  و  نمی کند  اعطا 
آیین نامه های مربوط است.

همچنین با توجه به اینکه داوطلب اولویت های خود را به 
ترتیب تکمیل می کند، در صورت پذیرش نهایی در هر 
دانشگاهی، اعم از دولتی عادی یا شهریه ای، متعاقباً تغییری 
در محل پذیرش وي انجام نخواهد شد؛ به عبارتی، بعد از 
اعالم نتایج نهایی و تکمیل ظرفیت پذیرش هر دانشگاه، 
پذیرش  محل  در  تغییر  جابجایی،  امکان  عدم  دلیل  به 

داوطلبان انجام پذیر نیست.
الزم به یادآوري است که  هر گونه انتقال، تغییر رشته یا 
جابجایی محل تحصیل، در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته، 

ممنوع است.
و  سنجش  شورای  جلسه  چهارمین  مصوبه  اساس  بر 
کلیه  تکمیلی،  در دوره های تحصیالت  دانشجو،  پذیرش 
پذیرفته شدگان دوره روزانه، چه در دانشگاه قبولی ثبت نام 
کرده یا نکرده باشند، سال پس از سال قبولی، اجازه شرکت 

در آزمون را ندارند و یك سال محروم از آزمون هستند.
گفتني است افرادی که در آزمون سال 98 وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی شرکت کرده و در دانشگاه ها و 
مراکزی که تحصیل در آنها رایگان است، پذیرفته شوند و 
پس از ثبت نام یا عدم ثبت نام در دانشگاه، از ادامه تحصیل 
انصراف دهند، مجاز به شرکت در آزمون سال 99 نخواهند 
بود، اما افرادی که در دانشگاه ها با پرداخت شهریه پذیرفته 

مي شوند، مشمول این محرومیت نخواهند شد.
ضمناً دانشگاه های علوم پزشکی، تعهدی در قبال اسکان و 
تأمین خوابگاه براي دانشجویان ندارند و بر اســاس امکانات 
موجود، خوابگاه در اختیار دانشجو قرار می دهند؛ بر این 
اصفهان،  البرز،  اراک،  پزشکی  علوم  دانشگاه های  اساس، 
رفسنجان، زنجان، شیراز، کاشان، کرمانشاه، گیالن، مرکز 
قلب شهیدرجایی، مشهد، یاسوج و یزد، فاقد خوابگاه بوده و 
دانشگاه علوم پزشکي سمنان نیز فقط براي مدت یك سال 

خوابگاه در اختیار دانشجویان قرار مي دهد.
الزم به یادآوري است که عدم تکمیل فرم انتخاب رشته 
محل تحصیل در زمان مقرر، به منزله انصراف از آزمون بوده 

و داوطلب نیز از روند آزمون حذف می شود.

از روز شنبه 19 مرداد ماه آغاز شده است:
ثبت نام آزمون EPT دانشگاه آزاد 

ثبت نام آزمون EPT شهریور ماه ۹۸ دانشگاه آزاد 
اسالمی، از روز شنبه ۱۹ مردادماه آغاز شده است.

ثبت نام آزمون EPT شهریور ماه 98 دانشگاه آزاد اسالمی، 
از روز شنبه 19 مرداد ماه آغاز شده است و تا ساعت 24 

روز شنبه 2 شهریور ادامه خواهد داشت.
طور  به  ماه 98  شهریور  جمعه 15  روز  در  آزمون،  این 
همزمان در شهرهای: تهران، شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان، 
اهواز، کرج، کرمان، کرمانشاه، ساری و رشت برگزار خواهد 

شد.
ضمناً زمان دریافت کارت ورود به جلسه این آزمون، روز 

چهارشنبه 13 شهریور ماه است.
دکتری  دانشجویان  تمام  که  است  یادآوري  به  الزم 
تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی می توانند، در صورت تمایل، 
 با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی:

این  در  ثبت نام  به  http://english.iau.ac.ir نسبت 
بودجه بندی  و  منابع  از  همچنین  و  کنند  اقدام  آزمون 

سؤاالت آزمون یاد شده آگاهی یابند.

از 2۷ مرداد ماه آغاز مي شود:
 ثبت نام دوره های جديد دانشگاه جامع 

علمیـ  كاربردی 

آغاز  از  كاربردی،  ـ  علمی  جامع  دانشگاه  رئيس 
ـ  علمی  جامع  دانشگاه  جدید  دوره های  ثبت نام 

كاربردی از ۲۷ مردادماه خبر داد.
دکتر محمد حسین امید، همچنین از آغاز ثبت نام دوره های 
جدید دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی از 27 مرداد ماه 
خبر داد و اظهار کرد: دوره های کاردانی این دانشگاه، بدون 
آزمون است و بر اساس سوابق تحصیلی، دانشجو جذب 

می شود.
وی، با بیان اینکه طیف رشته های دانشگاه جامع علمی ـ 
کاربردی، بسیار وسیع است، افزود: خانواده ها در بررسی های 
رشته های  خود،  فرزندان  دانشگاه  تعیین  برای  آموزشی 

متنوع این دانشگاه را نیز مطالعه کنند.
اینکه دانشجویان دانشگاه جامع  بر  تأکید  با  امید،  دکتر 
برخوردارند،  باالیی  اشتغال پذیری  از  کاربردی  ـ   علمی 
افزود: بر اساس نتایج نظرسنجی های انجام گرفته، 70 تا 
75 درصد از دانش آموختگان این دانشگاه، شاغل هستند 
و 40 درصد از آنها نیز در رشته تحصیلی خود مشغول به 

کار شده اند.
رئیس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی افزود: این دانشگاه 
 350 و  کاردانی  رشته   450 )شامل  رشته   800 حدود 
اصلی  و شعار  دارد  و کارشناسي ارشد(  رشته کارشناسی 
دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی، پرورش افراد کارآفرین و 

کارفرماست، نه کارمند.
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رتبه هشتم
فاطمه جعفري

تهران

رتبه نهم
مهران منتظر 

تفت

رتبه دهم
محمدمهدي ابوترابي 

تهران

رتبه هشتم
ریحانه فرخي ملکي

رشت

رتبه نهم
سياوش كيانپور

اهواز

رتبه دهم
اميرحسام زارع

بيرجند

رتبه دهم
سيدمهدي زارع زاده ابرقویي

ابركوه

رتبه دوم
محمدصادق مجيدي یزدي 

تهران

رتبه سوم
دانا افاضلي

تهران

رتبه چهارم

آریا جاللي 
الهيجان

رتبه پنجم
علي عباسي 

شهركرد

رتبه ششم
سيدارشان دليلي 

ساري

رتبه هفتم
پارسا اميني

مشهد

رتبه دوم
محسن راستکار

تبریز

رتبه سوم
فرهنگ اميري

شيراز

رتبه چهارم
رسا ظفري

تبریز

رتبه پنجم
محمدرضا ارشدي صوفياني

تبریز

رتبه ششم
اميررضا بسکابادي

مشهد

رتبه هفتم
گلسا مصباحي

شيراز

نفرات برترآزمون رسارسی سال 1398
گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

