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شهیدان انقالب اسالمی ، گرامی باد  

از امروز :

آغازثبت نام  پذیرفته شدگان
 آزمون دکتری 1398
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صفحه  10

نكات الزم درباره ثبت نام 
 پذیرفته شدگان  دكتري 98 

ازسوی سازمان سنجش اعالم شد  :

اسامی معرفی شدگان 
رشته های دارای شرایط خاص 

آزمون سراسری 1398

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 اصالحات دفترچه پذیرش دوره های  
مهندسي فناوري و کارشناسي حرفه ای

 علمی ـ کاربردی و تمدید مهلت ثبت نام

اگر برای تحصیل در دانشگاه به شهری دیگر می روید :

خود را برای یک زندگی 
متفاوت آماده کنید

صفحه  8

صفحه  2

صفحات  14،13،5

اطالعیه های  سازمان  سنجش  آموزش  کشور در خصوص :

 اصالحات و رشته محل هاي جدید 

با سوابق تحصیلي در مرحله 

پذیرش سراسري 1398 

پيرو اطالعيه مورخ 98/6/4 در خصوص 
تحصيلي  رشته هاي  شدگان  معرفي 
داراي شرايط خاص آزمون سراسري 
ضمن  وسيله  بدين   ،1398 سال 
بومي  داوطلبان  از  عذرخواهي 
در  ني ریز  و  فسا  شهرستان هاي 
بومي  داوطلبان  و  فارس  استان 
استان  در  لنجان  شهرستان 
افراد،  اصفهان، كه در زمان معرفي 
به دليل عدم اعمال كد شهرستان هاي 

شدگان  معرفي  رديف  در  ذي ربط، 
اند،  نگرفته  قرار  فرهنگيان  دانشگاه 
از كليه داوطلباني كه اسامي آنان در 
نشاني:  به  سنجش  سازمان  سايت 
عنوان  به   www.sanjesh.org
رشته هاي  شرايط  واجد  داوطلبان 
تحصيلي ذي ربط اعالم گرديده است، 
به  مراجعه  با  كه  نمايد  مي  دعوت 
مصاحبه  مجري  مركز  سايت 
پرورش  و  آموزش  كل  اداره  يا 

اطالعيه  در  مندرج  بومي  استان 
سايت  در  كه   98/6/4 مورخ 
و  زمان  از  قراردارد،  اين سازمان 
مكان دقيق مصاحبه مطلع شده 
و براي انجام مراحل مصاحبه و ساير 
مراحل گزينش، به محل هاي ذي ربط 

مراجعه نمايند.         
روابط عمومي سازمان 
سنجش آموزش کشور

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش کشور در خصوص :

 معرفي داوطلبان بومي شهرستان هاي فسا، ني ریز از استان فارس 

و داوطلبان بومي شهرستان لنجان از استان اصفهان  به عنوان 

معرفي شدگان  چند برابر ظرفیت  رشته هاي  تحصیلي پردیس هاي 

دانشگاه فرهنگیان درآزمون سراسري سال 1398
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت امام حسين )ع( فرمودند:
عنوان  به  منكر،  از  نهي  و  معروف  به  امر  از  خداوند 
چون  است؛  كرده  آغاز  خود،  جانب  از  فريضه اي 
مي دانسته كه هرگاه اين فرضيه ادا گردد و برپا داشته 
شود، تمام فرايض ديگر، از آسان و دشوار، برپا داشته 
منكر،  از  نهي  و  معروف  به  امر  كه  چرا  شد؛  خواهد 
دعوت به اسالم است، همراه با رّد مظالم و مخالفت با 
ستمكار و تقسيم بيت المال و غنايم و گرفتن به جاي 

صدقات ]زكات[ و هزينه كردن به جاي آنها. 

ان  »الّذين  آيه  تفسير  در  )ع(  حسين  امام  حضرت 
ما  اگر  كه  )كساني  ه  الصال  اقاموا  االرض  في  مّكّناهم 
به آنها در زمين قدرت و حكومت دهيم، نماز را برپا 
مي دارند، فرمودند: اين در مورد ما اهل بيت )ع( است.

]و از او پرسيدند: امير مؤمنان ! خود را چگونه 
مي بيني؟ فرمود:[ 

در  و  است  ناپايدار  بقايش  در  كه  آن  بَُود  چگونه 
تندرستي اش بيمار، و از آنجا كه در امان است، مرگ 

به سوي وي روان است. 

به ياري خداوند، پنجشنبه گذشته از سوي سازمان 
دكتري  آزمون  پذيرفته شدگان  اسامي  سنجش، 
و  دانشگاه ها   1398 سال  نيمه متمركز   »Ph.D«
مؤسسات  آموزش  عالي  اعالم شد. به همين خاطر، 
مناسب ديديم كه مفاد اين ستون را در شمارة پيِش 
از  آنها  رعايت  كه  مواردي  مهم ترين  يادكرد  به  رو، 
سوي پذيرفته شدگان اين آ زمون هنگام ثبت نام الزم 

به نظر مي رسد، اختصاص دهيم.
اين موارد در زير مي آيد:

و  تاريخ  از  آگاهي  براي  بايد  پذيرفته شدگان  ـ   1
درج  مدارك  بر  )عالوه  ثبت نام  براي  الزم  مدارك 
در  هم  كه  ثبت نام  به  مربوط  اطالعيه  در  شده 
نشريه  شماره  همين  در  و  سنجش  سازمان  سايت 
پايگاه اطالع رساني دانشگاه  به  آمده است( در آغاز 
در صورت  و  كنند  مراجعه  قبولي  مؤسسه محل  يا 
اطالع رساني  پايگاه  در  خاص  زماني  برنامه  نبودن 
دوشنبه  روزهای  از  يكي  در  قبولي،  محل  دانشگاه 
با  ماه(  يا  سه شنبه )12 شهريور  ماه(  )11 شهريور 
به  ثبت نام   براي  مقرر،  ضوابط  و  شرايط  به  توجه 
مراجعه  مربوط  عالي  آموزش  مؤسسه  يا  دانشگاه 

كنند. 
2 ـ براي داوطلبان واجد شرايط گزينش، كارنامه اي 
نمره  آزمون،  نمره  الزم،  اطالعات  بردارندة  در 
مصاحبه، حدنصاب نمره اعالم شده از طرف مؤسسه، 
رتبه داوطلب و آخرين رتبه پذيرفته شده در هر يك 

از كدرشته  محل هاي معرفي شده براي مصاحبه در 
سهميه مربوط تنظيم شده است و از طريق پايگاه 
اطالع رساني اين سازمان در روز دوشنبه 11 شهريور 

)امروز( قابل دسترسي خواهد بود.
3 ـ حضور شخص پذيرفته شده براي ثبت نام الزامي 
است و ثبت نام منحصراً در تاريخ هاي اعالم شده از 
سوي هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل درج شده 
)كه  آزمون  اين  در  ثبت نام  به  مربوط  اطالعيه  در 
عالوه بر سايت سازمان سنجش و در همين شماره 
نشريه درج شده است( صورت مي پذيرد، و مراجعه 
نكردن پذيرفته شدگان در تاريخ  يا تاريخ هاي تعيين 
شده براي ثبت نام، به معناي انصراف از ادامه تحصيل 

خواهد بود.
4 ـ در هر مرحله  از ثبت نام ، حتي هنگام  تحصيل ، 
چنانچه  مشخص  شود كه داوطلبي  حقايق  را كتمان  
كرده  يا اطالعات غلطي ارائه نموده و واجد شرايط 
نبوده است، قبولي  وي باطل شده  و براساس  مقررات  

با چنين داوطلبي رفتار خواهد شد.
ضوابط،  براساس  كه  است  تأكيد  به  الزم  ـ   5
آزمون  در  روزانه  دوره هاي  نهايي  پذيرفته شدگان 
در  نكردن  يا  ثبت نام كردن  دكتري 98 در صورت 
دانشگاه يا مؤسسه آموزش  عالي محل قبولي خود، 
 99 دكتري  آزمون  در  شركت  و  نام  ثبت  به  مجاز 

نخواهند بود.  
موفق باشيد

نكات الزم درباره ثبت نام  پذیرفته شدگان  دكتري 98 

گزينش  و  معاينه  مصاحبه،  محل  آدرس  و  زمان  ظرفيت،  برابر  چند  معرفي شدگان   اسامي  گذشته،  هفته   اواخر 
 رشته هاي  تحصيلي داراي شرايط خاص آزمون سراسري سال 1398 به همراه اطالعيه مربوط به شرايط و ضوابط

حضور معرفي شدگان در مرحله مصاحبه، از سوي سازمان سنجش آموزش كشور اعالم شد.
 گفتني است كه عالقه مندان به تحصيل در رشته هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاه ها و مؤسسات آموزش
 عالي، كه در زمان انتخاب رشته هاي تحصيلي، يك يا چند كد رشته از دانشگاه هاي مذكور را در آزمون سراسري
 سال 1398 در فرم انتخاب رشته اينترنتي خود انتخاب نموده اند، مي بايست طبق مفاد اين اطالعيه كه در سايت
  آمده است، در تاريخ هاي مشخص شده در اطالعيه ياد شده،www.sanjesh.orgسازمان سنجش به نشاني: 

به   آدرس محل هاي انجام مصاحبه مراجعه مي كرده اند.
 الزم به يادآوري است كه مصاحبه در برخي از دانشگاه ها و مراكز و مؤسسات آ موزش عالي ياد شده، تا اواخر هفته

جاري همچنان ادامه خواهد داشت.

