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اطالعیه های  سازمان  سنجش  آموزش  کشور در خصوص :

 اصالحات و رشته محل هاي 
جدید با سوابق تحصیلي پذیرش 

سراسري 1398 

و   97/10/13 مورخ  اطالعیه  پیرو 
راهنمای  دفترچه  انتشار  همچنین 
بدین  تاریخ 97/11/17،  در  ثبت نام 
داوطلبان  کلیه  اطالع  به  وسیله 
رشته  انتخاب  و  ثبت نام  متقاضی 
دانشجو  پذیرش  در  شرکت  برای 
تحصیلی  سوابق  اساس  بر  صرفًا 
آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 
پذیرش  و  سنجش  قانون  موضوع 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  در  دانشجو 
 92/6/10 مصوب  عالی  آموزش 
و  اسالمی  شورای  محترم  مجلس 

شانزدهمین  و  پانزدهمین  مصوبات 
پذیرش  و  سنجش  شورای  جلسه 
دانشجو مورخ 8 و 12 دی ماه 1397 
انتخاب رشته  و  ثبت نام  که  می رساند 
برای گزینش در رشته های تحصیلی، 
اساس  بر  صرفًا  آنها  در  پذیرش  که 
کتبی  )معدل  تحصیلی  سوابق 
به  منحصرًا  می پذیرد،  صورت  دیپلم( 
صورت اینترنتی از روز دوشنبه مورخ 
در  و  است  شده  آغاز   97/12/20
 98/06/28 مورخ  پنجشنبه  روز 

پایان می پذیرد.

جدول  و  ثبت نام  راهنمای  دفترچه 
کدرشته محل های مربوط به پذیرش 
فوق از تاریخ 97/11/17 روی پایگاه 
گرفته  قرار  سازمان  این  اطالع رسانی 
است؛ لذا کلیه داوطلبان و متقاضیان 
و شرایط  اساس ضوابط  بر  می توانند 
مربوط  راهنمای  دفترچه  مندرج 
برای پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس 
سوابق تحصیلی )معدل کتبی دیپلم( 
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  در 
پایگاه  به  فوق  روزهای  در  عالی، 
نشانی:  به  این سازمان  اطالع رسانی 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس 

سوابق تحصیلي دانشگاه آزاد اسالمي 

درآزمون سراسري 1398 
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حضرت امام حسين )ع( فرمودند: 
و  گردنكشي،  و  سبكسري  روي  از  من  همانا 
نیز براي ایجاد فساد و ستمگري، دست به این 
قیام نزدم؛ بلكه براي اصالح اوضاع اّمت جّدم 
و  معروف«  به  »امر  مي خواهم  و  كردم،  قیام 
»نهي از منكر« كنم، و به روش جّدم ]رسول 
)ع(  طالب  ابي  بن  علي  پدرم  و  )ص([  خدا 

عمل كنم. 

بسا كسي كه با نعمتي كه بدو دهند، به دام 
افتد، و با پرده اي كه بر گناه او پوشند ، فریفته 
گویند،  درباره اش  كه  نیك  با سخن  و  گردد، 
چیزي  به  را  كس  هیچ  خدا  و  شود،  آزموده 

نیازمود، چون مهلتي كه بدو عطا فرمود.

حضرت امام حسين )ع( فرمودند:
نماز  در  ایستاده  را  قرآن  از  آیه اي  كه  كسي 
خود بخواند، به هر حرف صد حسنه براي او 

نوشته مي شود.

و  كارشناسي ارشد  آزمون هاي  برگزاري  از  پس  ساله  هر 
مؤسسات  آزمایشي  آزمون هاي  در  ثبت نام  سراسري، 
داوطلبان  سوي  از  غیرمجاز،  و  مجاز  آموزشگاه هاي  و 
در  موفق  حضور  و  آمادگي  براي  آزمون ها  این  پرشمار 
ما  بحث  مي شود.  آغاز  آینده  سال  سراسري  آزمون هاي 
در این شماره آن است كه آزمون هاي آزمایشي ، كه براي 
سنجش آموخته هاي داوطلبان آزمون هاي مقاطع مختلف 
دانشگاهي و افزایش مهارت هاي پاسخگویي آنها پیش از 
استاندارد  فرض  بر  مي شود،  اجرا  اصلي  آزمون  برگزاري 
بودن، تا چه حد مي تواند یاري رسان داوطلبان در جهت 
بهبود كیفیت حضور آنها در یكي از آزمون هاي ورود به 

دانشگاه ها باشد.
نكته اساسي و قابل ذكر در مورد آزمون هاي آزمایشي، كه 
بعضاً از سوي داوطلبان مورد غفلت قرار مي گیرد و روي 
برخي  كه  است  این  نمي شود،  كافي  تأمل  و  درنگ  آن، 
از مشتاقان به ادامه تحصیل، بدون آنكه مطالعه كافي و 
عمیق روي متون و منابع درسي گروه یا رشته مورد نظر 
خود داشته باشند، داوطلب شركت در این گونه آزمون ها 
به  داوطلب،  كه  مي شود  باعث  كار  این  انجام  مي شوند. 
جاي آنكه با دقت كافي و تكیه بر آموخته ها، محفوظات و 
دانش خویش به تست ها پاسخ دهد، به محض برخورد با 
پرسش هاي دشوار، به طور تصادفي گزینه اي از گزینه هاي 
چهارگانه را انتخاب  كند؛ اما غافل از آنكه با انجام این كار، 
ضمن دریافت نمره منفي و كسب رتبه نامطلوب، هدف 
در  از شركت  اصلي  زیرا هدف  نمي شود؛  تأمین  نیز  وي 
این گونه آزمون ها آن است كه داوطلب به كسب تجربه 
آگاهانه تر  و  هدفمندانه تر  شركِت  براي  مفید  تجاربي  یا 
در آزمون سراسري اصلي )كارشناسي یا كارشناسي ارشد( 
بپردازد و جلسه اي شبیه به جلسه آزمون اصلي را براي 
مسأله ،  این  با  واقعي  مواجهه  عدم  اما  كند؛  تداعي  خود 
دادن  هدر  به  ضمن  داوطلبي،  چنین  كه  مي شود  باعث 
مبلغ یا مبالغي كه براي شركت  در آزمون هاي آزمایشي 
این  در  مفیدي  تجربه  هیچ گونه  است،  كرده  پرداخت 
زمینه به دست نیاورد و نوعي دلزدگي نسبت به آزمون 

اصلي نیز در وي ایجاد شود.
به بیان دیگر، باید تأكید كرد كه شركت در آزمون هاي 
آزمایشي، یك جدیت خاصي از سوي افراد شركت كننده 
ضرورت ها  داراي  آزمون ها  این  اگر  و  مي طلبد،  آنها  در 
داوطلبان،  و  باشند  ذیل  سطور  در  مندرج  شرایط  و 
بندند،  كار  به  را  سطور  این  در  شده  ذكر  توصیه هاي 
این  بود و در غیر  این آزمون ها مفید خواهد  شركت در 
صورت، جز اتالف وقت، انرژي و سرمایه مادي و معنوي، 

چیزي را براي این افراد در بر نخواهد داشت.