گروه آزمايشي علوم تجربي 

ادامه از صفحه  1
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رتبه دوم
اميرشایان چادگاني  پور

اصفهان

رتبه سوم
شهریار رجائي فيروزآبادي

تهران

رتبه چهارم
پریناز باستاني

تهران

رتبه دوم
صبا محمدي مفرح

تهران

رتبه سوم
پریا سينائيان

تهران

رتبه چهارم

مرجان حاتمي ورزنه
تهران

رتبه پنجم
پارسا رحمان مشهدي

تهران

رتبه پنجم
كسري محمدي

تهران

رتبه هشتم
آتنا طاهري

تهران

رتبه نهم
محمدحسين سه  دهي

تهران

رتبه دهم
مليکا دادخواه تيراني

اصفهان

رتبه دوم
مریم اسماعيلي

تهران

رتبه سوم
امين ایمانپور

تبریز

رتبه چهارم
سيده آمنه موسوي لقمان

بهار

رتبه پنجم
علي حاجيان

الر

رتبه ششم
فاطمه رستموندي آغميوني

تهران

رتبه هفتم
محمدعرفان هوشياري

تهران

گروه آزمايشي علوم انسانی

گروه آزمايشي هنر

گروه آزمايشي زبان های خارجی
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رئيس سازمان سنجش، با اشاره به ظرفيت پذیرش نهایی در آزمون سراسري 
اسالمي،  آزاد  دانشگاه  احتساب ظرفيت  بدون  پذیرش،  گفت: ظرفيت   ،۹۸
روزانه  دوره های  در  نفر  هزار   ۱۷۱ تعداد،  این  از  كه  است  نفر  هزار   ۷۶۷

پذیرفته می شوند. 
اوليه آزمون سراسری  نتایج  ابراهيم خدایی، در نشست خبری اعالم  دكتر 
حضور  با  تيرماه   ۱۴ و   ۱۳ در   ۹۸ سال  سراسری  آزمون  گفت:   ۹۸ سال 
یک ميليون و ۱۱۹ هزار و ۴۱۱ داوطلب در ۳۸۱ شهرستان و ۱۹ كشور خارجی 

برگزار شد.
وی افزود: ۵۸ درصد داوطلبان، زن و ۴۲ درصد آنها مرد بودند؛ ضمن آنکه 
بيشترین تعداد شركت كننده، در گروه آزمایشي علوم تجربی با ۶۳۷ هزار 
داوطلب بود و پس از آن، گروه آزمایشي علوم انسانی با ۲۸۲ هزار و گروه 
آزمایشي علوم ریاضی و فني  با ۱۶۸ هزار داوطلب، بيشترین شركت كننده ها 

را در آزمون سراسری سال جاري داشتند.
رئيس سازمان سنجش خاطرنشان كرد: از مجموع داوطلبان ثبت نام كننده، 
یک ميليون و ۱۸ هزار نفر در جلسه آزمون حاضر بودند و ۹ درصد در این 
آزمون، غایب بودند؛ ضمن آنکه تعداد غایبان ۶۵ هزار نفر بيشتر از آزمون 
سال ۹۷ بود. همچنين ۵۷۷ هزار نفر در نظام قدیم آموزشی و ۵۴۲ هزار نفر 

در نظام جدید آموزشی در آزمون سراسری سال جاري شركت كرده اند.
جلسه  در  حاضر  نفر  هزار   ۱۸ و  ميليون  یک  تعداد  از  گفت:  خدایی  دكتر 
ضمنًا  شدند.  رشته  انتخاب  به  مجاز  نفر   ۲۸۹ و  هزار   ۸۳۲ تعداد   آزمون، 
۷۶۷ هزار نفر در دانشگاه ها، بدون احتساب دانشگاه آزاد، پذیرفته می شوند.
وی افزود: ظرفيت پذیرش در گروه پذیرش و سوابق تحصيلی ۵۹۶ هزار نفر 

و در گروه رشته های با آزمون ۱۷۱ هزار نفر است.
شد:  یادآور  پزشکی،  علوم  گروه  ظرفيت  درباره  سنجش،  سازمان  رئيس 
در  پذیرش  برای  تجربی،  علوم  آزمایشي  گروه  داوطلبان  رقابت  بيشترین 
در  نفر  تعداد ۸۰۳۸  و  است  داروسازی  و  دندانپزشکی  پزشکی،  رشته  سه 
پذیرفته  پزشکی  علوم  گروه  در  آزاد،  دانشگاه  احتساب  بدون  كشور،  كل 

می شوند كه این تعداد، ۲۶۰ نفر بيش از سال گذشته است.
كرد:  خاطرنشان  سيل زده،  مناطق  داوطلبان  ظرفيت  درباره  خدایی،  دكتر 
براي داوطلبان چهار استان: لرستان، گلستان، خوزستان و خراسان شمالی، 
اعالم  سنجش  سازمان  به  مناطق  این  استانداری  كه  رشته هایی  اساس  بر 

كرده اند، پنج درصد ظرفيت مازاد اختصاص داده شده است.
وی گفت: تنها داوطلبانی می توانند از ظرفيت سهميه سيل زدگان در آزمون 
۹۸ استفاده كنند كه آسيب مستقيم دیده باشند و همچنين دو برابر مدت 

تحصيل، تعهد خدمت بدهند.

تا مجاز،  داوطلبان  برای  رشته  انتخاب  كرد:  تأكيد  سنجش  سازمان   رئيس 
سوابق  با  پذیرش  برای  داوطلبان  كليه  آنکه  ضمن  دارد؛  ادامه  مرداد   ۲۴
رشته  انتخاب  منظور  به  و  هستند  رشته  انتخاب  به  مجاز  نيز  تحصيلی 
انتخاب رشته پيک  از جمله: ویژه نامه  راهنمایی  بهتر داوطلبان، سه دسته 
سنجش، سيستم نرم افزار مجازی انتخاب رشته و پایگاه های انتخاب رشته 

وزارت آموزش و پرورش نيز فراهم گردیده است.
برای  رشته  انتخاب  زمان  در  كه  نامناسبی  فضای  به  اشاره  با  دكتر خدایی، 
داوطلبان ایجاد می شود، گفت: با یک فضای مدیریت نشده و كاذب مواجهيم 
كه به منظور سودجویی مالی، سعی دارند داوطلب را گمراه كنند. پيشنهاد ما 
این است كه داوطلبان، با شناخت رشته ها و مشورت با استادان و استفاده از 