از سوي سازمان سنجش اعالم شد:

  اسامي معرفي شدگان  رشته هاي دارای
شرایط خاص آزمون سراسري 98
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 تا 17 شهریور ماه ادامه دارد:

مهلت ثبت نام وام عتبات دانشجویان 

منظور  به  دانشجويی،  عتبات  وام  ثبت نام  سامانه 
تسهيل سفر معنوی دانشجويان به عتبات عاليات، 
 ۱۷ تا  علوم  وزارت  دانشجويان  رفاه  صندوق  در 

شهريور فعال شد.
با توجه به فرا رسيدن ايام سوگواری ساالر شهيدان و 
و  عاليات  عتبات  به  دانشجويان  از  زيادی  تعداد  اعزام 
به منظور تسهيل سفر معنوی دانشجويان، ثبت نام وام 
زيارت در سامانه فاز 2 صندوق رفاه دانشجويان وزارت 
علوم، از تاريخ 4 شهريور ماه فعال شده است و تا 1۷ 

شهريور ماه 98 فعال خواهد بود.
بنابراين، دانشجويان در اين مدت فرصت دارند كه در 
اقدام  خود  مدارك  بارگذاری  و  وام  اين  ثبت  خصوص 

كنند.

نتایج پذیرش بدون آزمون 

دکتری دانشگاه آزاد اعالم شد
)ويژه  آزمون  بدون  تخصصی  دكتری  دوره  نتايج 
آزاد  دانشگاه   98 سال  درخشان(  استعدادهای 

اسالمی اعالم شد.
)ويژه  آزمون  بدون  تخصصی  دكتری  دوره  نتايج 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  استعدادهای درخشان( سال 98 
به  مراجعه  با  می توانند  پذيرفته شدگان  و  شد  اعالم 
دانشگاه  پذيرش  و  سنجش  مركز  اطالع رسانی  سامانه 
راهنمای  دريافت  نشانی: sanjesh.iau.ir و  به  آزاد 
آگاهی  ثبت نام  براي  الزم  مدارك  و  زمان  از  ثبت نام، 

يابند.
آزمون  بدون  دوره  نتايج  اعالم  كه  می رساند  اطالع  به 

دكتری تخصصی، روی سامانه اعالم نتايج مركز سنجش 
 www.azmoon.org :نشانی به  دانشگاه  پذيرش  و 

قابل مشاهده است.
ضمناً پرونده همه پذيرفته شدگان دوره دكتری تخصصی 
تحت  عمومی  صالحيت های  احراز  براي   1398 سال 
بررسی است؛ لذا ثبت نام و ادامه تحصيل پذيرفته شدگان 
اين مرحله، منوط به تأييد صالحيت های عمومی آنها از 

سوي مراجع ذی صالح خواهد بود.
در  مندرج  مفاد  مطابق  كه  است  الزم  پذيرفته شدگان 
ذيل و با در دست داشتن مدارك الزم، در زمان تعيين 

 شده به محل های دانشگاهی مربوط مراجعه كنند.
با توجه به اعالم اداره كل امور اتباع و مهاجران خارجی 
وزارت كشور، مجوز ثبت نام اتباع خارجی مقيم، متعاقب 
اقامتی  بررسی صالحيت های  و  قانونی  تشريفات  انجام 
ياد شده  اداره  از سوي  آن  اعالم رسمی  و  مزبور  اتباع 
خواهد بود و تا قبل از آن، پذيرش اين افراد به صورت 

موقت است.
چنانچه در هر يك از مراحل پذيرش، ثبت نام و تحصيل 
در  مندرج  شرايط  فاقد  متقاضی،  كه  شود  مشخص 
مطابق  پذيرش،  لغو  ضمن  است،  بوده  راهنما  دفترچه 

ضوابط با وی برخورد خواهد شد.
پذيرفته شدگان نهايی همه رشته ها الزم است كه شخصاً 
و 12 شهريورماه  و سه شنبه 11  روزهای دوشنبه  در 
مربوط،  واحدهای  به  ثبت نام  برای  فردا(  و  )امروز   98
كه آدرس و تلفن آنها در سامانه اينترنتی مركز سنجش 
  sanjesh.iau.ac.ir :و پذيرش اين دانشگاه به آدرس

درج شده است، مراجعه كنند.
همچنين الزم است كه پذيرفته شدگان، براي اطالع از 
چگونگی ثبت نام ورودی های جديد، به سايت اينترنتی 
سايت  )آدرس  كنند  مراجعه  دانشگاهی  واحدهای 
واحدها و مراكز دانشگاهی در سامانه اينترنتی دانشگاه 
درج  آدرس: http://iau.ac.ir نيز  به  اسالمی  آزاد 

شده است(.
گفتنی است كه عدم مراجعه پذيرفته شدگان در روز و 
و  تلقی شده  ثبت نام  از  انصراف  منزله  به  مقرر،  ساعت 

هيچ گونه اعتراضی در اين زمينه پذيرفته نخواهد بود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی، پذيرفته 
شدگان واحدها و مراكز بين المللی و برون مرزی، توجه 
انتقاالت  و  نقل  آيين نامه  )مطابق  كه  باشند  داشته 
دانشگاه آزاد اسالمی(، مجوز انتقال، مهمانی و جابجايی، 

تحت هيچ شرايطی، به آنها داده نخواهد شد.

از سوي رئیس سازمان دانشجویان :

قیمت غذای دانشجویی در سال 
تحصیلی جدید اعالم شد

از  علوم،  وزارت  دانشجويان  امور  سازمان  رئيس 
تعيين قيمت غذای دانشجويی در سال تحصيلی 

جديد خبر داد.
به تعيين قيمت غذای  اشاره  با  دكتر مجتبی صديقی، 
در  دانشجويی  غذای  قيمت  متوسط  دانشجويی، گفت: 
به   98 سال  در  كه  بود  تومان   13۰۰ حدود   9۷ سال 

16۰۰ تومان افزايش يافت.  
با توجه به تورم  رئيس سازمان امور دانشجويان افزود: 
بسيار زياد، طبيعتاً بنای ما بر اين بود كه حداقل افزايش 

قيمت را داشته باشيم.

تا ۲۰ شهریور ماه تمدید شد:

ثبت نام بدون آزمون کاردانی و 

کارشناسی دانشگاه آزاد

بر اساس سوابق تحصيلی  مهلت ثبت نام پذيرش 
و  پيوسته  كارشناسی  و  كاردانی  مقاطع  در 
آزاد  دانشگاه   99-98 اول  ناپيوسته نيمسال 

اسالمی، تمديد شد.
رشته های  در  تحصيل  متقاضيان  اطالع  به  بدين وسيله 
مقاطع كاردانی و كارشناسی پيوسته و ناپيوسته دانشگاه 
آزاد می رساند كه ثبت نام تمامی مقاطع بر اساس سوابق 
تحصيلی، تا روز چهارشنبه 2۰ شهريور ماه تمديد شد.

به  مركز  اين  سامانه  به  مراجعه  با  می توانند  داوطلبان 
دفترچه  دريافت  نشانی: www.azmoon.org ضمن 
شرايط  خصوص  در  كامل  آگاهی های  كسب  و  راهنما 
ثبت نام و انتخاب رشته، نسبت به خريد كارت اعتباری 

و ثبت نام خود اقدام كنند.
شايان ذكر است كه نتايج اين دوره ها، اواخر شهريور ماه 

اعالم خواهد شد.
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بدين وسيله به اطالع كليه متقاضيان ثبت نام و شركت در پذيرش دوره مهندسی فناوری و 
دوره كارشناسی حرفه ای )ناپيوسته( نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ كاربردی 
از طريق  دوره مذكور،  پذيرش  در  براي شركت  ثبت نام  ماه سال 1398 مي رساند كه  مهر 
مورخ  يكشنبه  روز  از   www.sanjesh.org آدرس:  به  سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه 
98/۰6/۰3 )ديروز( آغاز شده است و در روز چهارشنبه مورخ 98/۰6/14 پايان مي پذيرد؛ لذا 
كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام، كه داراي شرايط عمومي و اختصاصي به شرح ذيل هستند، 