این شرایط عبارتند از:
1- آزمون هاي آزمایشي از سوي آموزشگاه ها یا مؤسسات 

مجاز برگزار شود؛
2- آزمون هاي مورد نظر، آزمون هاي استاندارد باشد؛

3- آزمون ها به صورت مرحله اي برگزار شود؛ یعني در فواصل 
كوتاه برگزار شده و از مباحث معّین كه در فاصله دو آزمون، 

داوطلب به مطالعه آنها مي پردازد پرسش طرح شود؛
4- در پایان تمام آزمون هاي مرحله اي، یك یا چند نوبت 
آزمون از كل مباحث و متون مربوط به هر گروه آزمایشي 

یا رشته تحصیلي نیز به عمل آید )آ زمون جامع(؛
یا  )مرحله اي  آزمایشي  آزمون  هر  برگزاري  از  پس   -5
جامع(، كارنامه كاملي از نمرات تفكیكي داوطلب در هر 
درس، رتبه علمي داوطلب در میان شركت كنندگان و ... 
براي اطالع وي از وضعیت خویش، از سوي مؤسسه برگزار 

كننده آزمون صادر شود؛ 
6- زمان، مكان و در مجموع فضاي برگزاري آزمون هاي 
تا داوطلب  باشد  آزمون اصلي  از  نمونه كاملي  آزمایشي، 
بتواند به تمرین و تكرار موقعیتي شبیه به حضور خود در 

جلسه آزمون اصلي بپردازد؛ 
7- منابع و مباحثي كه از آنها در هر مرحله از آزمون هاي 
آزمایشي یا آزمون جامع، سؤال طرح مي شود، به طور كامل 

از سوي مرجع برگزار كننده آزمون در آغاز مشخص شود؛
به هر مرحله  با مطالعه دقیق منابع مربوط  8- داوطلب 
به  و  شود  حاضر  آزمون  جلسه  در  آزمایشي،  آزمون  از 

پاسخگویي )تست زني( بپردازد؛
9- داوطلب، پس از برگزاري هر مرحله و دریافت كارنامه 
آن مرحله از آزمون، نسبت به رفع خطاها، نقطه  ضعف ها 
و كاستي هاي علمي خود اقدام كند و با پشتوانه  بیشتري 

براي حضور موفق در مرحله بعدي آزمون،گام بردارد؛ 
از  مرحله  هر  كه  بگذارد  این  بر  را  فرض  داوطلب   -10
بنابراین،  است؛  اصلي  آزمون  یك  آزمایشي،  آزمون هاي 
ضمن تمرین مهارت هایي مانند نحوة تست زني، تنظیم وقت 

پاسخگویي به هر سؤال و ...، آن را كاماًل جدي بگیرد؛
از  مرحله  چند  یا  یك  در  مطلوب  رتبه  كسب  با   -11
بداند  و  نشود  مغرور  رتبه  آن  به  آزمایشي،  آزمون هاي 
اصلي،  آزمون  در  داوطلب  رواني  و  روحي  شرایط  كه 
آزمون،  كلي  شرایط  و  آزمون،  سؤاالت  داوطلبان،  تعداد 
هر  آزمون ها،  این  و  است،  دیگري  گونه  به  حال  هر  در 
باشند،  نزدیك  نیز  اصلي  آزمون  استانداردهاي  به  چند 
یا  سراسري  )آزمون  اصلي  آزمون  با  مقایسه  قابل  قطعاً 
نیستند و آزمون اصلي، آزمون دیگري  كارشناسي ارشد( 
و  مجازي  نه  آن،  فضاي  حال  هر  به  كه  آزموني  است؛ 

آزمایشي، بلكه واقعي و حقیقي است. 
موفق باشيد

آزمون هاي آزمایشي: مفید یا  غیرمفید؟
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افزایش رشته محل های کارشناسی پیوسته 

با سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد

رشته  افزایش  خصوص  در  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  پذیرش  و  سنجش  مرکز 
محل های کارشناسی پيوسته با سوابق تحصيلی نيمسال اول 9۸ ـ 99 این 

دانشگاه اطالعيه ای صادر کرد.
متقاضیان تحصیل در دوره كارشناسی پیوسته صرفاً بر سوابق تحصیلی در دانشگاه 
آزاد اسالمی توجه كنند كه رشته محل هایی به سامانه ثبت نام این مقطع اضافه شده 
با مراجعه به سامانه:  www.azmoon.org  فهرست  است و داوطلبان می توانند 
رشته محل های مذكور را مشاهده و، در صورت تمایل، در انتخاب های خود منظور 

نمایند.
ضمناً آن دسته از داوطلبانی كه نسبت به انتخاب رشته اقدام نموده اند، می توانند، در 
صورت تمایل، با مراجعه به سامانه ثبت نام، نسبت به ویرایش رشته محل های انتخابی 

اقدام نمایند.
اول  نیمسال  یادآوري است كه ثبت نام كارشناسی پیوسته سوابق تحصیلی  به  الزم 

98 ـ 99 دانشگاه آزاد اسالمی، تا روز چهارشنبه 6 شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

تا ۵ شهریور )فردا( تمدید شد:

مهلت انتخاب رشته متقاضیان 

با آزمون دانشگاه آزاد 

انتخاب رشته متقاضيان رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی، تا روز سه 
شنبه ۵ شهریور )فردا( تمدید شد.

در پی تماس های متعدد داوطلبان در خصوص تمدید مهلت انتخاب رشته به اطالع 
می رساند كه انتخاب رشته متقاضیان رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی شركت 

كننده در آزمون سراسری سال 98 تا روز سه شنبه 5 شهریور )فردا( تمدید شد.
تحصیل  متقاضی  كه   98 سال  سراسری  آزمون  جلسه  در  حاضر  داوطلبان  تمامی 
به  مركز  این  سامانه  به  مراجعه  با  توانند  می  هستند،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در 

نشانی: http://azmoon.org نسبت به انتخاب رشته اقدام كنند.

داوطلبانی كه رشته محل مورد نظر خود را در دفترچه رشته های با آزمون سراسری 
رشته  درصد   95 از  بیش  كه  باشند  داشته  توجه  نمی یابند،  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
محل های دانشگاه آزاد اسالمی در مقاطع كاردانی و كارشناسی، بدون آزمون هستند 
و، در صورت تمایل، مي توانند با مراجعه به سامانه مذكور، نسبت به ثبت نام خود در 

این پذیرش اقدام كنند.
شایان ذكر است كه نتایج انتخاب رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی، هفته سوم 

شهریور ماه اعالم خواهد شد.

تا 1۵ مهر ماه تمدید شد :

مهلت ارسال آثار به جشنواره 

علوم انسانی فارابی

مهلت  کرد:  اعالم  فارابی  بين المللی  جشنواره  یازدهمين  دبيرخانه  رئيس 
تا پانزدهم مهرماه تمدید شد و این مهلت  ارسال آثار به جشنواره فارابی، 

دوباره تمدید نخواهد شد.
دكتر حسین میرزایی، با اعالم تمدید زمان ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره بین المللی 
تماس های  دلیل  به  فارابی،  بین المللی  جشنواره  یازدهمین  دبیرخانه  گفت:  فارابی، 
عالقه مندان، به ویژه ناشران، دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی برای ثبت و ارسال آثار، 
زمان ثبت آثار در سامانه خود را تا نیمه مهر ماه تمدید و اعالم كرده است كه این 

مدت، قابل تمدید مجدد نیست.
دانشگاه ها،  اسـالمی،  و  انسـانی  علـوم   حوزه  پژوهشـگران  تمامی  داد:  ادامه  وی 
مؤسسات پژوهشی و ناشران، تنها تا پایان دوشنبه پانزدهم مهر ماه 1398 فرصت 
پژوهش« »رساله  نهایی  پژوهشی«، »گـزارش  را شامل: »كتاب  آثار خود  دارند كه 
دكتری« و »پایان نامه كارشناسی ارشد« كه در سه سال گذشته )از ابتدای فروردین 
نشانی:  به  این جشنواره  انجام شده است، در سایت  اسفند 1397(  پایان  تا   1395

WWW.FARABIAWARD.IR  ثبت كنند.
این  در  علمی  آثار  افزود:  فارابی  بین المللی  جشنوراه  یازدهمین  دبیرخانه   رئیس 
و  جغرافیا  »تاریخ،  عرفان«،  و  ادیان  »اخالق،  علمی:  گروه  پانزده  در  جشنواره، 
اجتماعی و علوم  زبان شناسی«، »علوم  و  ادبیات  باستان شناسی«، »حقوق«، »زبان، 
اقتصادی، مدیریت و علوم مالی«، »علوم تربیتی، روان شناسی و  ارتباطات«، »علوم 
علوم ورزشی«، »علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای«، »علوم قرآنی، 
تفسیر و حدیث«، »فقه و اصول«، »فلسفه، منطق و كالم«، »فناوری اطالعات، اطالع  
رسانی و كتابداری«، »مطالعات انقالب اسالمی و امام خمینی )ره(«، »مطالعات هنر و 
زیبایی شناسی« و »مطالعات میان رشته ای« دریافت می شوند. ضمناً بخش بین الملل 

جشنواره نیز آثار مربوط به حوزه ایران شناسی و اسالم شناسی را دریافت می كند.
بر اساس این گزارش، جشنواره بین المللی فارابی، از سوي وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، كمیسیون ملی یونسكو، آیسسكو، بنیاد ملی نخبگان و پژوهشكده مطالعات 

فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هر ساله برگزار می شود.