سيستم نرم افزار انتخاب رشته مجازی، این كار را انجام دهند.
نظام جدید و قدیم  برای  نوع سؤال  تغيير مهم طراحی دو  به  اشاره  با  وی، 
گروه  انتخاب  حق   ۹۹ سال  برای  گفت:   ،۹۸ سراسري  آزمون  در  آموزشی 
به داوطلب داده می شود و داوطلب می تواند در زمان  سؤال قدیم و جدید 

ثبت نام، نوع نظام آموزشی خود را انتخاب كند.
در  سنجش  سازمان  به  كه  درخواست هایی  درباره  سنجش،  سازمان  رئيس 
ارائه شده است، گفت: ما  زمينه دشواری سؤاالت نظام قدیم و نظام جدید 
در زمان طراحی، با دو ابزار، دشواری سؤاالت را كنترل كرده ایم و سؤاالت 
از منابعی كه اعالم شده بود، انتخاب شده بود. همچنين از مباحث مشترک 
هم سؤاالت بيشتری طراحی شده بود؛ بنابراین، مباحث سختی و دشواری 
هم ترازی  ما  منظور،  همين  به  است؛  مطرح  تئوری  یک  به صورت  سؤاالت، 

علمی انجام داده ایم.
دكتر خدایی افزود: با اطالعات سال گذشته، مقایسه انجام شد و در دروس 
اختصاصی سه گروه آزمایشي علوم تجربی، علوم انسانی و علوم ریاضی و 
كارنامه  در  داوطلب  بنابراین،  است؛  انجام شده  خام  نمرات  هم ترازی  فني، 
سختی  ضرایب  ما  می كند.  مشاهده  هم ترازی  نمره  و  خام  نمره  دو  خود، 
در  را  آموزشی  عدالت  و  نمره  نيز  همترازی  در  و  كرده  لحاظ  را  دشواری  و 
نظر گرفته ایم؛ به  این ترتيب، پذیرش داوطلبان بر اساس نمرات همترازی 

آنهاست، نه نمرات خام داوطلبان.
وی، در پایان، با اشاره به امنيت آزمون، گفت: در آزمون سراسري سال ۹۸ 
شاهد همکاری نادری با نيروهای حفاظتی و انتظامی بودیم و اكثر متخلفان 
برگزاري آزمون سراسري، شناسایی و دستگير شدند و  از  و متقلبان، قبل 

فرآیند حقوقی آنها نيز در حال پی گيری است.

رئيس سازمان سنجش :

داوطلبان ، با شناخت رشته ها 
و مشورت با استادان ، انتخاب رشته كنند
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قسمت آخر )باید ها و نباید های انتخاب رشته(
در این قسمت می خواهیم در یك نگاه کلی، بایدها و نبایدهای انتخاب رشته را مطرح 
کنیم؛ مسائلی که الزم است یك داوطلب به آنها توجه کرده تا انتخاب رشتة خوب و 

مطمئنی داشته باشد. 
نکته های مهم  برای یک انتخاب رشته درست

 احتمال قبولی شما در هر رشته ای که در فرم انتخاب رشته انتخاب می کنید، وجود 
دارد؛ پس باید هر رشته را با دقت و تأمل انتخاب کنید و به حرف افراد ناآشنایی که 
می گویند »تا انتخاب بیستم یا سی ام حتماً قبول می شوید و لزومی ندارد که روی 
انتخاب های بعدی خود حساسیت داشته باشید« گوش ندهید. بارها دیده شده است 
هیچ  بدون  را  رشته ای  متخصص!  مثاًل  افراد  همین  حرف  به  تکیه  با  داوطلبی،  که 
آشنایی، عالقه یا توجه به شرایط خود، در انتخاب های آخر زده و در همان رشته نیز 

پذیرفته شده است. 

 شما امکان انتخاب 150 کد رشته را دارید؛ البته این نکته، به معنای آن نیست که 
بدون دقت و توجه به عالیق خود، هر 150 انتخاب را پر کنید. بدون شك، هر کد رشته 

را باید با دقت بسیار و سنجش شرایط، توانمندی ها و عالیق خود انتخاب کنید.
 باید در انتخاب کد رشته های دوره روزانه، دقت بیشتری داشته باشید؛ زیرا اگر در 
انصراف دهید، سال بعد،  امکان شرکت در  رشته های دوره روزانه پذیرفته شوید و 

آزمون سراسری را نخواهید داشت.

 آخرین انتخاب های خود را باید با دقت انجام دهید؛ زیرا اگر در آخرین انتخاب های 
دیگر، پشت  است یك سال  که الزم  است  آن  معنای  به  این  نشوید،  پذیرفته  خود 
کنکور بمانید و درس بخوانید، و البته به تجربه می بینیم که معلوم نیست سال بعد، در 
مقایسه با امسال، رتبة بهتری نیز کسب کنید. اگر مي خواهید در صورت قبول نشدن 

برای يک انتخاب رشتۀ خوب :

چـه بـایـدکـرد؟
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برای يک انتخاب رشتۀ خوب :

در رشته  دلخواهتان، یك سال دیگر نیز ادامه دهید، حتماً با پدر و مادر و خانواده تان 
مشورت کنید؛ زیرا پدر و مادر شما، به خوبي روحیات شما را مي شناسند و مي دانند 

که آیا مي توانید براي یك سال دیگر هم درس بخوانید یا خیر.

 اگر دانشگاهی خارج از محل سکونت خود را انتخاب کرده اید، توجه داشته باشید که 
در خوابگاه، در بهترین شرایط، باید با سه دانشجوی دیگر، که هیچ شناختی هم از آنها 
ندارید، هم اتاق شوید؛ البته برخی از دانشگاه ها امکان ارائة خوابگاه را به دانشجویان 
ندارند یا به خاطر داشتن متقاضی زیاد و تعداد کم خوابگاه، به دانشجویان سال اول، 

خوابگاه نمی دهند. 
 در انتخاب رشته تحصیلی، باید به محل تحصیل کالس ها، که در تیتر عنوان دانشگاه 
برای مثال، دانشگاه تهران در گروه آزمایشي  پذیرش درج شده است، توجه کنید؛ 
علوم انسانی، دارای پردیس اقماری در شهرهاي قم یا کیش است، و در صورتی که 
داوطلبی در یکی از پردیس های مورد نظر پذیرفته شود، باید در شهرستان های مورد 

نظر ادامه تحصیل بدهد.

 باید بدانید که امکان تغییر رشته، بسیار کم است و اکثر دانشگاه ها به سختی با این 
امر موافقت می کنند؛ پس در اولویت بندی کد رشته محل ها در فرم انتخاب رشته، 

نهایت دقت را داشته باشید. 