مي توانند در پذيرش مذكور ثبت نام و شركت نمايند.
روش گزینش دانشجو 

براساس معدل كل مندرج در  از كدرشته  محل های تحصيلی،  گزينش دانشجو در هر يك 
ايثارگران،  و  رزمندگان  شاغل،  آزاد،  سهميه های  كاردانی،  مدرك  نوع  كاردانی،  گواهی نامه 
بومی  بودن و با توجه به صالحيت های عمومی داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی 
ـ كاربردی و مصوبات مربوط صورت می گيرد. داوطلبان سهميه آزاد، كه مدرك كاردانی آنان 
مطابق جدول شماره )3( مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام مرتبط با رشته های تحصيلی 
انتخابی باشد، در اولويت پذيرش برای آن رشته قرار می گيرند؛ در ضمن، ظرفيت باقی مانده 
در هر كدرشته محل، با اولويت يكسان به داوطلبان سهميه آزاد با مدارك كاردانی غيرمرتبط 
اختصاص می يابد؛ لذا پيشنهاد می شود كه داوطلبان، نسبت به انتخاب كدرشته محل های 
مرتبط با رشته تحصيلی مقطع كاردانی خود اقدام نمايند. داوطلبان سهميه شاغل، صرفاً در 
آنان پذيرش خواهند شد. بديهی است كه  با شغل  يك زيرگروه آموزشی در رشته مرتبط 
برای هر يك از موارد فوق، ارائه مستندات مربوط در زمان ثبت نام از سوي دانشجو به مركز 

آموزشی، ضروری است.
شرایط ثبت نام:

داوطلب شركت در پذيرش، بايد يكايک اقدامات زير را به موقع و در مهلت مقرر 
انجام دهد:

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

3-مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان، براي خريد كارت اعتباري.
تبصره- با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت نام به صورت اينترنتی انجام مي شود، داوطلبان 
الزم است با استفاده از كارت های عضو شبكه بانكی شتاب كه پرداخت الكترونيكی آنها فعال 
است، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني اين سازمان و پرداخت مبلغ 34۰/۰۰۰ )سيصد و چهل 
هزار( ريال به عنوان وجه ثبت نام، نسبت به دريافت اطالعات كارت اعتباري )شماره سريال 

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

داوطلب، بايد پس از مطالعه دفترچه راهنمای پذيرش در اين دوره و آشنايی با كليه شرايط 
و ضوابط پذيرش، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني فوق، نسبت به ثبت نام اقدام نمايد. الزم به 
توضيح است كه دفترچه راهنمای پذيرش دوره مهندسی فناوری و دوره كارشناسی حرفه ای 
و   1398 سال  ماه  مهر  كاربردی  ـ  علمی  جامع  دانشگاه  مهارتی  آموزش  نظام  )ناپيوسته( 
همچنين نحوه ورود به سايت براي ثبت نام و اقدامات الزم برای انجام ثبت نام اينترنتی، در 

پايگاه اطالع رساني مذكور در زمان مقرر قرارداده شده است.
تبصره ۱: دانشجويان سال آخر دوره كارداني، كه حداكثر تا تاريخ 98/6/31 موفق به اخذ 
اما چنانچه داوطلبی  انتخاب كدرشته محل هستند؛  به  مدرك كارداني خواهند شد، مجاز 
احتمال می دهد كه تا پايان شهريورماه سال جاری )1398( موفق به اخذ مدرك كارداني 
از  يكی  در  داوطلبی  چنانچه  بنابراين،  ننمايد؛  ثبت نام  كه  می شود  توصيه  موكداً  نمی شود، 
به  1398موفق  سال  شهريورماه  پايان  تا  ولی  گردد،  پذيرفته  انتخابی  محل های  كدرشته 
اجازه  و  قبولی وي ملغی مي شود  پايان تحصيالت دوره كارداني نشود،  دريافت گواهی نامه 

ثبت نام نخواهد داشت.
تذکرات مهم:

1( مندرجات فرم تقاضانامه بايد دقيق و صادقانه تكميل شود.
2( مسئووليت صحت كليه مندرجات تكميل شده فرم تقاضانامه، به عهده داوطلب خواهد 

بود.
3( مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغيير نيست؛ بنابراين، داوطلب بايد در زمان تكميل اطالعات 

تقاضانامه، نهايت دقت را به كار گيرد.
4( در هر مرحله از پذيرش )ثبت نام، پذيرفته شدن، حين تحصيل در دانشگاه و ...( مشخص 
شود كه داوطلب حقايق را كتمان نموده يا واجد شرايط و ضوابط مندرج در اين دفترچه 

نيست، از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.
5( داوطلب بايد، پس از پايان ثبت نام الكترونيكي )اينترنتي(، از كليه صفحات، پرينت تهيه 

نموده و آن را نزد خود نگه دارد.

دستورالعمل و نحوه تكمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:
به داوطلبان توصيه مي شود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام، ابتدا 
فرم پيش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكميل نموده و سپس بر اساس فرم 
پيش نويس، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور، اطالعات الزم 
را براساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمايند. ضمناً راهنماي جامع نحوه تكميل 
فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اينترنتي موجود است و داوطلبان براي كسب اطالع بيشتر 
مي توانند به اين راهنما مراجعه نمايند. همچنين داوطلبان الزم است كه در درج اطالعات 
ثبت نام دقت نمايند. بديهي است كه در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قيد شده 
در تقاضانامه ثبت نام با مدارك داوطلب، در صورت پذيرفته شدن، قبولي وي »كان لم يكن« 

تلقي شده و از ادامه تحصيل داوطلب جلوگيري خواهد شد.

نـكات و توصیه هاي  مـهم :
1( اگر از طريق كافي نت اقدام به ثبت نام مي نماييد، تأكيد مي شود كه تمامي مراحل ورود 
اطالعات ثبت نامي را شخصاً انجام دهيد يا بر انجام امور مربوط، در كافي نت نظارت مستقيم 

داشته باشيد.
2( با توجه به ورود اطالعات ثبت نامي از سوي متصديان كافي نت ها، مسؤوليت هرگونه خطا 
اين مورد، متوجه شخص داوطلب است و سازمان سنجش آموزش كشور به هيچ وجه  در 
امكان اصالح اشتباهات مذكور را ندارد و هيچ گونه عذري در اين زمينه پذيرفته نخواهد شد.
3( توصيه  مي شود كه داوطلبان، پس از تكميل تقاضانامه، دريافت شماره پرونده 6 رقمي و 
كد پي گيري 16 رقمي، يك نسخه پرينت از تقاضانامه شان تهيه و آن را نزد خود نگهداري 

نمايند.
4( هرگونه  تغييري  از طريق  نشريه پيك  سنجش )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  سازمان 
 سنجش (، سايت سازمان سنجش و در صورت لزوم،  از طريق رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد 

شد.
5( در صورت  لزوم ، داوطلبان مي توانند در ساعات اداري با شماره تلفن هاي: 02۱-42۱63 
سيستم  طريق  از  يا  كنند  حاصل   تماس   كشور  آموزش   سنجش   عمومي  سازمان   روابط  با 

پاسخگويي اينترنتي )غيرحضوري( سازمان اقدام نمايند.

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 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 

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي تحصيلي پذيرش صرفاً بر 
اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال 1398 در تاريخ  98/11/1۷ و اطالعيه هاي 
مورخ 9۷/12/26 و 98/۰2/3۰، بدين وسيله اصالحات و كدرشته محل هاي جديد )سري 
دوم(، عالوه بر رشته هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي 
 www.sanjesh.org :مربوط، به شرح جداول مندرج در سايت سازمان سنجش به نشاني
اعالم مي گردد. آن دسته از داوطلباني كه قبالً ثبت نام و انتخاب رشته خود را تكميل و 
كد رهگيري دريافت نموده اند، مي توانند، در صورت تمايل، نسبت به ويرايش كدرشته 

محل هاي انتخابي خود اقدام نمايند. 
كه  است  گرديده  اتخاذ  ترتيبي  بيشتر،  تسهيالت  نمودن  فراهم  منظور  به  ضمناً 

متقاضيان بتوانند تا پايان روز پنجشنبه مورخ 98/06/28 نسبت به ثبت نام و انتخاب 
رشته اقدام نمايند؛ لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و 
پس از مطالعه دقيق شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته مذكور 
و مندرجات اطالعيه هاي فوق، منحصراً به پايگاه اطالع رساني اين سازمان )لينك سامانه 
پذيرش دانشجو در رشته هاي صرفاً با سوابق تحصيلي آزمون سراسري – مهرماه 1398( 
مراجعه و نسبت به ثبت نام و انتخاب كدرشته محل هاي انتخابي تا تاريخ ياد شده در آزمون 

مذكور اقدام نمايند.        
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

پيرو اطالعيه مورخ 98/6/3 و انتشار دفترچه راهنمای پذيرش دوره  مهندسي فناوري و دوره كارشناسي حرفه اي »ناپيوسته« نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ 
كاربردی مهر ماه سال 1398، ضمن اعالم اصالحات دفترچه راهنمای پذيرش به شرح ذيل، به اطالع مي رساند كه مهلت ثبت نام تا روز چهارشنبه مورخ 98/6/14 تمديد 
مي گردد؛ لذا داوطلباني كه تاكنون نسبت  به ثبت نام در پذيرش اين دوره ها اقدام ننموده اند، مي توانند بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای مذكور و مندرجات اين 

