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پیش بیمارستاني آزمون کارشناسي ناپیوسته 1398

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 پذیرش دانشجو صرفًا براساس سوابق 
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اطالعیه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص:

برگزاری هفتمین امتحان مشترک فراگیر

دستگاه هاي اجرایي کشور )سال1398 (

با آنها که امسال کنكور داده اند :

اهداء کتاب های کمک آموزشی ، یک نذر فرهنگی ارزشمند
صفحه  8

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی ، 
از آغاز ثبت نام برای در شرکت در پنجاه 
وزارت  زبان  آزمون  دوره  چهارمین  و 
بهداشت (MHLE) خبر داد و گفت: 

این مهلت تا دهم مهر ادامه دارد.
این  بیان  ضمن  حیدرزاده،  آبتین  دکتر 
مطلب، به جزئیات برگزاری آزمون زبان 
وزارت بهداشت اشاره کرد و افزود: ثبت نام 
برای شرکت در پنجاه و چهارمین دوره 
  (MHLE)آزمون زبان وزارت بهداشت
از روز ۱۲ شهریور ماه آغاز شده است و تا 

۱۰ مهر ادامه دارد.

ادامه تصریح کرد: کارت شرکت  وی در 
در جلسه پنجاه و چهارمین دوره آزمون 
زبان وزارت بهداشت (MHLE) از ۱۶ 
 ۲۸ آزمون  این  و  می شود  آغاز  ماه  مهر 
شده  تعیین  امتحانی  حوزه های  در  مهر 

برگزار خواهد شد.
وزارت  آزمون  سنجش  مرکز  رئیس 
چهارمین  و  کرد: پنجاه  تأکید  بهداشت 
بهداشت  وزارت  زبان  آزمون  دوره 
صورت  به  استان   ۱۹ در   (MHLE) 
الکترونیکی و در دو استان شیراز و اهواز 
نیز به صورت کاغذی برگزار خواهد شد.

تا 10 مهر ماه ادامه دارد :

ثبت نام آزمون زبان وزارت بهداشت 
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سالروزشهادت 

سیدالساجدین و 

زین العابدین حضرت 

امام علی بن الحسین 

) علیه السالم( برتمام 

مسلمانان تسلیت  باد 

حضرت امام حسین )ع( فرمودند: 
هر کسي خدا را چنان که حق عبادت اوست، 
عبادت کند، خداوند بیش از آرزوها و نیازش 

به او عطا مي نماید. 

غالب  آن  مردم  و  زمانه  بر  نیکوکاري  چون 
از  که  بََرد،  بَد  گماِن  دیگري  به  و کسي  آید 
نشده،  آشکار  ناشایستي[  ]عمل  فضیحتي  او 
و  زمانه  بر  بَدکاري  اگر  و  است،  کرده  ستم 
مردم آن غالب شود و کسي به دیگري گماِن 

نیك بََرد، خود را فریفته است.

حضرت امام سّجاد )ع( فرمودند:
گویي  که  باش  چنان  مي گزاري،  نماز  هرگاه 

نماز ِ آخرین را به جاي مي آوري.

به یاري خداوند، بعد از ظهر روز جمعه ۱5 شهریور 
کارشناسي ارشد   آزمون   پذیرفته شدگان  اسامي  ماه، 
سال  ۹۸ از طریق سایت سازمان سنجش اعالم  شد. 
به همین خاطر، مناسب دیدیم که مفاد این ستون را 
در شمارة پیِش رو، به یادکرد نکاتي چند به منظور 
راهنمایي پذیرفته شدگان این آزمون اختصاص دهیم.

این نکات به شرح زیر است: 
۱ـ داوطلباني که هم در ردیف پذیرفته شدگان یکي 
از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و هم در ردیف 
پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي قرار مي گیرند، 
باید توجه داشته باشند که منحصراً مي توانند در یکي 
از کدرشته محل هاي قبولي ثبت نام نمایند؛ به عبارت 
مجاز  کارشناسي ارشد،  آزمون   پذیرفته شدگان  دیگر، 
به ثبت نام در هر دو محل قبولي نیستند، در غیر این 