4 شهریور ماه 1398  سال بیست و چهارم ، شماره  21        4

معاون دانشگاه پیام نور اعالم کرد:

وام شهریه به دانشجویان بدهکار پیام نور تعلق می گیرد
معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پيام نور اعالم کرد: وام شهریه تحصيلی 
با کارمزد 1/4 درصد، به تمامی دانشجویان دانشگاه پيام نور، حتی دانشجویان 

بدهکار در سنوات گذشته، تعلق می گيرد.
تحصیل  ادامه  امكان  كردن  فراهم  و  اقتصادی  مشكالت  علیزاده، رفع  حسن  دكتر 
این  اولویت  مهم ترین  برخوردار،  مناطق كم  در  ویژه  به  را،  دانشجویان  تمامی  برای 
دانشگاه عنوان كرد و اظهار داشت: دانشگاه پیام نور، در اقدامی جدید، امكان اختصاص 
تسهیالت وام شهریه را برای دانشجویان بدهكار در سنوات گذشته نیز فراهم كرده 
است و این دسته از دانشجویان می توانند، با مراجعه به بانك های طرف قرارداد، از وام 

شهریه تحصیلی برخوردار شوند.

وی، با عنوان اینكه دانشگاه پیام نور نسبت به دیگر دانشگاه های دریافت كننده شهریه، 
كمترین میزان شهریه تحصیلی را از دانشجویان اخذ می كند، تصریح كرد: دانشجویان، 
با استفاده از وام شهریه، می توانند، ضمن پرداخت شهریه كامل تحصیلی خود در بازه 

طوالنی 48 ماهه، نسبت به بازپرداخت اقساط وام خود اقدام كنند.
گفتنی است كه متوسط شهریه هر ترم دانشگاه پیام نور در مقطع كارشناسی 650 

مقطع  در  و  تومان،  هزار   200 و  میلیون   2 كارشناسی ارشد  مقطع  در  تومان،  هزار 
دكتری تخصصی 7 میلیون تومان است.

از سوي دبیر ستاد ازدواج دانشجویی اعالم شد:

زمان ثبت نام بیست و سومین دوره ازدواج دانشجویي
دوره  سومين  و  بيست  ثبت نام  کرد:  اعالم  دانشجویی  ازدواج  ستاد  دبير 
بهشت«، در صورتی که  تا  با عنوان »همسفر  دانشجویی  ازدواج  ملی  طرح 

برنامه ریزی ها با مشکل خاصی مواجه نشود، از 1۰ مهر 9۸ آغاز می شود.
طرح  دوره  سومین  و  بیست  ثبت نام  زمان  به  اشاره  با  مقدم،  غالمی  مهدی  دكتر 
ملی ازدواج دانشجویی با عنوان »همسفر تا بهشت«، گفت: برنامه ازدواج دانشجویی، 
متناسب با سال تحصیلی و از مهر تا مهر، برنامه ریزی می شود و ثبت نام »بیست و 
در  نیز،  بهشت«  تا  »همسفر  عنوان  با  دانشجویی«  ازدواج  ملی  طرح  دوره  سومین 
صورتی كه برنامه ریزی ها با مشكل خاصی مواجه نشود، از 10 مهرماه 98 آغاز می شود.
وی گفت: یكی از مهم ترین برنامه های ازدواج، طرح ملی »همسفر تا بهشت« است 
و در قالب این طرح، دانشجویانی كه ازدواج می كنند، یك هدیه سفر سه روزه را كه 
سفر مشهد مقدس است، از سوی دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها دریافت 

می كنند. 
دبیر ستاد ازدواج دانشجویی ادامه داد: دانشگاه ها نیز امسال برنامه مبسوطی در این 
زمینه خواهند داشت و همچنین در حال برنامه ریزی رویكرد جدید پژوهش محور در 

حوزه قبل ازدواج، حین ازدواج و پس از ازدواج هستیم.
ملی  طرح  در  نتوانسته اند  گذشته  سال  كه  زوج هایی  برای  فرصت  ارائه  درباره  وی، 
ازدواج دانشجویی با عنوان »همسفر تا بهشت« شركت كنند، گفت: معموالً هر سال 
به این صورت است كه زوج هایی كه به هر دلیل نتوانسته اند در دوره گذشته شركت 

كنند، یك فرصت به آنها برای شركت در دوره جدید داده می شود.

برابر  چند  معرفي شدگان  عنوان  به    آنان  اسامي  كه  داوطلباني  كلیه  از  بدین وسیله 
نقشه برداري  فني  آموزشكده  خاص  شرایط  داراي  كد رشته محل  پذیرش  ظرفیت 
تكنولوژي  »مهندسي   3913 رشته محل  )كد  مسلح  نیروهاي  جغرافیایي  سازمان 
نقشه برداري«( در پایگاه اطالع رساني این سازمان قرار گرفته است، دعوت مي نماید 
كه بر اساس برنامه زماني تعیین شده و با همراه داشتن مدارك مورد نیاز اعالم شده 
از سوي آموزشكده  مربوط، در تاریخ و ساعت تعیین شده، براي انجام مصاحبه و سایر 

مراحل مختلف گزینش به نشاني ذیل مراجعه نمایند.

آموزشکده فني نقشه برداري سازمان جغرافیایي نیروهاي مسلح 
الف- زمان و مکان مصاحبه : 

زمان:  - برادران از ساعت 8:00 صبح تا ساعت 16:00 روز سه شنبه 1398/6/05  
 - خواهران از ساعت 8:00 صبح تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه 1398/6/06

 - داوطلبان داراي نقص در پرونده، از ساعت 8:00 صبح تا ساعت 16:00 روز شنبه 
 1398/6/09

مکان: تهران، میدان ولي عصر )عج(، بلوار كشاورز، بین بیمارستان  ساسان و بیمارستان 
پارس، خیابان شهید حسین شوریده، آموزشكده فني نقشه برداري سازمان جغرافیایي 

نیروهاي مسلح. 

ب- مدارك الزم: 
از پشت  – سه سري تصویر   2 ، از تمامي صفحات شناسنامه  1- سه سري تصویر 
بر  دال  مدرك  یا  كارداني  گواهي نامه  تصویر  سري  سه   –  3 ملي،   كارت  روي  و 
فارغ التحصیلي در مقطع كارداني، 4 – سه قطعه عكس،  5- در صورت عضویت در 

بسیج یا داشتن كارت پایان خدمت، تصویر مدارك الزم ارائه گردد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 اسامي  معرفي شدگان چند برابر ظرفیت  پذیرش کد رشته  محل  3913 داراي شـرایط خاص 

آموزشکده فني نقشه برداري سازمان جغرافیایي نیروهاي مسلح در آزمون کارداني به 

کارشناسي ناپیوسته سال 1398 و زمان و محل انجام  مراحل مصاحبه از معرفي شدگان
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اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور در خصوص :

 سري دوم  اصالحات و  اعالم رشته محل هاي جدید  پذیرش  صرفًا  

بر اساس سوابق تحصیلي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در 

آزمون سراسري سال 1398 
پیرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي تحصیلي پذیرش صرفاً بر 

اساس سوابق تحصیلي آزمون سراسري سال 1398 در تاریخ  98/11/17 و اطالعیه هاي 

مورخ 97/12/26 و 98/02/30، بدین وسیله اصالحات و كدرشته محل هاي جدید )سري 

دوم(، عالوه بر رشته هاي تحصیلي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي 

 www.sanjesh.org :مربوط، به شرح جداول مندرج در سایت سازمان سنجش به نشاني

اعالم مي گردد. آن دسته از داوطلباني كه قبالً ثبت نام و انتخاب رشته خود را تكمیل و 

كد رهگیري دریافت نموده اند، مي توانند، در صورت تمایل، نسبت به ویرایش كدرشته 

محل هاي انتخابي خود اقدام نمایند. 