اطالعيه، حداكثر تا تاريخ 98/6/14 به پايگاه اطالع رساني اين سازمان مراجعه و ثبت نام نمايند. 
ضمناً متقاضياني كه قباًل نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نموده اند، با توجه به مفاد اين اطالعيه و در صورت تمايل، مي توانند تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده يا ويرايش 

اطالعات ثبت نامي و انتخاب رشته خود اقدام نمايند.
بخش الف( اصالحات مربوط به شرایط اختصاصي، محل تحصیل و تلفن برخي از مراکز:

1- مركز آموزش علمی - كاربردی آتش نشانی، ایمنی و خدمات شهری شهرداری تهران: 
- نشانی محل تحصيل: تهران –  اتوبان شهيد تندگويان –  بعد از پل شهيد صنيع خانی –  صالح آباد شرقی.  تلفن: ۰21-55513323

-تمامی كالس ها، اعم از دورس نظری، كارگاه ها و دروس عملی، در ساختمان واقع در نشانی فوق برگزار می شود.
2- مركز آموزش علمی - كاربردی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران:

- نشانی محل تحصيل: تهران – خيابان كريم خان زند – نرسيده به ميدان ولی عصر)عج( – بعد از تقاطع حافظ – پالك 195
بخش ب( اصالحات مربوط به جداول رشته محل ها:

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 اعالم اصالحات موارد مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش 

دوره  مهندسي فناوري و دوره کارشناسي حرفه ای »ناپیوسته« نظام آموزش 

مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهرماه 1398 و تمدید مهلت ثبت نام
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تحصيلی  سوابق  مربوطه،  قانونی  مراجع  مصوبات  اساس  بر  و  اخير  سال های  طی 
سال يازدهم متوسطه، نقش تعيين كننده ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ايفا نموده است؛ به طوری كه سوابق تحصيلی سال 
يازدهم متوسطه داوطلبان آزمون سراسری، هم اكنون يكی از عوامل مهم تعيين كننده 

كيفيت رشته محل قبولی داوطلب در آزمون سراسری است.
از  استفاده  با  كشور،  سنجش  سازمان  كاركنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
آمادگی  برای  آزمايشی  آزمون های  برگزاری  و  طراحی  در  تجربه  دهه  دو  از  بيش 
دانش آموزان دوره متوسطه، برای سال تحصيلی 98-99 اقدام به طراحی آزمون های 
تابستانه، مرحله ای و جامع برای دانش آموزان پايه يازدهم )سال دوم دوره متوسطه( 
كه امتحانات نهايی را در پيش دارند نموده است. اين آزمون ها، با ماهيتی جديد از 
نياز موجود در  به  نظر محتوا، بودجه بندی و اجرا، گامی مهم در جهت پاسخگويی 
اين زمينه است كه اميد است مورد توجه دانش آموزان عزيز سال يازدهم متوسطه و 

همچنين مشاوران و دست اندركاران دبيرستان ها قرار گيرد.

آزمون های آزمایشی سنجش ِ یازدهم دارای ویژگی های زیر است:

P ارائه سؤاالت مفهومی تستی، كه ضمن آماده نمودن دانش آموزان برای شركت در 
امتحانات نيمسال اول و پايانی سال يازدهم، زمينه آشنايی و مهارت اين عزيزان را 
برای پاسخگويی به سؤاالت آزمون سراسری سال بعد، برای دانش آموز فراهم می نمايد؛

P بودجه بندی منابع درسی بر اساس برنامه درسی دبيرستان ها؛
P ارائه كارنامه تحليلی پيشرفت تحصيلی در هر آزمون و مقايسه با آزمون های قبل؛
كه  دبيرستان هايی  برای  مديريتی  و  مقايسه ای  تحليلی،  گزارش های  P ارائه 
دانش آموزان سال يازدهم خود را به  صورت گروهی در اين آزمون ها شركت می دهند؛

P ارائه نتيجه نمرات آزمون به شركت كنندگان بالفاصله پس از پايان هر آزمون.

نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است: 
نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش یازدهم:

اين آزمون ها در 3 فاز كلی»تابستانه، مرحله ای و جامع« و در 11 نوبت برگزار می شوند.
فاز اول، آزمون های تابستانه است كه در سه نوبت و در ماه  های تير، مرداد و شهريور 
98 برگزار خواهند شد. هدف اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مرور كلی مطالب 

كتاب های درسی پايۀ دهم خواهد بود.
فنی،  و  ریاضی  علوم  آزمايشی  گروه  سه  برای  فقط  تابستانه  آزمون های  توجه: 

علوم تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

تا  ابتدای سال تحصيلی  از  فاز دوم، آزمون های مرحله ای است كه در شش نوبت 
پايان اسفند 98 برگزار خواهند شد. هدف كلی اين آزمون ها، بررسی و نگاه دقيق تر 
دانش آموزان  تحصيلی  پيشرفت  ارزيابی  و  يازدهم  پايۀ  درسی  كتاب های  مطالب  به 
در طول سال تحصيلی است. در اين ميان، آزمون ويژه ای )آزمون مرحلۀ 4( در نظر 
گرفته  شده است كه در پايان امتحانات نيمسال اول، در تاريخ 1398/1۰/2۷ برگزار 
امتحانات  از  اول است كه پس  نيمسال  خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب 
تشريحی نيمسال اول برگزار خواهد شد و طبق آن، آمادگی دانش آموزان بر اساس 
مورد  تحصيلی،  نيمسال  اين  مطالب  با  مرتبط  استاندارد  چهارگزينه ای  پرسش های 

سنجش و ارزيابی قرار خواهد گرفت.
فاز سوم، آزمون های جامع بوده كه در دو نوبت در ماه  های فروردين و ارديبهشت 
برگزار خواهد شد. هدف اين آزمون ها، آشنايی كامل دانش آموزان با پرسش های چهار 

گزينه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1399 است.
به طوری   برگزار می شود؛  منابع درسی  تقسيم بندی  اساس  بر  آزمون های مرحله ای 
كه در هر مرحله از آزمون، طبق تقسيم بندي هاي انجام  شده، از داوطلبان امتحان به 
عمل می آيد؛ عالوه بر اين، در آزمون هر مرحله، از قسمت يا قسمت های مربوط به 
مراحل قبل نيز امتحان گرفته می شود؛ اما در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأكيد 
بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون 
قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با اين تأكيد كه بيشتر 

سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
پس از برگزاری هر يك از آزمون های مرحله ای و همچنين آزمون جامع، كارنامه ای 
با اطالعات بسيار مفيد و ارزنده شامل نمره خام دروس، ميانگين نمرات خام نفرات 
برتر، رتبه در هر درس و رتبه كل در مقايسه با داوطلبان شهر، استان و كشور و نمره 
كل عمومی و اختصاصی در زيرگروه های آزمايشی در اختيار داوطلبان قرار می گيرد 
تا داوطلبان، بر اساس اطالعات مندرج در اين كارنامه ها، از ميزان آمادگی خود در 
هر مرحله از آزمون آگاهی يافته و نسبت به رفع نقاط ضعف خود تا برگزاری آزمون 
مرحله بعد اقدام نمايند و در نهايت نيز با شركت در آزمون ها آمادگی الزم را برای 

شركت در امتحانات نهايی سال 1399 كسب  نمايند.

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

سراسر  داوطلبان  كليه  برای  سنجش  آزمايشی  آزمون های  به جلسه  کارت ورود 
اينترنتی شركت  از طريق سايت  آزمون منحصراً  از هر  از روز سه شنبه قبل  كشور، 
و  می گردد  توزيع   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  آموزشی  خدمات  تعاونی 
به  ورود  پرينت كارت  به  نسبت  فوق الذكر،  اينترنتی  به سايت  مراجعه  با  داوطلبان، 

جلسه خود اقدام می نمايند.
يازدهم، در  سنجِش  آزمايشی  از آزمون های  نوبت  هر  نتایج  کارنامه 
به  شركت  اينترنتی  سايت  طريق  از  آزمون  هر  برگزاری  روز  همان  بعدازظهر 
دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد.  نشانی:www.sanjeshserv.ir  منتشر 
و  مصوبات  آخرين  اساس  بر  آزمايشی،  آزمون های  كل  نمره  محاسبه  كه  می رساند 
ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور انجام خواهد شد. همچنين نمره آزمون دروس 
)با  عمومی  آزمون  نمره  اساس  بر  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی،  و  عمومی 

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارۀ :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهــم
ویژه دانش آموزان پایه یازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه(
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توجه به ضرايب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرايب( تقسيم 
برای  مناسبی  تجربه  امر می تواند  اين  كه  محاسبه می شود،   بر مجموع كل ضرايب 

دانش آموز در ارتباط با شركت در آزمون سراسری سال بعد باشد.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
متقاضيان بيش از يك نوبت آزمون تخفيفاتی در نظر گرفته است كه اين امكان را 
ميسر می نمايد تا در صورت افزايش تعداد مراحل، از تخفيف بيشتری بهره مند گردند، 
و در اين جهت برای سال تحصيلی 98-99 شيوه اعمال تخفيف شهريه آزمون را برای 
متقاضيان بيش از يك آزمون در جهت رفاه حال دانش آموزان عزيز به كار گرفته است 
تا ضمن تجميع فرآيند ثبت نام برای هر يك از دانش آموزان در كليه مراحل، امكان 

پرداخت شهريه كمتری برای ثبت نام فراهم شود.