صورت، بر اساس ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.
کارشناسي ارشد سال ۹۸  آزمون   پذیرفته شدگان   -۲
در  شده  اعالم  شرایط  و  ضوابط  به  توجه  ضمن  باید، 
اطالعیه مربوط به ثبت نام، که عالوه بر سایت سازمان 
سنجش، در همین شماره از نشریه نیز درج شده است، 
و پیش از مراجعه حضوري به دانشگاه محل قبولي، براي 
و  تاریخ  درخصوص  دقیق تر  و  بیشتر  اطالعات  کسب 
نحوه ثبت نام و مدارك الزم، ابتدا به پایگاه اطالع رساني 
مراجعه  ذي ربط  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
مؤسسات محل  و  دانشگاه ها  که  و در صورتي  نمایند 
قبولي داوطلبان، تاریخ مشخصي را براي ثبت نام ارائه 
نکرده باشند، در یکي از روزهاي یکشنبه ۲4 شهریور و 
دوشنبه ۲5 شهریور ماه جاري براي ثبت نام به مؤسسه 

محل قبولي خود مراجعه کنند.
3- کلیه پذیرفته شدگان توجه داشته باشند که باید در 

زمان مقرر براي ثبت نام به مؤسسه محل قبولي خود 
مراجعه کنند؛ زیرا مراجعه نکردن به موقع این افراد 
براي ثبت نام، به منزلة انصراف از ادامه تحصیل آنان 

تلقي خواهد شد. 
4ـ تمام پذیرفته شدگاني  که  پذیرش کد رشته محل 
قبولي  آنها براي نیمسال اول تحصیلي ۹۸ ـ ۹۹ )مهر 
ماه( است، باید حداکثر تا تاریخ  3۱ شهریور ماه نسبت 
به اخذ مدرك کارشناسي اقدام کنند. ضمناً آن دسته 
از پذیرفته شدگاني که پذیرش کد رشته محل قبولي 
آ نها براي نیمسال دوم سال تحصیلي ۹۸ ـ ۹۹ )بهمن 
ماه( است، مي توانند مدرك کارشناسي خود را حداکثر 
تا تاریخ ۹۸/۱۱/3۰ ارائه نمایند؛ در غیر این صورت، 
آنان ثبت نام به  عمل نخواهد آمد و ضمن »کان  از 
لم یکن« تلقي شدن قبولي این افراد، با آنان مطابق 

مقررات رفتار خواهد شد.
5 ـ در هر مرحله  از آزمون )ثبت نام ، پذیرش یا هنگام  
تحصیل (، چنانچه  مشخص  گردد که  داوطلبي  حقایق  
را کتمان  نموده  یا اطالعات نادرست ارائه کرده است و 
واجد شرایط نیست، قبولي  وي  لغو گردیده و بر اساس  

مقررات  با این داوطلب  رفتار خواهد شد.
رشته هاي  پذیرفته شدگان  ضوابط،  اساس  بر  ـ   ۶
دوره هاي  ورودي  آزمون  روزانه  دوره  تحصیلي 
در  اینکه  از  اعم  ناپیوسته سال ۹۸،  کارشناسي ارشد 
نکرده  یا  کرده  ثبت نام  خود  قبولي  محل  دانشگاه 
تحصیل،  از  قطعي  انصراف  دادن  با  حتي  باشند، 
مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دوره هاي 

کارشناسي ارشد ناپیوسته سال ۱3۹۹ نیستند.

موفق باشید
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رئیس دانشگاه پیام نور خبر داد:

بخشودگی بدهی دانشجویان 

ترک تحصیل کرده دانشگاه پیام نور

بدهی  بخشودگی  از  پیام نور،  دانشگاه  رئیس 

پیام نور  دانشگاه  کرده  تحصیل  ترک  دانشجویان 

وجود  به  تسهیالت  به  توجه  با  گفت:  و  داد  خبر 

آمده، اگر دانشجویی قبل از سال ۹۶ در دانشگاه 

پیام نور ثبت نام کرده باشد و تا ۱۵ آبان ۹۸ برای 

به  نیازی  دیگر  کند،  مراجعه  دانشگاه  به  ثبت نام 

ثابت  شهریه  کل  و  ندارد  ثابت  شهریه  پرداخت 

شامل بخشودگی می شود.