كه  است  گردیده  اتخاذ  ترتیبي  بیشتر،  تسهیالت  نمودن  فراهم  منظور  به  ضمناً 

متقاضیان بتوانند تا پایان روز پنجشنبه مورخ 9۸/۰6/2۸ نسبت به ثبت نام و انتخاب 

رشته اقدام نمایند؛ لذا كلیه متقاضیان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و 

پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته مذكور 

و مندرجات اطالعیه هاي فوق، منحصراً به پایگاه اطالع رساني این سازمان )لینك سامانه 

پذیرش دانشجو در رشته هاي صرفاً با سوابق تحصیلي آزمون سراسري – مهرماه 1398( 

مراجعه و نسبت به ثبت نام و انتخاب كدرشته محل هاي انتخابي تا تاریخ یاد شده در آزمون 

مذكور اقدام نمایند.        
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 پذیرش دانشجو صرفًا
 بر اساس سوابق تحصیلي 

دانشگاه آزاد اسالمي 

درآزمون سراسري 1398 
پیرو اطالعیه منتشر شده مورخ 1397/12/19 در سایت سازمان سنجش در خصوص 
مهرماه سال 1398  آزمون سراسري  تحصیلي  سوابق  براساس  دانشجو صرفاً  پذیرش 
ثبت نام  راهنماي  عالي و همچنین مندرجات دفترچه  آموزش  و مؤسسات  دانشگاه ها 
و انتخاب رشته مربوط، كه در تاریخ 1397/11/17 روي سایت این سازمان قرار گرفته 
اسالمي،  آزاد  دانشگاه  فهرست كد رشته محل هاي  اعالم  است، بدین وسیله ضمن 
كه در سایت سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org آمده است، به اطالع 
مي رساند كه متقاضیان مي توانند تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1398/6/6 با مراجعه به 
سایت 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 این 

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

راهنماي مندرج در سایت سازمان سنجش، اقدام كنند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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شركت تعاونی خدمات آموزشی، به  عنوان مجموعه  ای كه به صورت تخصصی ارائه 
دهنده خدمات آموزشی و كمك آموزشی به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه  ها 
نیز، همانند سال   عالی كشور است، در سال تحصیلی 99-98  آموزش  و مؤسسات 
های گذشته، مجموعه آزمون  های آزمایشی سنجش پیش را برای استفاده داوطلبان 
آزمون  در  شركت  برای  را  خود  كه  افرادی  كلیه  و  پيش دانشگاهی  فارغ التحصيل 
سراسری سال 1399 دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی آماده می  نمایند، طرح  ریزی 

نموده است.

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

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

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

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

نحوة  زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است: 

نحوة برگزاري آزمون  های آزمایشی جامع سنجِش پیش:
این آزمون ها مجموعاً در 13 نوبت برای سال تحصیلی 98-99 برگزار می گردد. سه 
و  به صورت مرحله ای  آزمایشی  آزمون های  از  نوبت  تابستانه، شش  آزمون های  نوبت 
داوطلبان  تا  شد  خواهد  برگزار  جامع  به صورت  آزمایشی  آزمون های  از  نوبت  چهار 
شركت كننده، با ارزیابی كاماًل علمی و استاندارد، از وضعیت علمی و تحصیلی خود 
شناخت پیدا كرده و در هر مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشكالت تحصیلی خود 

اقدام نمایند.

آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه در سه نوبت و در ماه های تیر، مرداد و 
شهریور 98 برگزار خواهد شد. 

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

آزمون های مرحله ای: در شش  نوبت آزمون های آزمایشی مرحله ای، كه از ابتدای 
سال تحصیلی تا پایان اسفند 98 برگزار می گردد، منابع درسی براي مطالعه داوطلبان 
به شش قسمت تقسیم شده است كه در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، سؤاالت 
كه  است  توضیح  به  الزم  می گردد.  طرح  مرحله  همان  شده  تقسیم بندی  منابع  از 
مرحله  همان  برای  اعالم شده  درسی  منابع  بر  تأكید  با  مرحله،  هر  آزمون  سؤاالت 
می گردد  طراحی  قبل،  مرحله  درسی  منابع  سؤاالت  عالوة  به  تقسیم بندی(،  )طبق 
)برای مثال، در مرحله سوم، آزمون قسمت های مربوط به آزمون های مراحل اول و 
با این تأكید كه بیشتر سؤاالت، از بودجه بندی مرحله  دوم هم منظور شده است؛ 

سوم خواهد بود(. 

آزمون های جامع: از ابتدای سال 1399 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
1399، چهار نوبت آزمون آزمایشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات 

و ویژگی های منحصر به فرد و مكمل یكدیگر برگزار می شود.

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

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

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

مجموع كل ضرایب محاسبه می شود.

شهریة آزمون های آزمایشی سنجِش پیش:

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

آزمون هاي آزمایشي سنجش پیش 

»ویژه فارغ التحصیالن پیش دانشگاهی«
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جدول شهریة آزمون های آزمایشی سنجِش پیش:

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

آزمون مرحله ای و سه نوبت آزمون جامع باشد.
البته، با توجه به اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی 
است که هر یک مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها، دانش آموز 
را گام  به  گام آماده تر می نماید، لذا توصيه می شود که دانش آموزان عزیز، 

در کليۀ آزمون های مرحله ای و جامع،  به  طور یکجا ثبت نام نمایند.
برای  ثبت نام،  هزینه های  به  مربوط  تكمیلی  جدول  كه  است  ذكر  به  الزم 
صورت  به   پیش  سنجِش  آزمایشی  آزمون های  انتخاب  به  مایل  كه  دانش آموزانی 
 www.sanjeshserv.ir آزمون ها:  ثبت نام  اینترنتی  سایت  در  هستند،  تلفیقی 

درج شده است.
بهتر  پلكانی،  تخفیف  از  بیشتر  استفاده  برای  داوطلبان،  كه  است  ذكر  شایان 
تا ضمن  نمایند  از آزمون ها را خریداری  است تعداد مراحل و نوبت های بیشتری 
نیز  باالتری  تخفیف  از  پیش،  سنجِش  آزمایشی  آزمون های  تعداد  از  برخورداری 
بهره مند شوند. بدیهی است كه مطلوب ترین حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر 
هزینه پرداختی، ثبت نام یكجا در 10 نوبت آزمون )6 مرحله + 4 جامع( است 
كه در این صورت، با احتساب تخفیف ویژه 4۵0/000 ریالی، متوسط شهریه هر 

39۵/000 ریال و مجموعاً 3/9۵0/000 ریال است. آزمون حدوداً 
الزم به ذكر است كه در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوي 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به  طور خودكار، وجه قابل پرداخت را پس از 

ارائه می نماید. و  كسر تخفیفات، محاسبه 

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

در این آزمون ها اقدام و كد رهگیري دریافت نمایند.

الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده 
ثبت نام نهایی دانش آموز نبوده و الزم است که متقاضیان، بعد از خرید 
کارت اعتباری )دریافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لینک ثبت نام 
مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و کد پی گیری 

16 رقمی دریافت نمایند.
صورت  در  ثبت نام،  راهنمای  دفترچه  دقیق  مطالعه  از  پس  گرامی،  دانش آموزان 
داشتن هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه: 
42966-021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:30 

الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00.