جدول شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امكان نيز فراهم 
آزمايشی  بتوانند آزمون های  تمايل،  صورت  در  عزيز،  دانش آموزان  تا  است  گرديده 
سنجِش يازدهم را به تعداد موردنياز و دلخواه، انتخاب و در هر يك از آزمون ها ثبت نام 
نمايند؛ به عنوان مثال، دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و يك 

نوبت آزمون جامع باشد.
اينكه آزمون های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون هايی  به  با توجه  البته 
است كه هر يک مكمل ديگری است و شركت در تمامی آنها، دانش آموز را 
در  عزيز،  دانش آموزان  كه  می شود  توصيه  لذا  می نمايد،  آماده تر  گام به گام 

كليۀ آزمون های مرحله ای و جامع،  به طور يكجا ثبت نام نمايند.
الزم به ذكر است كه جدول تكميلی مربوط به هزينه های ثبت نام، برای دانش آموزانی 
كه مايل به انتخاب آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم به صورت تلفيقی هستند، در 

سايت اينترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شايان ذكر است كه دانش آموزان، برای استفاده بيشتر از تخفيف پلكانی، بهتر است 
تعداد مراحل و نوبت های بيشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا، ضمن برخورداری 
از تعداد آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم، از تخفيف باالتری نيز بهره مند شوند. 
بديهی است كه مطلوب ترين حالت ثبت نام برای دانش آموزان از نظر هزينه پرداختی، 
ثبت نام يكجا در 8 نوبت آزمون )6 مرحله آزمون مرحله ای + ۲ نوبت آزمون 
جامع( است كه در اين صورت، با احتساب تخفيف ويژه ۲8۰/۰۰۰ ريالی، متوسط 

شهريه هر آزمون 39۰/۰۰۰ ريال و مجموعاً 1۲۰/۰۰۰ /3 ريال است.
انتخاب نوبت های آزمون از سوی  از  الزم به ذكر است كه در هنگام ثبت نام و پس 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اينترنتی به طور خودكار، وجه قابل پرداخت را پس از كسر 

تخفيفات، محاسبه و ارائه می نمايد.
نحوه ثبت نام:

آزمايشی  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 سايت شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش 
كشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در اين آزمون ها اقدام 

و كد رهگيري دريافت نمايند.
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 دقيق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرايط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ويژه: 42966-

۰21 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح 8:3۰ الی 12:3۰ و 
عصر 13:3۰ الی 16:۰۰.

ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبيرستان هايی كه مايل هستند براي سهولت 
از مطالعه  از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل  آورند بعد  ثبت نام به صورت يكجا 
دقيق دستورالعمل ثبت نام دبيرستان ها و مراكز آموزشی همكار، مي توانند در صورت 
داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 8:3۰ الی 12:3۰ و عصر 13:3۰ الی 16:۰۰ با 

شماره تلفن های: 88844۷91 الی 88844۷93 تماس حاصل نمايند.
نكات مهم:

1- ثبت نام كليه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نيز، در اين مرحله 
انجام مي گردد و توصيه می شود كه برای برخورداری از حداكثر تخفيف در شهريه 

پرداختی، ثبت نام در كليه مراحل درخواستی را يكجا انجام دهيد.
2- وجوهی كه به اشتباه به حساب اين شركت واريز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اينترنتی و 

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به  عمل آورند.
ثبت نام حضوری:

نشانی:  به  اينترنتی  سايت  طريق  از  كشور،  سراسر  داوطلبان  كليه  برای  ثبت نام 
آموزشی  مراكز  داوطلبان،  و همچنين  است  امكان پذير   www.sanjeshserv.ir
و دبيرستان های متقاضی آزمون های آزمايشی سنجش می توانند، در صورت تمايل، 
با مراجعه حضوری به دفتر مركزی شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان 
سنجش آموزش كشور به نشانی: تهران، پل كريم خان زند، خيابان ميرزای شيرازی، 
خيابان  شهيد نژادكی، روبروی كالنتری 1۰5 سنايی، پالك 3۰، تلفن : 88321455 

نسبت به ثبت نام در اين آزمون ها در ساعات اداری اقدام نمايند .

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

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

گام دوم: تكميل فرم ثبت نام )در سايت ارائه شده است: لينك ثبت نام آزمون های 
آزمايشی سنجش ثبت نام جديد(.

گام سوم: دريافت كد پی گيری 16 رقمی ثبت نام.
 شرکت تعاوني خدمات آموزشي 
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عالقه شان  مورد  رشتۀ  در  كه  آنها  ويژه  )به  دانشگاهی  فارغ التحصيالن  از  بسياری 
پذيرفته شده اند( معتقدند كه دوران دانشگاهی، دوست داشتنی ترين دوران تحصيل 
بلوغ  يك  به  ضمن  در  و  می خواند  را  عالقه اش  مورد  درس های  انسان  زيرا  است؛ 
فكری رسيده است و می تواند دوستان بهتری را انتخاب كند و رابطه ای صميمانه تر 
و منطقی تر با آنها داشته باشد؛ دورانی پر از شور، نشاط، حس جوانی و اوقات فراغت 

بيشتر برای لذت بردن از زندگی.  
در اين ميان، دانشجويانی كه در شهری ديگر به دور از خانواده شان تحصيل می كنند، 
شرايط ويژه تری دارند و برايشان دوران دانشجويی، به يادماندنی تر است. جوانی كه در 
سن هجده سالگی از خانه و خانواده دور می شود، بی شك با چالش های بيشتری روبرو 
می شود و بايد خود را برای يك زندگی گاه سخت و گاه شيرين، و مطمئناً متفاوت با 

آنچه تا كنون داشته است، آماده كند. 

   احساس تنهايی، حسی آشنا برای دانشجويان ترم اول 
در ترم اول، بيشتر دانشجويانی كه بومی دانشگاه نيستند، از هر فرصتی برای رفتن به 
شهر و ديار خود بهره می برند، و اگر به دليل حجم دروس، امتحانات يا فاصله زياد بين 
دانشگاه و محل زندگی، نتوانند به خانه بروند، افسرده می شوند، در خود فرو می روند 

و كمترين ارتباط را با ديگران برقرار می كنند. 
يك متخصص روان شناسی، در اين زمينه می گويد: »وقتی فرد در محيط خانواده قرار 
دارد، چون اعضای خانواده از او شناخت دارند و او را درك می كنند، از بعد روانی، به 
 طور معمول، از امنيت بااليی برخوردار است؛ زيرا ترس از سوء برداشت از حركت و 
رفتارش ندارد و همچنين از نظر عاطفی تأمين می شود و به  طور كامل مورد پذيرش 
قرار دارد؛ اما اگر اين فرد، بدون اينكه مهارت های الزم را از سوی خانواده ياد بگيرد، به 
ناگاه وارد محيطی شود كه، عالوه بر مشكالت عاطفی و دلتنگی های ناشی از دوری از 
خانواده، مشكالت برقراری ارتباط با محيط جديد را هم داشته باشد، امنيت روانی اش 

در خطر می افتد.« 
اين متخصص به خانواده ها توصيه می كند كه فرزندان خود را، تا آنجا كه می توانند، 
تا در هر محيطی كه قرار می گيرند،  ارتباطی و اجتماعی آشنا كنند  با مهارت های 

بتوانند، با توجه به آن مهارت ها، با محيط و اطرافيان خود ارتباط برقرار كنند.
وی  همچنين معتقد است كه دوری از خانواده و نبود حمايت كامل عاطفی و روانی 
آنها می تواند سالمت روان دانشجو را به خطر بيندازد و همين مسأله تأثير مستقيمی 
در يادگيری و پيشرفت تحصيلی اش داشته باشد؛ از همين رو، افت نمرات در ترم های 
اول و احساس ضعف و بيماری های عصبی در اين دسته از دانشجوها ديده می شود 
كه برای رفع آن بايد از خود خانواده ها هم كمك گرفت. به نظر می رسد كه گسترش 
مراكز مشاوره در خوابگاه ها و در داخل دانشگاه ها نيز برای كم كردن اين عوارض، 

ضروری است.