 اگر می خواهید که دانشگاه شهر دیگری را انتخاب کنید، باید بررسی کنید که آیا 
روحیة جدایی از خانواده و دوری از آنها را  )گاه برای چند ماه( دارید؟ آیا با مشکالت 
و موانع زندگی در شهری دیگر، که گاه گویش محلی و هنجارهای آن را به خوبی 

نمی شناسید، آشنا هستید؟

تأثیری  اولویت، هیچ  یا آخرین  اول  اولویت  انتخاب یك رشته در  بدانید که  باید   
در شانس قبولی شما در آن رشته ندارد )مگر رشته یا دانشگاهی که دارای شرایط 
خاص است و در دفترچه راهنمای انتخاب رشته ذکر شده است که باید رشته محل 
رشته ها،  اولویت بندی  و  ترتیب  در  اصل  شود(.  زده  مشخصی  اولویتی  تا  نظر  مورد 
عالقه مندی شماست؛ برای مثال، اگر داوطلب گروه آزمایشي علوم ریاضی و فني رتبة 
2000 بیاورد و صدمین اولویت او رشتة ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان باشد و نفر 
دیگر رتبة 2001 بیاورد و اولین انتخاب او رشتة ریاضی صنعتی اصفهان باشد، در 
صورتی که نفر اول در انتخاب های قبلی خود پذیرفته نشده و شرایط یکسانی نیز با 
رتبة 2001 داشته باشد، او در اولویت قرار دارد )منظور از شرایط یکسان این است که 

هر دو از سهمیة یکسانی برخوردار بوده و در یك شهر ساکن باشند(.

 نباید سرنوشت تحصیلی خود را به دست افرادی دهید که گاه هیچ شناختی نسبت 
انتخاب رشته«، »متخصص  قبیل: »جادوگر  از  عناوینی  با  را  و خود  ندارند  به شما 
قبولی با هر رتبه« و ... معرفي مي کنند، بدهید. کسب آگاهی و مشاوره با افراد آشنا 
و متخصص با رشته ها و مؤسسه های آموزش عالی، خوب است، اما انتخاب نهایی را 
خود انجام دهید. گاه می شنویم که داوطلبی، کل پروسة انتخاب رشتة خود را به یکی 
... می سپارد و حتی  و  والدین، مشاور مدرسه  برادر، خواهر،  مانند:  نزدیکان خود  از 
نمی داند که چه رشته هایی را براي وی انتخاب کرده اند! انجام این کار، بدون شك، 

اشتباه است؛ زیرا هیچ کس، جز خود ما، مسؤول زندگی و سرنوشتمان نیست.

 نباید سرنوشت خود را به دست افرادی دهید که با لفاظی و بازی با کلمات، تالش 
می کنند تا به شما بقبوالنند کاری که انجام می دهند، علمی، با کیفیتی بسیار خوب 
و خارج از توان یك داوطلب است؛ برای مثال، در یکی از تبلیغ ها آمده است: »روش 
ـ شهرها تحت  یا »سورت رشته  است.«   ... انحصاری دکتر  متقاطع، روش  ماتریس 
نظارت عملکردی الگوریتم تعیین مطلوبیت رشته ـ شهر.« هدف این تبلیغ ها، فقط 
عجیب و دشوار نشان دادن پروسه انتخاب رشته است تا شما اعتمادتان را به خود از 
دست بدهید و حاضر شوید که مبلغی کالن برای انتخاب رشته، به افراد مورد نظر 
بپردازید؛ افرادی که اکثر اوقات، اطالعات دقیق و صحیحی نیز به داوطلبان نمی دهند.

بدهید،  تحصیل  ادامه  آن  در  می خواهید  که  را  شهری  یا  دانشگاه  رشته،  نباید   
انتخاب کنید.  با شما صمیمی باشد(  انتخاب دوستتان )هر چقدر هم که  بر اساس 
درست است که داشتن یك دوست صمیمی در رشته یا دانشگاهی که در آن تحصیل 
می کنید، خیلی خوب است، اما شما و دوستتان، می توانید در دو رشته، دو دانشگاه 
و حتی دو شهر متفاوت هم، با هم صمیمی باقی بمانید؛ از سوی دیگر، صمیمی ترین 
و بهترین دوستان خود را می توانید در دانشگاه بیابید؛ زیرا به سنی رسیده اید که، در 
مقایسه با دوران دانش آموزي، پختگی و دید بهتری دارید و خواهید توانست دوستان 

مناسب تری را انتخاب کنید.  

 هنگام انتخاب دانشگاه محل تحصیل، نباید نما و ظاهر دانشگاه را معیار قرار داد. 
درست است که ما انسان ها به ظاهر اهمیت می دهیم، ولی زشت یا زیبا بودن ظاهر 
دانشگاه، معیار درستی برای انتخاب دانشگاه نیست. فاکتورهایی که دانشگاه را خوب 
یا بد جلوه می دهد، کیفیت آموزش، شبکه های آموزشی و سطح علمی استادان آن 
ارزشمند  از یك ساختمان  علمی  داشتن یك مدرک  که  کنید  باور  است.  دانشگاه 

ساده، کمك بیشتری به شما براي داشتن آینده بهتر می کند!

چـه بـایـدکـرد؟
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ضمن آرزوي موفقيت براي داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 
۱۳۹۸، بدین وسيله به اطالع كليه داوطلبان آزمون مذكور مي رساند كه نتيجه 
اوليه این آزمون، به صورت كارنامه تهيه و روي پایگاه اطالع رساني این سازمان به 
آدرس: www.sanjesh.org  قرار گرفته است. هر یک از داوطلبان شركت كننده 
در آزمون سراسري سال ۱۳۹۸، مي توانند به منظور اطالع از نتيجه آزمون خود 
و مشاهده كارنامه نتایج اوليه و تهيه پرینت از آن، به پایگاه اطالع رساني مذكور 
مراجعه و با وارد نمودن شماره پرونده، نام كاربري، رمز ورود و شماره شناسنامه یا 
شماره داوطلبي، نام خانوادگي، نام، شماره شناسنامه و سال تولد یا شماره پرونده، 

كد رهگيري و شماره شناسنامه، اقدام نمایند. 
ضمناً آن دسته از داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي )رشته هاي 
با آزمون( در این آزمون شده اند، الزم است كه براي مشاهده دفترچه راهنماي 
انتخاب رشته هاي تحصيلي )شماره ۲( و انتخاب رشته، به نکات ذیل توجه نمایند: 
۱- مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان و مشاهده دفترچه راهنماي انتخاب 
رشته هاي تحصيلي )شماره ۲( و بخش پيوست هاي هر یک از گروه هاي آزمایشي 
)شامل: توضيحات و شرایط و ضوابط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي(، كه به 
تفکيک از صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۷ روي پایگاه اطالع رساني مذكور 