براي  هستند  مایل  كه  دبیرستان هایی  مدارس:  طریق  از  گروهی  ثبت نام 
عمل  آورند،  به  ثبت نام  خود  دانش آموزان  از  یكجا  به  صورت  ثبت نام  سهولت 
همكار،  آموزشی  مراكز  و  دبیرستان ها  ثبت نام  دستورالعمل  دقیق  مطالعه  از  بعد 
مي توانند، در صورت داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 8:30 الی 12:30 و 
عصر 13:30 الی 16:00 با شماره تلفن های 88844791 الی 88844793 تماس 

نمایند. حاصل 

نکات مهم:
این  در  نیز،  جامع  آزمون  ازجمله  آزمون ها،  مراحل  و  نوبت ها  كلیه  ثبت نام   -1
مرحله انجام و توصیه می شود كه برای برخورداری از حداكثر تخفیف در شهریه 

پرداختی، ثبت نام در كلیه مراحل درخواستی را یكجا انجام دهید.
از  پس  منحصراً  می گردد،  واریز  این شركت  به حساب  اشتباه  به  كه  وجوهی   -2
ثبت نام  هنگام  در  داوطلبان  لذا  است؛  استرداد  قابل  مربوطه  اداری  مراحل  طی 

اینترنتی و انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به  عمل آورند.

ثبت نام حضوری:
نشانی:  به  اینترنتی  سایت  طریق  از  كشور،  سراسر  داوطلبان  كلیه  برای  ثبت نام 
مراكز  داوطلبان،  همچنین  و  است  امكان پذیر   www.sanjeshserv.ir
در  می توانند،  سنجش  آزمایشی  آزمون های  متقاضی  دبیرستان های  و  آموزشی 
صورت تمایل، با مراجعه حضوری به دفتر مركزی شركت تعاونی خدمات آموزشی 
شهید  خیابان   شیرازی،  میرزای  خیابان  زند،  كریم خان  پل  تهران،  نشانی:  به 
نژادكی، روبروی كالنتری 105 سنایی، پالك 30، تلفن : 88321455 نسبت به 

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

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

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

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

گام سوم: دریافت كد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.
 شرکت تعاوني خدمات آموزشي 
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پردة اول 

دكتر حسین توكلی، مشاور عالی سازمان سنجش آموزش كشور، دربارة 

رشته  انتخاب  نهایی  »آمار  گفت:   98 سال  رشته  انتخاب  نهایی  آمار 

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون سراسري 98 نشان می دهد كه 

از تعداد 832 هزار و 289 داوطلب مجاز، تعداد 453 هزار و 327 نفر، 

معادل 54/47 درصد مجازان، نسبت به انتخاب رشته های تحصیلی با 

آزمون اقدام كرده اند«.

پردة دوم  

كنكورش  رتبة  وقتی  سال  هر  می دهد.  كنكور  كه  است  سالی  دهمین 

و  می خوانم  درس  حسابی  دیگر  سال  می گوید:  خود  با  می شود،  اعالم 

حتماً رتبة سه رقمی می آورم، و در ابتدا هم بیش از روزی 10 ساعت 

درس می خواند، اما از آذر ماه به بعد، به مرور، كیفیت و كمّیت مطالعه اش 

كاهش می یابد و به تدریج، زمان مطالعه اش به یكی دو ساعت در روز 

می رسد؛ تازه این مدت كوتاه را هم با دلمردگی و كالفگی درس 

می خواند و باز روز از نو و روزی از نو! وقتی از او می پرسم كه 

نمی كند،  انتخاب  خود  آیندة  برای  را  دیگری  مسیر  چرا 

می گوید: غیرممكن است. همه از من انتظار دارند كه 

دكتر شوم. اصاًل بعد از این همه خرج كردن پول و 

سرمایه و وقت گذاشتن، مردم چه می گویند اگر 

دكتر نشوم؟! 

پردة سوم  

اما  بود،  آزمایشي علوم تجربی، حدود 3000 شده  رتبه اش در گروه  سال گذشته، 

چون تمامی آرزو و هدفش، تحصیل در رشته پزشكی بود، انتخاب رشته نكرد و برای 

سال دیگر ماند. می گفت: مطمئن است كه سال بعد، عكسش را به عنوان رتبة تك 

رقمی در سایت های خبری می گذارند! امسال رتبه اش دو برابر پارسال شده است و 

غمگین تر از قبل، برای كنكور سال بعد برنامه ریزی می كند. 

علوم  آزمایشي  داوطلبان گروه  ویژه  به  داوطلبان،  از  توجهی  قابل  تعداد  روزها  این 

تجربی، تصور می كنند كه راه سعادت و خوشبختی، از مسیر پذیرش در رشته های 

پزشكی یا پیراپزشكی می گذرد؛ از این رو، تمامی هّم و غم خود را به كار می گیرند 

تا در رشته های مورد نظر پذیرفته شوند، و اگر رتبة خوبی كسب نكنند، حاضرند 

می رسد  نظر  به  یابند.  آرزوی خود دست  به  تا  بمانند  كنكور  پشت  سال  كه چند 

یكی از دالیلی كه امسال  نزدیك به نیمی از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، اقدام 

به انتخاب رشته های تحصیلی با آزمون نكرده اند، همین باشد؛ اما آیا این افراد در 

سال های دیگر موفق می شوند؟ آیا تنها راه موفقیت در زندگی، ورود به رشته های 

پزشكی یا پیراپزشكی است؟ به راستی چرا یك داوطلب، سال های ارزشمند زندگی 

خود را صرف شركت در كنكورهای پی درپي می كند؟ در این نوشته، نگاهی گذرا به 

این موضوع داریم.

خوش نامی کاذب

آیا همة داوطلبانی كه برای تحصیل  در رشته های پزشكی، دندانپزشكی یا داروسازی 

از داوطلبان  تالش می كنند، به رشته های یاد شده عالقه مند هستند؟ چند درصد 

به خاطر كسب عنوان »خانم دكتر« یا »آقای دكتر«، آرزوی تحصیل در رشته های 

پزشكی را در سر می پرورانند؟ چند درصد از این داوطلبان، به خاطر اینكه دیگران 

توان شما مهم است ، نه انتظار دیگران !
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از آنها انتظار دارند كه پزشك، حقوق دان، مهندس كامپیوتر یا .... شوند، این رشته ها 

را انتخاب می كنند؟ 

واقعیت این است كه احساس نیاز به نمایش بهترین تصویر ممكن از خودمان، حسی 

ده هزار سال پیش به  ریشه دار است. نخستین دهكده ها و شهرهای كوچك تقریباً 

افراد به  از آنجایی كه در چنین زیستگاه هایی ممكن نبود كه همة  وجود آمدند، و 

از شهرت مناسب، اهمیت فزاینده ای یافت؛  خوبی یكدیگر را بشناسند، برخورداری 

اما  است،  درك  قابل  دیگران،  نظر  به  دادن  اهمیت  تكاملی،  نظر  نقطه  از  واقع،  در 

نیست؛  معقول  چندان  دیگر  امروزه  امر،  این 

زیرا تمركز بر اعتبار و آبرو، درك ما را نسبت 

خوشحالمان  عمیقاً  چیزهایی  چه  اینكه  به 

دیگر،  سوی  از  می كند؛  مخدوش  می سازد، 

فشارها  از دست  را  ما  ساختن خودمان،  رها 

بی شك  كه  استرسی  و  فشار  می دهد؛  نجات 

برای خوب زیستن مضر است. 