   واقع بين بودن، ضرورت زندگی خوابگاهی 
شايد يك دانشجوی دور از خانه، در لحظه اول، از تصور اينكه قرار است چند سال 
در فضايی پر از هم سن و ساالِن خود، كه همگی شاد و هدفمند و مهربان هستند، 
تفريحاِت سرگرم كننده  و  برنامه های گروهی  فكِر  از  و  زندگی كند، ذوق زده شده 

هجده  جوان  يك  بود.  بين  واقع  بايد  اما  شود؛  زده  هيجان  رفاقت ها  و  رقابت ها  و 
ساله  قرار است به شهری كه حتی اسم خيابان هايش را نمی داند، برود و به ساختمانی 
كه در بهترين حالت، از امكاناتی پايين تر از امكانات رفاهِی خانه اش برخوردار است، 
و به اتاقی كوچك  كه آن را حداقل با چهار هم اتاقِی ديگر از چهار شهر و فرهنِگ 
مختلف، شريك است، نقل مكان كند. به همين دليل، سكوت خانه در خوابگاه نيست 
و آن حريم شخصی داخل خانۀ پدری را نمی توان داشت؛ در واقع، ماجرا آن قدرها 
هم هيجان انگيز و شيرين نيست و برای سختی هايش بايد آماده و محكم بود؛ اما از 
طرف ديگر، نبايد موضع گرفت و با تلخی و بدبينی به سراِغ اين تجربه جديد رفت، و 
چيزی كه بايد به آن باور داشت، اهميت گفت و گو با هم اتاقی ها درباره تفاوت هاست؛ 

در ضمن هيچ كس نبايد نظر خود را تنها نظر درست بداند.

   قانونمند بودن، شرط آرامش در خوابگاه 
نمی شود در خوابگاه، هر كس ساز خودش را بزند و هر كاری خواست بكند. بهترين 
يك  وضع  با  دوستانه  دورهمی  يك  در  اتاق،  يك  در  افراد حاضر  كه  است  اين  كار 
مجموعه از قوانين، به توافق هايی برسند و حتماً به آنها وفادار باشند. مهم ترين قانون، 
ساعت خواب است. بايد يك ساعتی را ساعت خاموشی اعالم كرد و رأس آن ساعت، 
چراغ ها را خاموش نمود، و اگر كسی كاری داشت، يا بايد پيش از آن  ساعت كارش 
را تمام كند يا بعد از آن بايد برود و كارش را در كتابخانه يا نمازخانه خوابگاه يا هر 

جای ديگر انجام دهد.
هر  حال  هر  به  گذاشت.  قانون  می توان  هم  مهمان  با  برخورد  شيوه  مورد  در 
دانشجويی  احتمال دارد كه مهمان دار شود و خوب است باقی هم اتاقی ها هم بدانند 
چگونه  خرجش  و  غذايش  بخوابد؟  كجا  مهمان  كنند؟  چه  او  حضور  مدت  در  كه: 
است؟ در مورد شرايط شستن ظرف ها هم، مثاًل اين قانون كه هركس بالفاصله بعد از 
استفاده از ظرف ها بايد آنها را بشويد، اگر مورد توافق همه باشد، می تواند قانون خوبی 
باشد .همچنين خوب است كه محل مشتركی برای پرداخت هزينه ها در نظر گرفت 
و به طور برابر خرج نمود، و در نهايت بايد پذيرفت كه هر چند قانونمداری، خوب و 
ضروری است، اما بايد اهل مدارا بود؛ زيرا   زندگی زير يك سقف، با خط  كشی های 
سخت، چندان خوشايند نخواهد بود. خوب است كه قانون هايي هم براي نظم بخشي 
به امور در نظر گرفت، اما ضمن آن، بايد پذيرفت كه اگر يك بار دانشجويی به جای 
هم اتاقی اش ظرف ها را بشويد، آسمان به زمين نمی آيد يا  اگر شبی به خاطر پروژة 
خاص يك هم اتاقي، بعد از ساعت خاموشی هم چراغ ها خاموش نشد، باز هم زمين 

به آسمان نخواهد رفت!
   شناخت وسايل ضروری برای خوابگاه

وسايل مورد نياز خوابگاه های دانشجويی، بسته به هر خوابگاه، متفاوت است. بعضی 
امكانات  داشتن  لحاظ  از  از خوابگاه ها  برخی  و  دارند  بيشتری  امكانات  از خوابگاه ها 
ابتدايی نيز كمبودهايی دارند؛ اما در كل، زندگی در خوابگاه به دانشجويان ياد می دهد 
كه می شود با وسايلی بسيار كمتر از چيزی كه در خانه پدری دارند، نيز روزگار را 
بگذرانند؛ در واقع، خوابگاه، تمرين زندگی با كمترين وسايل است؛ اما در كل، وسايل 

زير را می توان به عنوان وسايل ضروری يا مفيد در خوابگاه نام برد:
و  بيمه  * مدارك شخصی، مثل: شناسنامه، كارت ملی، كارت دانشجويی، دفترچه 

اگر برای تحصیل در دانشگاه به شهری دیگر می  روید :
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كارت بانكی. 
* تشك، پتو، بالشت و ملحفه. 

* ظروف الزم، مثل: ماهی تابه، قابلمه كوچك، بشقاب، كاسه، قوري، كتري، قاشق، 
چنگال و ليواِن نشكن. 

* وسايل شخصی، مثل: لباس، كفش و دمپايی، جوراب، كاله و عينك، سجاده و 
كتاب دعا، لوازم حمام، يك لگن برای شست و شوی لباس، مسواك و خميردندان.

 * خوردنی هايی كه خانگی شان مرغوب تر است؛ مثل: ادويه، سبزيجات خشك، 
دمنوش های گياهی، برنج و حبوبات.

* لوازم برقی،  مثل: اتو، سشوار و چراغ مطالعه.
* لوازم تحرير  و مطالعه، مثل: كتاب، دفتر، لپ تاپ، هارد و فلش. 

* داروها و وسايل مورد نياز برای وقت های بيماری، مثل: چسب زخم يا كيسه آب گرم. 

   خوابگاه، فرصت تجربه و پختگی
زندگی در خوابگاه، فرصتی برای بيرون آمدن از الِك تنهايی و تجربه يك زندگِی 
انعطاف پذيری،  مسؤوليت پذيری،  روحيه  پرورش  با  كه  فرصتی  است؛  مستقل 
سازگاری، همكاری، واقع بينی و ... فرد را برای ورود به دنيای گاهی زمخِت خارج از 
خانواده، آماده می كند. زندگی در خوابگاه، ناخودآگاه، تمام ابعاد وجود دانشجو  را 
بالفعل می كند. در خوابگاه، يك جوان فقط  را  درگير و ظرفيت های وجودی اش 
دانشجو نيست؛ برای مثال، دختران دانشجوی بسياری را می شناسم كه در خوابگاه 
كارهای فنی می كنند و اگر چاه روشويی بگيرد يا يك وسيله برقی خراب می شود، 
خودشان آن را درست می كنند. همچنين پسران دانشجو، آشپزی را حداقل در حد 

ابتدايی ياد گرفته و مسؤوليت نظافت اتاق خود را برعهده می گيرند.
و  نظافت  و  آشپزی  با  گاهی  دختريد،  اگر  نيستيد.  دانشجو  جواِن  يك     فقط 
مراقبت از بقيه، مادری می كنيد. همچنين گاهی با شنيدِن درد دل هم اتاقی ها 
اتاق،  انجاِم خريدهای روزانه  با  آرام كردنشان، خواهری می كنيد و گاهی هم  و 
حتی برادری می كنيد! خالصه اگر عاقل باشيد، زندگی در خوابگاه، دوره فشرده ای 
تجربه های  كسب  و  پختگی  و  زندگی  ابعاد  تمام  مديريت  يادگيرِی  برای  است 
رنگارنگ؛ پس قدر بدانيد؛ البته دقت كنيد كه در ازای كسب بعضی از تجربه ها، 

چه چيزهايی را از دست می دهيد.
   دانشگاهی به نام خوابگاه

در  اما  شود،  فراموشتان  سال  چند  از  بعد  دانشگاه،  درس های  از  برخی  شايد 
خوابگاه، می توان مهارت های بسياری را ياد گرفت  كه در آينده، برايتان بسيار 
با  با صميمی ترين دوست،  اتاقی شدن  مفيد خواهند بود؛ برای مثال، حتی هم 

تعارض و اختالف نظر همراه است. 
امتياز  و  امتياز دهي  و  بستان  و  بده  در خوابگاه می توان مذاكره كردن و شيوه 
گيري را فرا گرفت؛ اينكه هر فردی الزم است گاه  از مواضعش عقب برود؛ زيرا 
در زندگی زير يك سقف )در هر نوعی(، تنها دو مدل نتيجه وجود دارد: برد- برد 
يا باخت- باخت؛ يا هر دو راضی هستند و از بودن در كنار هم خشنود، و يا هر 

دو ناراضی و دلگير. 
مديريت  و  تصميم گيری  جوانی،  عنفوان  در  می تواند  خوابگاهی  يك  همچنين 