قرار گرفته است. 
۲- دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي براي دانشگاه ها و مؤسسات 
رشته هاي  اختصاصي  ضوابط  و  شرایط  كليه  حاوي  سال ۱۳۹۸  عالي  آموزش 
مختلف تحصيلي دوره هاي روزانه، شبانه، مجازي، پردیس خودگردان و ظرفيت 
و  غيردولتي  و  غيرانتفاعي  عالي  آموزش  مؤسسات  پيام نور،  دانشگاه  مازاد، 
همچنين توضيحاتي دربارة نحوة تکميل فرم انتخاب رشته از سوي داوطلباني 
كه بر اساس مندرجات كارنامه خود، مجاز به انتخاب رشته در هر یک از دوره هاي 
فوق الذكر هستند و همچنين نحوه مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان و 

نحوة تکميل نمودن فرم انتخاب رشته است.
۳- هر یک از داوطلبان گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي، 
علوم انساني، هنر و زبان هاي خارجي، كه مجاز به انتخاب رشته شده اند، باید دفترچه 
راهنماي انتخاب رشته گروه آزمایشي ذي ربط را از طریق پایگاه اطالع رساني این 

سازمان دریافت و مطالعه نمایند.
۴- به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته هاي تحصیلي آزمون سراسري سال 1398 از تاریخ 
انتشار نتیجه اولیه فرصت داده شده است که ابتدا نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنماي 
انتخاب رشته هاي تحصیلي )دفترچه شماره 2( گروه آزمایشي مربوط، توضیحات مندرج به 
بخش پیوست ها و دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتي )این دفترچه و دستورالعمل از 
طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان قابل دریافت است( اقدام نموده و کدرشته محل هاي 
مورد نظر خود را )برابر ضوابطي که در دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج گردیده است( 
استخراج و به ترتیب تقدم عالقه مرتب نمایند و پس از آن، کدرشته هاي انتخابي خود را ابتدا 
در فرم پیش نویس مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج کنند و پس از اطمینان از 

صحت کدرشته محل هاي انتخابي، به مدت پنج  روز )از روز یکشنبه مورخ 98/5/20 لغایت 
روز پنج شنبه مورخ 98/5/24( بر اساس دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتي، با وارد 
کردن شماره پرونده، نام کاربري، رمز ورود و شماره شناسنامه یا شماره پرونده، کدرهگیري و 
شماره شناسنامه، کدرشته محل هاي تحصیلي مورد عالقه خود را از رشته هاي تحصیلي گروه 
یا گروه هاي آزمایشي مجاز در دوره هاي مختلف روزانه، شبانه، مجازي و پردیس خودگردان 
دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي و غیردولتي، و دانشگاه پیام نور ثبت نموده 
و نسبت به تکمیل فرم مذکور، در مدت زماني که در نظر گرفته شده است، اقدام نمایند. 
بدیهي است که پس از تأیید نهایي کدرشته هاي انتخابي از سوي داوطلب، شماره 15 رقمي 
از سوي سیستم به عنوان رسید انتخاب رشته در اختیار داوطلب قرارداده خواهد شد. این 
رسید، پس از انجام کامل مراحل و ارسال اطالعات، در یك صفحه مجزا ارائه مي شود. 
داوطلبان باید توجه داشته باشند که فقط یك بار اجازه انتخاب رشته به هر داوطلب داده 
مي شود. ضمناً پس از انتخاب رشته و دریافت رسید 15 رقمي نیز داوطلبان مي توانند فرم 

انتخاب رشته خود را تصحیح یا ویرایش نمایند. 
تبصره ۱: با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در رشته هاي علوم ورزشي و آموزش تربیت بدني 
در گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني و رشته هاي تحصیلي 
گروه آزمایشی هنر )شامل: نقاشي، ارتباط تصویري، کارداني هنرهاي تجسمي، طراحي 
پارچه و طراحي لباس، طراحي صنعتي، ادبیات نمایشي، مجسمه سازي، موسیقي ایراني 
و جهاني، کتابت و نگارگري، آهنگسازي، بازیگري - کارگرداني، طراحي صحنه، نمایش 
عروسکي و عکاسي( در آزمون سراسري سال 1398 به صورت متمرکز و با شرایط خاص 
صورت مي پذیرد، داوطلباني که قبالً براي شرکت در آزمون عملي این رشته ها در بازه زماني 
98/4/9 لغایت 98/4/18 اعالم عالقه مندي کرده و در آزمون عملي آنها شرکت نموده اند، 
در صورت تمایل، الزم است که در بین 150 انتخاب خود در فرم انتخاب رشته، این رشته ها 
را نیز در هر اولویتي که عالقه دارند، قرار دهند. آزمون عملي براي داوطلباني که هزینه 
برگزاري آزمون عملي در رشته هاي فوق پرداخت نموده اند، به شرح ذیل برگزار شده یا 

خواهد شد. 

تبصره ۲: داوطلبان گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم 
انساني عالقه مند به رشته هاي علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي، كه براساس كارنامه نتایج اوليه در دوره روزانه و نوبت دوم 
مجاز نشده اند، در صورتي كه در زمان مقرر )۳، ۴، ۵ و ۹۸/۵/۶( در آزمون عملي 
شركت نموده اند، به آنان اجازه انتخاب رشته محل هاي دوره روزانه و نوبت دوم، 
منحصراً در این رشته ها داده شده و این موضوع نيز در كارنامه نتایج اوليه براي 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 اعالم نتايج اوليه آزمون سراسري سال 1398 ، تاريخ قراردادن 
 دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي )دفترچه شماره 2( 

روي سايت  اين سازمان و همچنين زمان و نحوه تکميل فرم 
انتخاب رشته هاي تحصيلي اينترنتي براي داوطلبان مجاز به 
انتخاب رشته هاي تحصيلي در آزمون سراسري سال1398 
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این داوطلبان مشخص گردیده است. 
تبصره ۳: داوطلباني كه در زمان ثبت نام براي پذیرش در رشته هاي با آزمون 
دانشگاه پيام نور و دانشگاه ها و مؤسسات غيرانتفاعي اعالم عالقه مندي ننموده اند، 
در این مرحله مي توانند، با پرداخت هزینه مربوط به عالقه مندي به این دوره ها 
به مبلغ ۱۳۸۰۰۰ )یکصد و سي و هشت هزار( ریال از طریق سيستم پرداخت 
اینترنتي مندرج در پایگاه اطالع رساني این سازمان )بخش خرید كارت اعتباري(، 