معاصر  دورة  مثل  بیرونی،  كارنامة  به  توجه  گذشته،  ادوار  از  دوره ای  هیچ  در  شاید 

نبوده است؛ زیرا شبكه های اجتماعی، فرهنگی را به وجود آورده اند كه در آن آدم ها 

از  استفاده  با  و  تبدیل شده اند  برندهای شخصی خودشان  برای  به مدیران كوچكی 

فیس بوك، توییتر، اینستاگرام و ... یك خود بیرونی به نمایش می گذارند كه به شكل 

دروغینی، سرخوش و تا حدی اغراق آمیز است؛ به عبارت دیگر، تعداد قابل توجهی از 

افراد، به »ماشین های ستایش طلب« تبدیل شده اند كه به دنبال الیك های فیس بوك 

یا اینستاگرام، دفعات مشاهدة كانال شخصی و تعداد دنبال كننده های خود هستند. 

همین دسته از افراد، از رتبة كنكور و رشتة تحصیلی شان نیز برای مطرح شدن خود 

استفاده می كنند، و متأسفانه وقتی فردی در این تار عنكبوت گرفتار شود، دیگر براي 

وي، خالص شدن از آن و در پیش گرفتن یك زندگی خوب، هرگز آسان نخواهد بود. 

چه باید کرد؟

مردم دنیا، هر طوری كه دلشان بخواهد، در مورد شما می نویسند، توییت می كنند 

نثارتان  و تمجید  و پست می گذارند. مردم پشت سر شما شایعه می سازند، تحسین 

اما  بگیرید؛  را  فرآیند  این  بد می گویند و شما نمی توانید جلوی  از شما  یا  می كنند 

هم  كار  این  انجام  به  مجبور  خوشبختانه 

نیستید. اگر پولتان از راه تبلیغات در نمی آید، 

باشید.  مسائل  این  نگران  كه  نیست  الزم 

و الیك های  زندگی، علی رغم الیك های شما 

دیگران بر مطالب شما، می گذرد. 

و  شدن  مشهور  آرزوی  آنكه  جای  به  بیایید 

انجام یك  باشید، به فكر  مطرح شدن داشته 

كار مفید باشید و طوری زندگی كنید كه در انتهای روز، بتوانید در آینه به خودتان 

نگاه كنید و از اینكه كار ارزشمندی انجام داده اید، از خودتان راضی باشید؛ زیرا اگر 

كاری را انجام دهید كه دیگران از آن كار خوششان نیاید، اما خودتان حس خوبی 

نسبت به آن كار داشته باشید و مطمئن باشید كه كاری اخالق مدار است، خوشحال 

خواهید بود، و اگر دیگران شما را بابت انجام كاری ستایش كنند، اما خودتان نسبت 

به انجام آن خشنود نباشید، احساس ناراحتی خواهید كرد.

پس آیندة تحصیلی و شغلی خود را بر اساس ستایش ها یا انتقادهای بیرونی، پی ریزی 

نكنید و تالش كنید تا از تأیید بیرونی، به تأیید درونی برسید. 

تعداد قابل توجهی از افراد، به »ماشین های ستایش طلب« تبدیل 

شده اند که به دنبال الیک های فیس بوك یا اینستاگرام، دفعات 

مشاهدة کانال شخصی خود و تعداد دنبال کننده های خود 

هستند.  همین دسته از افراد، از رتبة کنکور و رشتة تحصیلی خود 

نیز برای مطرح شدن خود استفاده می کنند
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بدین وسیله به اطالع كلیه متقاضیان ثبت نام و شركت در پذیرش دوره مهندسی فناوری و 
دوره كارشناسی حرفه ای )ناپیوسته( نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ كاربردی 
مهر ماه سال 1398 مي رساند كه ثبت نام براي شركت در پذیرش دوره مذكور، از طریق پایگاه 
اطالع رساني این سازمان به آدرس: www.sanjesh.org از روز یكشنبه مورخ 98/06/03 
)دیروز( آغاز شده است و در روز یكشنبه مورخ 98/06/10 پایان مي پذیرد؛ لذا كلیه داوطلبان 
متقاضي ثبت نام، كه داراي شرایط عمومي و اختصاصي به شرح ذیل هستند، مي توانند در 

پذیرش مذكور ثبت نام و شركت نمایند.
روش گزینش دانشجو 

براساس معدل كل مندرج در  از كدرشته  محل های تحصیلی،  گزینش دانشجو در هر یك 
ایثارگران،  و  رزمندگان  شاغل،  آزاد،  سهمیه های  كاردانی،  مدرك  نوع  كاردانی،  گواهی نامه 
بومی  بودن و با توجه به صالحیت های عمومی داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی 
ـ كاربردی و مصوبات مربوط صورت می گیرد. داوطلبان سهمیه آزاد، كه مدرك كاردانی آنان 
مطابق جدول شماره )3( مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام مرتبط با رشته های تحصیلی 
انتخابی باشد، در اولویت پذیرش برای آن رشته قرار می گیرند؛ در ضمن، ظرفیت باقی مانده 
در هر كدرشته محل، با اولویت یكسان به داوطلبان سهمیه آزاد با مدارك كاردانی غیرمرتبط 
اختصاص می یابد؛ لذا پیشنهاد می شود كه داوطلبان، نسبت به انتخاب كدرشته محل های 
مرتبط با رشته تحصیلی مقطع كاردانی خود اقدام نمایند. داوطلبان سهمیه شاغل، صرفاً در 
آنان پذیرش خواهند شد. بدیهی است كه  با شغل  یك زیرگروه آموزشی در رشته مرتبط 
برای هر یك از موارد فوق، ارائه مستندات مربوط در زمان ثبت نام از سوي دانشجو به مركز 

آموزشی، ضروری است.
شرایط ثبت نام:

داوطلب شرکت در پذیرش، باید یکایک اقدامات زیر را به موقع و در مهلت مقرر 
انجام دهد:

www.sanjesh.org  :1- مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس
2- دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام از طریق پایگاه اطالع رساني سازمان و مطالعه آن.

3-مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان، براي خرید كارت اعتباري.
تبصره- با توجه به اینكه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام مي شود، داوطلبان 
الزم است با استفاده از كارت های عضو شبكه بانكی شتاب كه پرداخت الكترونیكی آنها فعال 
است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان و پرداخت مبلغ 340/000 )سیصد و چهل 
هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام، نسبت به دریافت اطالعات كارت اعتباري )شماره سریال 

12 رقمي( اقدام نمایند.
4-آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز برای ثبت نام.

داوطلب، باید پس از مطالعه دفترچه راهنمای پذیرش در این دوره و آشنایی با كلیه شرایط 
و ضوابط پذیرش، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني فوق، نسبت به ثبت نام اقدام نماید. الزم به 
توضیح است كه دفترچه راهنمای پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره كارشناسی حرفه ای 
و   1398 سال  ماه  مهر  كاربردی  ـ  علمی  جامع  دانشگاه  مهارتی  آموزش  نظام  )ناپیوسته( 
همچنین نحوه ورود به سایت براي ثبت نام و اقدامات الزم برای انجام ثبت نام اینترنتی، در 

پایگاه اطالع رساني مذكور در زمان مقرر قرارداده شده است.
تبصره 1: دانشجویان سال آخر دوره كارداني، كه حداكثر تا تاریخ 98/6/31 موفق به اخذ 
اما چنانچه داوطلبی  انتخاب كدرشته محل هستند؛  به  مدرك كارداني خواهند شد، مجاز 
احتمال می دهد كه تا پایان شهریورماه سال جاری )1398( موفق به اخذ مدرك كارداني 
از  یكی  در  داوطلبی  چنانچه  بنابراین،  ننماید؛  ثبت نام  كه  می شود  توصیه  موكداً  نمی شود، 
به  1398موفق  سال  شهریورماه  پایان  تا  ولی  گردد،  پذیرفته  انتخابی  محل های  كدرشته 
اجازه  و  قبولی وي ملغی مي شود  پایان تحصیالت دوره كارداني نشود،  دریافت گواهی نامه 

ثبت نام نخواهد داشت.
تذکرات مهم:

1( مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تكمیل شود.
2( مسئوولیت صحت كلیه مندرجات تكمیل شده فرم تقاضانامه، به عهده داوطلب خواهد 

بود.
3( مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغییر نیست؛ بنابراین، داوطلب باید در زمان تكمیل اطالعات 

تقاضانامه، نهایت دقت را به كار گیرد.
4( در هر مرحله از پذیرش )ثبت نام، پذیرفته شدن، حین تحصیل در دانشگاه و ...( مشخص 
شود كه داوطلب حقایق را كتمان نموده یا واجد شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه 

نیست، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
5( داوطلب باید، پس از پایان ثبت نام الكترونیكي )اینترنتي(، از كلیه صفحات، پرینت تهیه 

نموده و آن را نزد خود نگه دارد.

دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:
به داوطلبان توصیه مي شود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام، ابتدا 
فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكمیل نموده و سپس بر اساس فرم 
پیش نویس، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور، اطالعات الزم 
را براساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمایند. ضمناً راهنماي جامع نحوه تكمیل 
فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اینترنتي موجود است و داوطلبان براي كسب اطالع بیشتر 
مي توانند به این راهنما مراجعه نمایند. همچنین داوطلبان الزم است كه در درج اطالعات 
ثبت نام دقت نمایند. بدیهي است كه در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده 
در تقاضانامه ثبت نام با مدارك داوطلب، در صورت پذیرفته شدن، قبولي وي »كان لم یكن« 

تلقي شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیري خواهد شد.

نـکات و توصیه هاي  مـهم :
1( اگر از طریق كافي نت اقدام به ثبت نام مي نمایید، تأكید مي شود كه تمامي مراحل ورود 
اطالعات ثبت نامي را شخصاً انجام دهید یا بر انجام امور مربوط، در كافي نت نظارت مستقیم 

داشته باشید.
2( با توجه به ورود اطالعات ثبت نامي از سوي متصدیان كافي نت ها، مسؤولیت هرگونه خطا 
این مورد، متوجه شخص داوطلب است و سازمان سنجش آموزش كشور به هیچ وجه  در 
امكان اصالح اشتباهات مذكور را ندارد و هیچ گونه عذري در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.
3( توصیه  مي شود كه داوطلبان، پس از تكمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده 6 رقمي و 
كد پي گیري 16 رقمي، یك نسخه پرینت از تقاضانامه شان تهیه و آن را نزد خود نگهداري 

نمایند.
4( هرگونه  تغییري  از طریق  نشریه پیك  سنجش )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  سازمان 
 سنجش (، سایت سازمان سنجش و در صورت لزوم،  از طریق رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد 

شد.
5( در صورت  لزوم ، داوطلبان مي توانند در ساعات اداري با شماره تلفن هاي: ۰21-42163 
سیستم  طریق  از  یا  كنند  حاصل   تماس   كشور  آموزش   سنجش   عمومي  سازمان   روابط  با 

پاسخگویي اینترنتي )غیرحضوري( سازمان اقدام نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

 شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام متقاضیان پذیرش دوره 
مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای )ناپیوسته( نظام آموزش 

مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال 1398
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

 تاریخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت 
در پذیرش دانشجو  صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری 

مهرماه سال 1398  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع 
قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی مصوب 92/6/10 مجلس محترم شورای اسالمی و مصوبات 
پانزدهمین و شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو 

مورخ 8 و 12 دی ماه 1397

www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم انتخاب رشته )حداکثر 
100 کد رشته( به روش اینترنتی، اقدام نمایند.

ضمنًا فهرست کد رشته محل های مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی، متعاقبًا از 
طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اطالع رسانی خواهد شد.

با توجه به اینکه برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بعد از انتشار  تذکر: 
اعالم  سازمان  این  به  را  اصالحاتی  یا  جدید  ظرفیت های  ثبت نام  راهنمای  دفترچه 
نموده اند، اطالعیه ای در این خصوص در تاریخ 1398/2/30 پایگاه اطالع رسانی این 
سازمان منتشر شده است ؛ لذا ضرورت دارد که داوطلبان متقاضی، نسبت به مطالعه 
محل های  رشته  کد  مقرر  زمان  در  تمایل،  صورت  در  و،  اقدام  مذکور  های  اطالعیه 

انتخابی خود را ویرایش نمایند.

تکالیف ، مدارك الزم و مراحل ثبت نام اینترنتی
داوطلب  متقاضی  شرکت  در پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی )معدل 

کتبی دیپلم( باید یکایك  اقدامات  زیر را به  موقع  و در مهلت  مقرر انجام  دهد:
1- مراجعه به پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور.

2- دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان و مطالعه آن.
دفترچه  در  مندرج  توضیحات  اساس  بر  داوطلب  شده  اسکن  عکس  فایل  تهیه   -3

راهنمای ثبت نام.
مقرر  زمان  در  سازمان  اینترنتی  سایت  طریق  از  رشته  انتخاب  و  ثبت نام   -4

)از97/12/20 لغایت 98/06/28(.
تذکرات الزم:

1- اخذ دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 حداکثر تا تاریخ 1398/5/31، دارا بودن 
مدرك پیش دانشگاهی یا اخذ مدرك پیش دانشگاهی حداکثر تا تاریخ 1398/6/31 
و یا دارا بودن دیپلم نظام قدیم یا مدرك کاردانی )با تاریخ اخذ حداکثر تا 98/6/31( 

برای کلیه داوطلبان الزامی است.
2- دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان، که فاقد مدرك 
را  مرحله  این  در  و شرکت  ثبت نام  حق  یا مدرك کاردانی هستند،  پیش دانشگاهی 

ندارند و در صورت ثبت نام و انتخاب رشته، به عنوان متخلف شناخته شده و برابر 
ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.

3- نظر به اینکه گزینش دانشجو در این مرحله بر اساس سوابق تحصیل )معدل 
کتبی دیپلم(، صورت خواهد گرفت، لذا کلیه متقاضیان )دیپلمه های نظام آموزشی 
و  دبیرستان  چهارساله  قدیم  نظام  واحدی،  ترمی  یا  واحدی  سالی  3-3-6، نظام 
همچنین دیپلمه های فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که دارای مدرك 
پیش دانشگاهی یا کاردانی هستند( باید معدل کل یا معدل کتبی خود را به صورت 
باشند  داشته  توجه  نمایند. داوطلبان  درج  اینترنتی  ثبت نام  تقاضانامه  در  صحیح 
که در صورت مغایرت معدل کل یا معدل کتبی واقعی با معدل کل یا معدل کتبی 
اعالم شده در تقاضانامه ثبت نامی، از ثبت نام پذیرفته شدگان ممانعت به عمل آمده 

و قبولی آنها لغو می گردد. 
از  مرحله  این  در  ثبت نام  از  پس   6-3-3 جدید  آموزشی  نظام  داوطلبان  تبصره1: 
پذیرش، الزم است که پس از دریافت مدرك دیپلم، حداکثر تا تاریخ 98/05/31، با 
مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به درج معدل کتبی دیپلم خود 

در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند.
 تبصره2: داوطلبان دیپلم فنی و حرفه ای یا کاردانش نظام آموزشی جدید 6-3-3 
مدرك  دارای  که  هنرستان،  قدیم  نظام  کاردانش  و  حرفه ای  و  فنی  دیپلمه های  و 
پیش دانشگاهی یا کاردانی هستند و فاقد معدل کتبی دیپلم هستند، باید معدل 
کل دیپلم متوسطه خود را عینًا در بند 16 تقاضانامه اینترنتی ثبت نام درج نمایند.