بحران را ياد بگيرد. 
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دوره  ورودي   آزمون  در  كننده  شركت  گرامي  داوطلبان  براي  توفيق  آرزوي  ضمن 
اين   اينكه  پذيرفته شدگان   به   اميد  با  و  نيمه متمركز سال 1398   »Ph.D« دكتري 
آزمون،  در سنگرهاي علم و ايمان، پاسداراني شايسته براي حفاظت از حريم اين ديار 
و تداوم  بخش  دستاوردهاي  انقالب  اسالمي  در دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي  
باشند، بدين وسيله  توجه پذيرفته شدگان نهايي  آزمون مذكور را به توضيحات ذيل كه 
در دو بخش، شامل بخش اول : پذيرفته شدگان كليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي )بجز دانشگاه آزاد اسالمي( و بخش دوم: پذيرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي 

مي آيد،  معطوف مي دارد. 
از دانشگاه ها  پذيرفته شدگان يكي  داوطلباني كه هم در رديف  تذکر مهم: 
آزاد  دانشگاه  پذيرفته شدگان  رديف  در  هم  و  عالي  آموزش  مؤسسات  و 
يكي  در  مي توانند  منحصراً  كه  باشند  داشته  توجه  مي گيرند،  قرار  اسالمي 
به ثبت نام در  به عبارتي مجاز  نمايند؛  قبولي ثبت نام  از كد رشته محل هاي 
هر دو محل قبولي نيستند؛ در غير اين صورت، مطابق ضوابط با آنها رفتار 

خواهد شد.
بخش اول: مربوط به کلیه پذیرفته شدگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالي )بجز دانشگاه آزاد اسالمي(

الف - تاریخ ثبت نام از پذیرفته شدگان : 
از كليه  داوطلباني  كه  اسامي  آنها به  عنوان  پذيرفته شدگان  نهايي  هر يك  از كدرشته 
محل هاي  تحصيلي اعالم  شده  است ، دعوت  مي نمايد كه براي اطالع از تاريخ و مدارك 
الزم براي ثبت نام )عالوه بر مدارك مندرج در اين اطالعيه( ابتدا به پايگاه اطالع رساني 
دانشگاه يا مؤسسه محل قبولي مراجعه نمايند. بديهي است در صورت نبودن برنامه 
زماني خاص در پايگاه اطالع رساني دانشگاه، پذيرفته شدگان الزم است كه در يكي 
یا سه شنبه 1398/6/1۲ )فردا(،  )امروز(  روزهاي دو شنبه 98/6/11  از 
با توجه به شرايط و ضوابط اعالم شده در ذيل، براي ثبت نام  به دانشگاه يا مؤسسه 

آموزش عالي ذي ربط مراجعه نمايند. 

ب - نحوه گزینش نهایي و ضوابط مربوط:
۱- بيست و پنج درصد )25 درصد( ظرفيت هر كدرشته محل به »همسر و فرزندان شهدا 

و مفقوداالثر«، »آزادگان و همسر و فرزندان آنان«، »جانبازان 25 درصد و باالتر و همسر 
و فرزندان آنان« و رزمندگان اختصاص دارد. 

2- پنج درصد )5 درصد( ظرفيت هر كدرشته محل به »جانبازان زير 25 درصد و همسر 
و فرزندان آنان« و »همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در 

جبهه« اختصاص دارد.
3- ده درصد )1۰ درصد( مازاد بر ظرفيت، با رعايت مصوبات مربوط، به مربيان آموزشي 
رسمي قطعي يا رسمي آزمايشي مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات 

و فنآوري اختصاص داده شده و گزينش براساس آن انجام گرفته است.
و  قانون سنجش  با  مطابق  داوطلبان  نهايي  پذيرش  آزمون،  به ضوابط  توجه  با   -4
پذيرش در دوره هاي تحصيالت تكميلي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور 

و مطابق ضوابط مندرج در دفترچه هاي آزمون فوق الذكر صورت پذيرفته است. 
5- براي داوطلبان واجد شرايط گزينش، كارنامه اي حاوي اطالعات الزم، نمره آزمون، 
و آخرين  رتبه داوطلب  از طرف مؤسسه،  اعالم شده  نمره  نمره مصاحبه، حدنصاب 
در  مصاحبه  براي  شده  معرفي  رشته محل هاي  كد  از  هريك  در  شده  پذيرفته  رتبه 
سهميه مربوط تنظيم شده است و تا روز دوشنبه 98/6/11 )امروز( از طريق پايگاه 

اطالع رساني اين سازمان قابل دسترسي خواهد بود.
 »Ph.D« دكتري  دوره هاي  پذيرفته شدگان  انتقال  و  گرايش  تغيير  كه  آنجا  از   -6
لذا  نيست،  سازمان  اين  عهده  به  نيز  امور  اين  بررسي  اصوالً  و  نبوده  امكان پذير 

درخواست هاي داوطلبان در اين خصوص، قابل بررسي نخواهد بود.

ج - مدارك  الزم  براي  ثبت نام : 
1- اصل  و يك نسخه تصوير مدارك  كارشناسي  و كارشناسي ارشد مورد تأييد وزارت  علوم، 
تحقيقات  و فناوري  يا وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشكي  يا شوراي عالي انقالب  

فرهنگي ، كه  در آن  معدل  دوره هاي  كارشناسي  و كارشناسي ارشد قيد شده  باشد.
ارائه  اصل  مدرك  كارشناسي ارشد  به   به  داليلي  قادر  پذيرفته شدگاني  كه   تبصره ۱- 
يا  دانشگاه  سوي  از  شده   تأييد  گواهي   اصل   كه  است  الزم   نيستند،  )فوق ليسانس( 
مؤسسه  آموزش  عالي  محل اخذ مدرك مذكور را با محتوي فرم ذیل این اطالعیه 
تكميل و پس از تأييد مؤسسه محل تحصيل، در زمان ثبت نام به مؤسسه محل قبولي 

ارائه نمايند.

  اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اعالم  اسامي  پذیرفته شدگان  نهایي آزمون  

ورودي  دوره دکتري »Ph.D« نیمه متمرکز سال 

1398 کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و 

همچنین دانشگاه آزاد اسالمي
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تبصره 2- آن دسته از پذيرفته شدگاني  كه  در زمان ثبت نام براي شركت در آزمون 
مقطع  آخر  سال  دانشجوي   )۱39۷/9/۱2 لغايت   ۱39۷/9/6 ثبت نام  )زمان 
كارشناسي ارشد بوده اند و بايد تا تاريخ 1398/6/31 فارغ التحصيل شوند، به عبارت 
كه  است  الزم  بوده اند،  دانشجو  آزمون  اين  در  شركت  براي  ثبت نام  زمان  در  ديگر 
معدل كل واحدهاي گذرانده شده آنان بر اساس  ) ۰( تا )2۰( تا تاريخ 9۷/6/31 )يا 
حداكثر تا تاريخ 9۷/11/3۰( از سوي مؤسسه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره 
كارشناسي ارشد در فرم مخصوص )مندرج در صفحه 39 دفترچه راهنماي ثبت نام 
يا مندرج در صفحه 99 دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي( درج و پس از 

تأييد مسؤول ذي ربط، به هنگام ثبت نام ارائه گردد.
عالي  شوراي   13۷4/11/3 مورخ   368 مورخ  جلسه  مصوبه  اساس  بر   –  3 تبصره 
انقالب فرهنگي، فضال و طالب حوزه هاي علميه قم و خراسان كه دوره سطح 3 را 
گذرانده اند يا تا تاريخ 1398/6/31 دانش آموخته مي شوند، براي يكي از كدرشته هاي 
امتحاني مرتبط در گروه علوم انساني مجاز به ثبت نام و شركت در اين آزمون بوده اند. 
بديهي است كه اين دسته از داوطلبان، در صورت قبولي، نيازمند به گذراندن دروس 
نياز به تشخيص گروه آموزشي مؤسسه محل قبولي هستند. ضمنا داوطلبان  پيش 
مربوط، بايد در زمان ثبت نام، مدرك فراغت از تحصيل خود را، كه از سوي مديريت 

حوزه هاي علميه صادر گرديده است، در اختيار داشته باشند
»آيين نامه شركت  شرايط  حائز  بايد  معادل  تحصيلي  مدارك  دارندگان  تبصره 4- 
مصوبه  باالتر«  مقاطع  ورودي  آزمون هاي  در  غيررسمي  و  معادل  مدارك  دارندگان 
جلسه 845 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، كه طي 
بخشنامه شماره 2/۷۷633 مورخ 92/5/28 از سوي معاونت آموزشي وزارت متبوع به 
كليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ابالغ گرديده است، باشند. بديهي است كه 
آن عده از دارندگان مدارك معادل، كه قبل از تاريخ ابالغ مصوبه جلسه شماره 432 
مورخ 13۷۷/9/3 شوراي عالي انقالب فرهنگي )مبني بر ممنوعيت برگزاري دوره هاي 

معادل( در دوره هاي معادل پذيرفته  شده اند، در شمول اين مصوبه قرار مي گيرند.
تبصره 5- بر اساس مصوبه جلسه ۷۷1 مورخ 94/8/26 شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
كليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان، كه طي سال هاي 13۷۷ تا 1381 
به دوره هاي مذكور راه يافته اند، حسب مورد از تسهيالت مصوبه شماره 2/۷۷633 مورخ 

94/5/28 براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي باالتر برخوردار مي شوند.
2- اصل  و دو سري  تصوير از تمام  صفحات  شناسنامه  و كارت ملي.