نسبت به انتخاب رشته از این دوره ها اقدام نمایند.
تبصره ۴: داوطلبان عالقه مند به پذیرش در دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير 
شهيد رجایي تهران، در صورتی كه مطابق كارنامه نتایج اوليه، مجاز به انتخاب 
رشته های دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجایی شده اند، در این مرحله 
مي توانند با پرداخت هزینه مربوط به عالقه مندي به رشته هاي این دانشگاه ها به 
مبلغ ۶۹۰۰۰ )شصت و نه هزار( ریال از طریق سيستم پرداخت اینترنتي مندرج 
در پایگاه اطالع رساني این سازمان )بخش خرید كارت اعتباري(، نسبت به انتخاب 

رشته از این دانشگاه ها اقدام نمایند.
تبصره ۵: سامانه انتخاب رشته مجازي این سازمان، به منظور راهنمایي و كمک 
به داوطلبان در انتخاب رشته آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ )براي رشته هاي با  
آزمون(، از اوایل هفته جاري، از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان در دسترس 

داوطلبان قرار گرفته است.
تبصره ۶: ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ شامل: 
مطالب مفيد و كاربردی درباره انتخاب رشته از جمله: تشریح محتوای كارنامه 
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 گذشته شده 
منتشر شده است. مطالعه این ویژه نامه، به داوطلبان، والدین و مشاوران توصيه 

می شود.
۵- پذیرش در رشته محل هاي صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي، از سوي دانشگاه ها 
و مؤسسات پذیرنده در سال ۱۳۹۸ به  صورت جدا از رشته محل هاي با آزمون و 
مستقل از این مرحله، با رعایت قوانين و مقررات مربوطه و با مالک معدل كتبي 
دیپلم، با توجه به نوع دیپلم داوطلب و رشته انتخابي وي، انجام مي شود. داوطلبان 
متقاضي )اعم از اینکه در آزمون سراسري ثبت نام نموده یا ننموده یا در جلسه 
آزمون حاضر یا غایب بوده اند( مي توانند، با مراجعه به سامانه پذیرش دانشجو، 
صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي مندرج در پایگاه اطالع رساني این سازمان، كه از 
تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ فعال گردیده و هم اكنون نيز فعال است و تا تاریخ ۹۸/۶/۲۸ 
نيز فعال خواهد بود، با مطالعه دقيق دفترچه راهنماي مربوط، نسبت به ثبت نام و 
انتخاب رشته در این پذیرش اقدام نمایند. الزم به توضيح است كه دفترچه راهنماي 
ثبت نام و انتخاب رشته در رشته هاي پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي، به 
همراه اطالعيه هاي اصالحي آن، از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ در پایگاه اطالع رساني این 
سازمان قرار گرفته است و هم اكنون نيز در سایت سازمان سنجش قرار دارد؛ 
لذا كدرشته محل هاي مربوط به پذیرش بر اساس سوابق تحصيلي، در دفترچه 

راهنماي شماره )۲( كه در تاریخ ۹۸/۵/۱۷ منتشر شده، درج نگردیده است.
و واحدهاي  انتخاب رشته هاي تحصیلي مراکز  به  از داوطلبان عالقه مند  6- آن دسته 
دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي، باید پس از اعالم نتیجه اولیه آزمون و دریافت کارنامه، براي 
اطالع از زمان و نحوه انتخاب رشته، )از تاریخ 98/5/20( به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد 
اسالمي به نشاني: www.azmoon.org مراجعه نمایند. انتخاب رشته براي رشته هاي 
دانشگاه آزاد اسالمي، با استفاده از کد دسترسي مندرج در کارنامه اعالم نتایج اولیه آزمون، 
به طور مجزا و از طریق دانشگاه مذکور انجام مي پذیرد. بدیهي است داوطلباني که در یکي 
از رشته هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي یا دانشگاه آزاد اسالمي پذیرفته شوند، 
مي توانند به دلخواه خود، منحصراً در یکي از مؤسسات، ثبت نام کنند و مشغول به تحصیل 

شوند.
 تذكرات مهم :

1ـ به داوطلبان توصیه مي گردد که پس از دریافت رسید از بخش مشاهده اطالعات، حتماً 
از فهرست کد رشته هاي انتخابي خود در فرم انتخاب رشته اینترنتي، که باالي آن رسید 
15 رقمي و شماره پرینت درج گردیده است، یك نسخه پرینت تهیه نموده و به دقت آن را 

بازبیني و مشاهده نمایند و در صورت مشاهده اشکال در کد رشته محل هاي درج شده در 
فرم انتخاب رشته، با مراجعه به بخش ویرایش فرم انتخاب رشته، آن را اصالح نمایند. الزم 
است که داوطلبان، پرینت فهرست کد رشته محل هاي انتخابي شان را تا زمان اعالم نتایج 

نهایي، نزد خود نگهداري نمایند. 
نکته مهم: در حفظ و نگهداري این رسید 15 رقمي و سایر اطالعات آزموني خود دقت 
نمایید؛ چون امکان سوءاستفاده از این اطالعات، براي دستکاري انتخاب رشته شما بعد از 

اتمام فرآیند انتخاب رشته، وجود دارد.
2ـ عدم دریافت رسید 15 رقمي، به منزله عدم تکمیل فرآیند انتخاب رشته است؛ لذا الزم 

است که داوطلبان، دقت الزم را در دریافت این رسید داشته باشند.
3ـ  داوطلباني که مجاز به انتخاب رشته هستند، براي اینکه مراحل انتخاب رشته هاي 
تحصیلي را با موفقیت به پایان برسانند و مشکلي براي آنان به وجود نیاید، الزم است که 
اطالعیه هاي این سازمان، دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي و شرایط و ضوابط 
مؤسساتي که به صورت شرایط خاص پذیرش مي نمایند و همچنین دستورالعمل نحوه 

انتخاب رشته اینترنتي را به دقت مطالعه نمایند.
4ـ بعضاً برخي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، بعد از انتشار دفترچه راهنماي انتخاب 
رشته، اقدام به اخذ مجوز رشته جدید یا حذف رشته مي نمایند که این سازمان در طول 
زمان انتخاب رشته، این موضوع را در قالب اطالعیه هاي اصالحي، اطالع رساني مي نماید؛ 
لذا الزم است که داوطلبان، تا پایان زمان انتخاب رشته، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این 
سازمان، از وجود این اطالعیه ها آگاه شده و، در صورت نیاز، انتخاب رشته خود را ویرایش 