توجه: هرگونه  تغییری  از طریق  نشریه پیك سنجش  )هفته نامه خبری  و اطالع رسانی  
طریق  لزوم  از  صورت  در  و  سنجش  سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  سازمان  سنجش (، 

رسانه های گروهی  اعالم  خواهد شد.
ضمنًا داوطلبان گرامی می توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگویی اینترنتی پایگاه 
گویای :  تلفن  شماره   با  یا   www.sanjesh.org نشانی:  به  سازمان  اطالع رسانی 
در میان بگذارند و از مراجعه حضوری به این سازمان خودداری  42163 )کد ۰21( 

فرمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

ادامه از صفحه  1
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدین وسیله به اطالع دانش آموزان عزیز پایه 
تحصیلی  سال  آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم  كه  می رساند  دوازدهم 
98-99 از سوی شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش 

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

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

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

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

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

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

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

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

آشنایی با پرسش های چهارگزینه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
دریافت ارتباط موجود میان مطالب هر درس در پایه های مختلف؛

ممارست و تمرین در مدیریت زمان؛
شبیه سازی فضای كنكور سراسری و آشنایی داوطلب با این فضا؛

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

نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

نحوة برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم:
با  كشور،  آموزش  سنجش  سازمان  كاركنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
مراكز  محترم  مدیران  و  دبیران  مشاوران،  نظرات  دریافت  و  جانبه  بررسی های همه 
آموزشی، مجموعة آزمون های آزمایشی را مجموعاً در سیزده نوبت برای سال تحصیلی 
تابستانه،  به  صورت  آزمایشی  آزمون های  از  نوبت  است. سه  نموده  98-99 طراحی 
شش نوبت از آزمون های آزمایشی به  صورت مرحله ای، و چهار نوبت از آزمون های 
آزمایشی به صورت جامع برگزار خواهد شد تا داوطلبان شركت كننده در آزمون های 
آزمایشی سنجِش دوازدهم، با ارزیابی كاماًل علمی و استاندارد، از وضعیت علمی و 
تحصیلی خود شناخت پیدا كرده و در هر مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشكالت 

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

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

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

مي شود؛ با این تأكید كه بیشتر سؤاالت از بودجه بندی مرحله سوم خواهد بود(.
آزمون های جامع: از ابتدای سال 1399 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
1399، چهار نوبت آزمون آزمایشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات 

و ویژگی های منحصر به فرد و مكمل یكدیگر برگزار می شود.

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

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

جلسه خود اقدام می نمایند.
دوازدهم، در  سنجِش  آزمایشی  از آزمون های  نوبت  هر  نتایج  کارنامه 
اینترنتی این شركت به  بعدازظهر همان روز برگزاری هر آزمون، از طریق سایت 
دانش آموزان  اطالع  به  می گردد. ضمناً  منتشر    www.sanjeshserv.ir نشانی: 
و  مصوبات  آخرین  اساس  بر  آزمایشی،  آزمون های  كل  نمره  محاسبه  كه  می رساند 
ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور انجام خواهد شد. همچنین نمره آزمون دروس 
عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و بر اساس نمره آزمون عمومی )با توجه 
به ضرایب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسیم  بر 

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

ثبت نام آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم 
ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم
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مجموع كل ضرایب محاسبه می شود.

شهریة آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

جدول شهریة آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

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

جامع باشد.
اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی  به  با توجه  البته 
است که هر یک مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها، دانش آموز را 
در  عزیز،  دانش آموزان  که  می شود  توصيه  لذا  می نماید،  آماده تر  گام به گام 

کليۀ آزمون های مرحله ای و جامع،  به  طور یکجا ثبت نام نمایند.
الزم به ذكر است كه جدول تكمیلی مربوط به هزینه های ثبت نام، برای دانش آموزانی 
كه مایل به انتخاب آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم به  صورت تلفیقی هستند، 

در سایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
است  بهتر  پلكانی،  تخفیف  از  بیشتر  استفاده  برای  داوطلبان،  كه  است  ذكر  شایان 
ضمن  تا،  نمایند  خریداری  را  آزمون ها  از  بیشتری  نوبت های  و  مراحل  تعداد  كه 
نیز  باالتری  تخفیف  از  دوازدهم،  آزمایشی سنجِش  آزمون های  تعداد  از  برخورداری 
نظر  از  داوطلبان  برای  ثبت نام  حالت  مطلوب ترین  كه  است  بدیهی  شوند.  بهره مند 
هزینه پرداختی، ثبت نام یكجا در 10 نوبت آزمون )6 مرحله + 4 جامع( است كه 
در این صورت، با احتساب تخفیف ویژه 4۵0/000 ریالی، متوسط شهریه هر آزمون 

حدوداً 39۵/000 ریال و مجموعاً 3/9۵0/000 ریال است.
الزم به ذكر است كه در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوي 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به  طور خودكار، وجه قابل پرداخت را پس از كسر 

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نماید.

نحوة ثبت نام:
آزمایشی  آزمون هاي  در  شركت  به  عالقه مند  دانش آموزان  اینترنتی:  پرداخت 
سنجش،  در سراسر كشور مي توانند با استفاده از كارت های بانكی عضو شبكه شتاب 

و مراجعه به سایت شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش 
كشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام و 

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

رقمی را دریافت نمایند.
دانش آموزان گرامی پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه: 42966-

021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و 
عصر 13:30 الی 16:00.

ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هایی كه مایل هستند براي سهولت 
ثبت نام به صورت یكجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند بعد از مطالعه دقیق 
دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراكز آموزشی همكار، مي توانند در صورت داشتن 
هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 با شماره 

تلفن های 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمایند.

نکات مهم:
1- ثبت نام كلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نیز، در این مرحله 
انجام مي گردد و توصیه می شود كه برای برخورداری از حداكثر تخفیف در شهریه 

پرداختی، ثبت نام در كلیه مراحل درخواستی را یكجا انجام دهید.
2- وجوهی كه به اشتباه به حساب این شركت واریز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوط قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اینترنتی و 

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

ثبت نام حضوری:
نشانی:  به  اینترنتی  سایت  طریق  از  كشور،  سراسر  داوطلبان  كلیه  برای  ثبت نام 
www.sanjeshserv.ir امكان پذیر است و همچنین داوطلبان، مراكز آموزشی و 
دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش می توانند، در صورت تمایل، با 
مراجعه حضوری به دفتر مركزی شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان 
سنجش آموزش كشور به نشانی: تهران، پل كریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، 
خیابان  شهید نژادكی، روبروی كالنتری 105 سنایی، پالك 30، تلفن : 88321455 

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

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

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

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

گام سوم: دریافت كد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.
 شرکت تعاوني خدمات آموزشي 
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پیرو اطالعیه مورخ 97/12/19 و انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي 
بر اساس سوابق تحصیلي در مرحله پذیرش سراسري براي مهر ماه  تحصیلي صرفاً 
سال 1398 در تاریخ 97/11/17، بدین وسیله اصالحات و كدرشته محل هاي جدید، 
عالوه بر رشته هاي تحصیلي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي 

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

انتخابي خود اقدام نمایند. 

الزم به توضیح است با توجه به اینكه تقاضاي برخي از مؤسسات آموزش عالي براي 
اعالم رشته هاي جدید، از سوي دفتر گسترش آموزش عالي در دست بررسي است، 
دوم،  سري  اصالحات  عنوان  به  مؤسسات  آن  جدید  محل هاي  كدرشته  جداول  لذا 
همزمان با شروع انتخاب رشته هاي تحصیلي آزمون سراسري سال 1398 )رشته هاي 
در  رشته محل ها،  آن  مشاهده  با  مي توانند  داوطلبان  و  شود،  می  منتشر  آزمون(،  با 
صورت تمایل، نسبت به ویرایش مجدد رشته هاي انتخابي خود در آن مقطع زماني 

اقدام نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور در خصوص :

 اصالحات و  اعالم رشته محل هاي جدید  صرفًا  براساس سوابق تحصیلي 

پذیرش  درمرحله  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  از  برخي 

سراسري براي  مهر ماه  سال 1398 
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