3- شش  قطعه  عكس  تمام  رخ  4×3 تهيه  شده  در سال  جاري .
وظيفه   »مقررات   بند  به   توجه   با  را  آنها   وظيفه  نظام   وضعيت   كه   مدركي  ارائه   -4
عمومي«  مندرج  در صفحه 3 دفترچه  راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي  

دوره دكتري »Ph.D« )نيمه متمركز( سال 1398 مشخص  كند )براي  برادران (.
يا  ايثارگران(  امور  )بنياد شهيد و  ايثارگران  از سهميه  با استفاده  5- داوطلباني كه 
قبولي  سهميه  تأييديه  ارائه  به  ملزم  ثبت نام،  زمان  در  شده اند،  پذيرفته   رزمندگان 
نيستند و مالك عمل براي ثبت نام، همان عنوان درج شده در ليست هاي ارسالي به 

مؤسسات است.
6- ارائه معرفي نامه رسمي مبني بر واجد شرايط بودن براي استفاده از امتياز ويژه 
مربيان “رسمي- قطعي” يا “رسمي- آزمايشي” وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. 
مؤسسات  دانشگاه ها،  آزمايشي  رسمي  و  قطعي  رسمي  مربيان  شامل  سهميه  اين 
آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، كه پذيرش دانشجوي آنها از 

طريق آزمون سازمان سنجش آموزش كشور صورت مي پذيرد، است. 

د- تذکرات  مهم
در  منحصراً  ثبت نام  و  است  الزامي  ثبت نام  براي  شده  پذيرفته  شخص  حضور   -1
اين  در  مندرج  كامل  مدارك  ارائه  با  و  دانشگاه  هر  سوي  از  شده  اعالم  تاريخ هاي 
اطالعيه صورت مي پذيرد و عدم مراجعه پذيرفته شدگان در تاريخ  يا تاريخ هاي تعيين 

شده براي ثبت نام، به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.
تاريخ هاي تعيين شده  از مراجعه در  2ـ به پذيرفته شدگان توصيه مي شود كه قبل 
براي ثبت نام، اطالعات تكميلي را در پايگاه اطالع رساني دانشگاه يا مؤسسه آموزش 

عالي محل قبولي خود مطالعه نمايند.
3-  در هر مرحله  از ثبت نام  و هنگام  تحصيل ، چنانچه  مشخص  گردد داوطلبي  حقايق  
را كتمان  نموده  يا اطالعات غلطي ارائه داده و واجد شرايط نيست، قبولي  وي باطل 

شده  و طبق  مقررات  با وي  رفتار خواهد شد.
دكتري  آزمون  در  روزانه  دوره هاي  نهايي  پذيرفته شدگان  ضوابط،  مطابق   -4
نيمه متمركز سال 1398 )اعم از اينكه در دانشگاه هاي محل قبولي ثبت نام نموده يا 
 »Ph.D« اصاًل ثبت نام ننمايند( مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون دكتري تخصصي

سال 1399 نخواهند بود.  
انتظامي  علوم  دانشگاه  به  مربوط  محل هاي  كدرشته  متقاضيان  كليه  اطالع  به   -5
با توجه به اعالم دانشگاه مذكور و طوالني شدن زمان مصاحبه  امين مي رساند كه 
داوطلبان، در هيچ  يك از كدرشته محل هاي دانشگاه يادشده، اعالم نتيجه اي در اين 
مرحله صورت نمي گيرد؛ به عبارت ديگر، اسامي پذيرفته شدگان نهايي، پس از اعالم 

نمره مصاحبه داوطلبان و گزينش نهايي، متعاقباً اعالم خواهد شد.
6- به دانشجويان دوره دكتري تخصصي، به غير از تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان 

در چارچوب ضوابط و اعتبارات آن صندوق، پرداخت ديگري صورت نمي پذيرد. 
نتایج  صحت  از  شده،  انجام  بررسي هاي  و  متعدد  کنترل هاي  به  توجه  با 
اعالم شده اطمینان حاصل شده است؛ مع الوصف، داوطلبان پس از دریافت 
کارنامه نتایج نهایي آزمون از طریق سایت سازمان سنجش، درصورتي که 
درباره مندرجات کارنامه مذکور سؤالي داشته باشند، مي توانند حداکثر 
تا تاریخ 98/6/14 منحصرًا از طریق سیستم پاسخگویي اینترنتي در سایت 
سازمان اقدام نمایند یا با شماره تلفن : 4۲163-۰۲1 تماس حاصل نمایند 
و از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اکیدًا خودداري نمایند. بدیهي 
تاریخ  از  بعد  یا  پذیرد  از طریق دیگري صورت  مواردي که  کلیه  به  است 

98/6/14  انجام پذیرد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

بخش دوم: مربوط به کلیه پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي
كليه داوطلباني كه از رشته هاي دانشگاه آزاد اسالمي انتخاب رشته نموده و در رديف 

معرفي شدگان براي مراحل مصاحبه در رشته هاي آن دانشگاه قرارگرفته اند: 
1- چنانچه مشخصات آنان به عنوان پذيرفته شده نهايی اعالم گرديده، الزم است 
كه براي اطالع از زمان و چگونگي ثبت نام در واحدهاي دانشگاهي محل پذيرش و 
همچنين مشاهده كارنامه نتايج نهايی، به پايگاه اطالع رساني مركز سنجش و پذيرش 

اين دانشگاه به نشاني: https://sanjesh.iau.ir  مراجعه نمايند.
2- كليه داوطلبان، در خصوص هر گونه سؤال در رابطه با نتايج اين دانشگاه می توانند به بخش 
 www.Azmoon.org :ارتباط با ما "مندرج در سايت دانشگاه آزاد اسالمی به آدرس "

مراجعه نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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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 9۲/6/1۰ مجلس محترم شورای اسالمی و 

مصوبات پانزدهمین و شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
مورخ 8 و 1۲ دی ماه 1397

پیرو اطالعیه مورخ 97/10/13 و همچنین انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در تاریخ 
97/11/17، بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و انتخاب رشته 
برای شرکت در پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری مهر 
ماه سال 1398 موضوع قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی مصوب 92/6/10 مجلس محترم شورای اسالمی و مصوبات پانزدهمین 
و شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 8 و 12 دی ماه 1397 
می رساند که ثبت نام و انتخاب رشته برای گزینش در رشته های تحصیلی، که پذیرش 
در آنها صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی )معدل کتبی دیپلم( صورت می پذیرد، منحصرًا 
روز  در  و  است  شده  آغاز   97/1۲/۲۰ مورخ  دوشنبه  روز  از  اینترنتی  صورت  به 

پنجشنبه مورخ 98/۰6/۲8 پایان می پذیرد.
دفترچه راهنمای ثبت نام و جدول کدرشته محل های مربوط به پذیرش فوق از تاریخ 
97/11/17 روی پایگاه اطالع رسانی این سازمان قرار گرفته است؛ لذا کلیه داوطلبان 
و متقاضیان می توانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج دفترچه راهنمای مربوط برای 
پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی )معدل کتبی دیپلم( در دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی، در روزهای فوق به پایگاه اطالع رسانی این سازمان به نشانی: 
www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم انتخاب رشته )حداکثر 

100 کد رشته( به روش اینترنتی، اقدام نمایند.
ضمنًا فهرست كد رشته محل های مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی، متعاقبًا از 

طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور 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.

تكالیف ، 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  تبصره۱: 
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  42۱63 )كد 02۱( 

فرمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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پيرو اطالعيه مورخ 9۷/12/19 و انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي 
بر اساس سوابق تحصيلي در مرحله پذيرش سراسري براي مهر ماه  تحصيلي صرفاً 
سال 1398 در تاريخ 9۷/11/1۷، بدين وسيله اصالحات و كدرشته محل هاي جديد، 
عالوه بر رشته هاي تحصيلي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي 

مربوط، به شرح جداول ذيل اعالم مي گردد.
آن دسته از داوطلباني كه قباًل ثبت نام و انتخاب رشته خود را تكميل و كدرهگيري 
دريافت نموده اند، مي توانند، در صورت تمايل، نسبت به ويرايش كدرشته محل هاي 

انتخابي خود اقدام نمايند. 

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

اقدام نمايند.

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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