نمایند.
5 ـ  بر اساس ضوابط آزمون سراسري سال 1398، منحصراً آن دسته از داوطلباني  که داراي 
مدرک دیپلم نظام آموزشي جدید )نظام 3-3-6( بوده یا شاغل به تحصیل در پایه دوازدهم 
نظام آموزشي جدید هستند یا داوطلباني که داراي مدرک پیش دانشگاهي هستند یا شاغل 
به تحصیل در دوره پیش دانشگاهي یا داراي مدرک کارداني )فوق دیپلم( بوده اند، یا حداکثر 
تا تاریخ 1398/6/31 نسبت به اخذ مدرک تحصیلي خود اقدام مي نمایند، حق ثبت نام و 
شرکت در آزمون را داشته اند. آن دسته از دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره کارداني، 
که تا تاریخ تعیین شده موفق به اخذ مدرک تحصیلي دوره کارداني )فوق دیپلم( نگردند، 
و همچنین آن دسته از داوطلبان نظام جدید 3-3-6 یا دانش آموزان دوره پیش دانشگاهي، 
که احتمال می دهندتا پایان شهریورماه )1398/6/31( موفق به اخذ مدرک تحصیلي خود 
نشوند، چنانچه در این آزمون شرکت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده باشند، مجاز به 
تکمیل فرم انتخاب رشته براي رشته هاي تحصیلي پذیرش براي نیمسال اول )مهرماه( سال 
تحصیلي 98-99 نیستند و در صورت تکمیل فرم انتخاب رشته و قبولي نهایي، قبولي آنها 

لغو و با آنان مطابق ضوابط رفتار خواهد شد.
تاریخ مقرر )1398/6/31( موفق به اخذ مدرک  تا  از داوطلباني که  تبصره: آن دسته 
تحصیلي دیپلم نظام جدید )نظام 3-3-6( یا مدرک پیش دانشگاهي یا مدرک کارداني )فوق 
دیپلم( نشوند، در صورت انتخاب کد رشته  محل هایي که مطابق دفترچه راهنماي انتخاب 
رشته، پذیرش آنها براي نيمسال دوم )بهمن ماه( سال تحصیلي 98-99 باشد، به شرط 
اخذ مدرک تحصیلي حداکثر تا تاریخ 1398/11/30، ثبت نام و ادامه تحصیل آنان بالمانع 

خواهد بود، و در غیر این صورت، قبولي آنان باطل خواهد شد.
6ـ پذیرفته شدگان رشته هاي تحصیلي دوره هاي روزانه )اعم از متمرکز یا نیمه متمرکز، 
پذیرش با آزمون یا صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي( آزمون سراسري سال 1397، منحصراً 
براي شرکت در گزینش رشته هاي تحصیلي، دوره هاي غیر روزانه آزمون سراسري سال 
1398 به شرط اینکه تا تاریخ 97/12/25 نسبت به انصراف قطعي اقدام نموده باشند و 
در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط، از جمله مقررات نظام وظیفه، مجاز به ثبت نام و 
شرکت در آزمون سال 1398 بوده اند؛ در غیر این صورت، مجاز به ثبت نام و شرکت در این 

آزمون نبوده اند.
7ـ دانشجویان دوره روزانه )سنوات قبل( براي شرکت در آزمون سراسري، باید، در صورت 
داشتن شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي شرکت در آزمون، حداکثر تا تاریخ 
97/12/25 از رشته اي که در آن مشغول به تحصیل بوده اند، انصراف مي داده اند؛ در غیر این 
صورت، حتي در صورت انصراف بعد از تاریخ 97/12/25 در صورت قبولي در این آزمون، 

قبولي آنها باطل خواهد شد. 
8 ـ داوطلبان، در صورت مشاهده مغایرت در سهمیه )برای داوطلبان متقاضی سهمیه 
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ایثارگران( یا درخواست اعمال سهمیه ایثارگران، الزم است که حداکثر تا تاریخ 98/5/22 
به ارگان هاي مربوط )محل تشکيل پرونده ایثارگري( مراجعه و موضوع علت عدم تأیید 
سهمیه یا درخواست اعمال سهمیه را پي گیري نمایند. بدیهی است که در صورت تأیید 
نهایي سهمیه آنان از سوي ستاد کل ارگان ذي ربط در تهران و ارسال مشخصات داوطلبان 
حداکثر تا تاریخ 98/5/27 به این سازمان، سهمیه آنان براي مرحله گزینش نهایي اعمال 
خواهد شد؛ در غیر این صورت، بعد از تاریخ مذکور )98/5/27( اقدامي در خصوص اعمال 

سهمیه ایثارگران به عمل نخواهد آمد و این داوطلبان با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد.
9ـ چنانچه مشمول اعمال سوابق تحصیلي دیپلم نظام آموزشي جدید )نظام 3-3-6( یا 
دیپلم و پیش دانشگاهي نظام سالي واحدي هستید و در رابطه با عنوان دیپلم، سال اخذ 
دیپلم، نمرات سوابق تحصیلي دیپلم، عنوان پیش دانشگاهي، سال اخذ پیش دانشگاهي و 

نمرات سوابق پیش دانشگاهي مندرج در این کارنامه، اشکالي مشاهده نمودید، الزم است 
که حداکثر تا تاریخ 98/5/22 با همراه داشتن کارنامه، به منطقه آموزش و پرورش شهرستان 
مربوط مراجعه نمایید. بدیهی است مواردی که از طرف مرکز سنجش وزارت آموزش و 
پرورش )حداکثر تا تاریخ  98/5/27( تأیید و به این سازمان اعالم گردد، براي مرحله گزینش 

نهایي اعمال خواهد شد؛ در غیر این صورت، اقدامی در این زمینه، به عمل نخواهد آمد.
یا  سؤال   98/5/24 تاریخ  تا  حداکثر  مي توانند  لزوم،  صورت  در  گرامي،  داوطلبان 
 سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني:
  www.sanjesh.org  یا با تماس تلفني در ساعات اداري با شماره تلفن هاي: ۰۲۱-۴۲۱۶۳ 

در میان بگذارند و از مراجعه حضوري به سازمان سنجش اکیداً خودداري نمایند.              
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در خصوص:

 سري دوم  اصالحات و  اعالم رشته محل هاي جديد  پذيرش  صرفًا  بر اساس سوابق 

تحصيلي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1398 
پیرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي تحصيلي پذیرش 
صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال 1398 در تاریخ  98/11/17 و 
اطالعیه هاي مورخ 97/12/26 و 98/02/30، بدین وسیله اصالحات و کدرشته محل هاي 
انتخاب  جدید )سري دوم(، عالوه بر رشته هاي تحصیلي مندرج در دفترچه راهنماي 
رشته هاي تحصیلي مربوط، به شرح جداول مندرج در سایت سازمان سنجش به نشاني: 
www.sanjesh.org اعالم مي گردد. آن دسته از داوطلباني که قباًل ثبت نام و انتخاب 
رشته خود را تکمیل و کد رهگیري دریافت نموده اند، مي توانند، در صورت تمایل، نسبت 

به ویرایش کدرشته محل هاي انتخابي خود اقدام نمایند. 

که  است  گردیده  اتخاذ  ترتیبي  بیشتر،  تسهیالت  نمودن  فراهم  منظور  به  ضمناً 
متقاضیان بتوانند تا پایان روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۶/۲۸ نسبت به ثبت نام و انتخاب 
رشته اقدام نمایند؛ لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و 
پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته مذکور و 
مندرجات اطالعیه هاي فوق، منحصراً به پایگاه اطالع رساني این سازمان )لينک سامانه 
پذیرش دانشجو در رشته هاي صرفاً با سوابق تحصيلي آزمون سراسري – مهرماه 
۱۳۹۸( مراجعه و نسبت به ثبت نام و انتخاب کدرشته محل هاي انتخابي تا تاریخ یاد شده 
در آزمون مذکور اقدام نمایند.        روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

15 ذی حّجه

خجسته زاد روز حضرت امام 

علی النقی الهادی )عليه السالم( 

برتمام مسلمانان تهنيت باد
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کافي است در این روزها در خیابان هاي شهر قدم بزنید و ببینید که آنچه بیش از 
همه جلب توجه مي کند، انواع پارچه نوشته ها، بروشورها و برگه هاي تبلیغاتي است 
تبلیغاتی، سعي  پیام های  این  بیشتر  در  است.  رشته  انتخاب  بیشترآنها  که مضمون 
شده است تا به داوطلبان القا کنند که آنها خود توان انتخاب رشته ندارند و فرایند 
باید دست به دامن دیگران )استادان صد  انتخاب رشته به قدری پیچیده است که 
درصد تضمینی( شوند و براي انجام این کار، از نرم افزارهاي پیچیده اي استفاده کنند.

در نمودار پایین، سعی شده است تا مراحل انتخاب رشته، به صورت ساده و گام به گام 
برای شما نمایش داده شود. با نگاهی به این مراحل، متوجه می شوید که این موضوع 

تا این اندازه که تبلیغات، حال و هوای آن را داغ کرده است، سخت و دشوار نیست 
و شما با حفظ آرامش و پرهیز از تصمیمات هیجانی و با توجه به عالقه ها،تمایالت 
و هدف های خود )که کسی بهتر از خودتان از آنها آگاه نیست( و همچنین با کسب 
اطالعات الزم و مشورت با افراد دلسوز، می توانید این مرحله را هم با موفقیت پشت 
سر بگذارید. اگر دقت کنید، می بینید که بهترین مراکز انتخاب رشته، مراکزی هستند 
از اطالعات شما  آنها  واقع،  انجام دهید؛ در  را  تا مراحل زیر  از شما می خواهند  که 

استفاده می کنند و اطالعات خاص دیگری ندارند. 

مراحل ساده انتخاب رشته در یک نگاه

۱ .)www.sanjesh.org( دریافت كارنامه از وبگاه سازمان سنجش
جمع آوری اطالعات الزم. ۲

o مطالعة دفترچه راهنمای عملی انتخاب رشته
o مطالعة ویژه نامة انتخاب رشتة پيک سنجش

تعيين رشته های مورد نظر )با توجه به عالقه و استعداد(. ۳
تعيين شهرهای مورد نظر برای تحصيل )با توجه به امکانات(. ۴
تعيين دوره های تحصيلی )روزانه، شبانه، پيام نور و دوره های دیگر( مورد نظر )با توجه به وضعيت شخصی خود( . ۵
پيدا كردن تمام رشته ها و دوره های مورد نظر در شهرهای مورد نظر در دفترچة انتخاب رشته كه ممکن است از . ۶

۱۵۰ مورد بيشتر شود.
توجه به رتبه در زیرگروه ها در كارنامه )برای افزایش شانس قبولی(. ۷
توجه به منطقة بومی در كارنامه )برای افزایش شانس قبولی(. ۸
استفاده از سامانة انتخاب رشتة مجازی سازمان سنجش )برای اطالع از شانس قبولی در رشته های مورد نظر( . ۹

شما می توانید با استفاده از این نرم افزار، از شانس قبولی خود در رشته ها و شهرها مورد نظر در حالت های مختلف آگاه شوید. 
تصميم گيری و انتخاب ۱۵۰ رشته محل مورد عالقه، از ميان رشته محل هایی كه در مرحلة شش انتخاب كرده اید.. ۱۰
تنظيم ترتيب قرار گرفتن رشته های انتخابی، از بيشترین عالقه به كمترین عالقه )مرتب كردن رشته ها باید با دقت . ۱۱

انجام شود؛ به طوری كه بعد از اعالم نتيجه در كارنامة نهایی، حسرت نخورید كه ای كاش بعضی از كد رشته ها را 
باالتر انتخاب می كردید و بعضی را پایين تر(. 

وارد كردن رشته  محل های انتخابی )نهایی( در سامانة انتخاب رشتة اینترتی سازمان سنجش. ۱۲
دریافت كد ۱۵ رقمی تکميل فرایند انتخاب رشته در آخرین مرحله . ۱۳

ضمنًا تا آخرین ساعات مهلت اعالم شده برای انتخاب رشته، امکان ویرایش رشته ها هست.                                               

مركز تحقيقات، ارزشيابی، اعتبارسنجی و تضمين كيفيت آموزش عالی
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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 1357 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 بازيگري:
- مصاحبه و آزمون پروژه عملي بازیگري از کد رشته امتحاني 1357 مطابق جدول ذیل در روزهاي 27، 28، 29، 30 و 98/5/31  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 7:30( 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 ۹۸/۵/۲۵ 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 بايد به شرح ذيل باشد: 
الف( همراه داشتن و ارائه اسناد و مدارک 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 323 و 
324 از نمایشنامه »دایي وانیا« اثر »آنتوان چخوف« ترجمه »هوشنگ پیرنظر«، نشر قطره، 1374 را اجرا و بازي کنند )مطابق متن ذیل(. هـ( آقایان الزم است تك گویي 
»دایي وانیا« در صفحات 302 و 303 از نمایشنامه »دایي وانیا« اثر »آنتوان چخوف« ترجمه »هوشنگ پیرنظر«، نشر قطره، 1374 را اجرا و بازي کنند )مطابق متن ذیل(. 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

تاريخ و نحوه پرينت كارت ورود به جلسه و همچنين 
 زمان برگزاري آزمون  عملي رشته بازيگري از 

كد رشته امتحاني 1357 آزمون ورودي دوره هاي 
كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398
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روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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