در  پیام نور،  دانشگاه  رئیس  زمانی،  رضا  محمد  دکتر 

دانشگاه  این  مرکزی  سازمان  در  که  خبری  نشست 

برگزار شد، اظهار داشت: اگر دانشجویی در یك مقطعی 

بازگشته و بخواهد  از مدتی  بعد  ترك تحصیل کرده و 

را پرداخت  ثابت خود  باید شهریه  ادامه تحصیل دهد، 

کند و ما این امکان را ایجاد کرده ایم که دانشجویان ما 

اگر به هر دلیلی مجبور به ترك تحصیل شده و اکنون 

بتوانند  ندارند،  را  خود  شهریه  بدهی  پرداخت  توانایی 

ادامه تحصیل دهند.

رئیس دانشگاه پیام نور همچنین از تمدید مهلت ثبت نام 

 ۲۸ تا  پیام نور  دانشگاه  در  تحصیلی  سوابق  اساس  بر 

در  تحصیل  به  عالقه مندان  گفت:  و  داد  خبر  شهریور، 

دانشگاه پیام نور، می توانند با مراجعه به سایت سازمان 

سنجش نسبت به ثبت نام در این دانشگاه اقدام کنند.

گفت:  نیز  شهریه  افزایش  خصوص  در  زمانی  دکتر 

تصمیمی به افزایش شهریه نداریم و اگر قرار باشد در 

اکتفا  آن  مجاز  حداقل  به  بگیریم،  تصمیم  زمینه  این 

اما  نیستیم،  نیز  این موضوع  دنبال  البته  خواهیم کرد؛ 

اگر ملزم به اجرا شویم، به حداقل اکتفا خواهیم کرد.

مؤسسات  کرد:  اعالم  پایان  در  پیام نور  دانشگاه  رئیس 

آزمون  و  ندارند  دانشگاه  این  از  مجوزی  هیچ  فراگیر 

سنجش  سازمان  طریق  از  نیز  دانشگاه  این  فراگیر 

آموزش کشور برگزار می شود.

معاون اداری مالی و منابع انساني دانشگاه 

پیام نور تشریح کرد:

جزئیات اعطای تسهیالت به دانشجویان 

برای پرداخت شهریه

دانشگاه  انسانی  منابع  و  مالی  و  اداری  معاون 

پیام نور، با تأکید بر اینکه امروزه دانشجویان این 

ندارند،  شهریه  پرداخت  دغدغه  دیگر  دانشگاه، 

اشکال  در  تسهیالت  فقره  پنج  ارائه  با  گفت:  

را  خود  شهریه   می توانند  دانشجویان  مختلف، 

دانشجویان  حتی  و  کنند  پرداخت  نگرانی  بدون 

بانکی،  تسهیالت  کمک  با  می توانند  نیز  بدهکار 

این بدهی را تسویه نمایند.

تشریح  خبری  نشست  در  علیزاده،  حسن  دکتر 

مرکزی  ساختمان  در  که  دانشگاه،  این  فعالیت های 

ارائه تسهیالت  به  اشاره  با  برگزار شد،  پیام نور  دانشگاه 

گفت:  دانشجویان،  شهریه  پرداخت  برای  دانشگاه  این 

بر اساس تصمیمی که در دانشگاه پیام نور گرفته شده 

است، دانشجویانی که بتوانند شهریه ثابت خود را کامل 

پرداخت کنند، شهریه متغیرشان بدون دریافت کارمزد، 

طریق  از  تسهیالت  این  واقع،  در  است؛  پرداخت  قابل 

خود دانشگاه به دانشجویان ارائه می شود.

با  مساعدت  دوم  بخش  در  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 

پرداخت شهریه دانشگاه پیام نور، متقاضیان به تسهیالت 

در  که  می شوند  مرتبط  دانشجویان  رفاه  صندوق 

به  دانشجویی  وام های  ارائه  با  صندوق،  این  راستا  این 

دانشجویان متقاضی، همکاری و مساعدت الزم را برای 

پرداخت شهریه آنها انجام می دهد. 

دکتر علیزاده، با اشاره به رایزنی و تفاهم دانشگاه پیام نور 

دانشجویان  به  تسهیالت  اعطای  حوزه  در  بانك  سه  با 

دانشگاه پیام نور، گفت : یکی از این تسهیالت، ششماهه 

است که دانشجو می تواند با مراجعه به بانك عامل، فقط 

یك بار برای درخواست وام پرونده تشکیل دهد؛ البته 

عنوان  به  را  خود  یارانه   حساب  می توانند  دانشجویان 

این  غیر  در  بدهند؛  قرار  بانك  آن  اختیار  در  ضامن 

صورت، ارائه یك ضامن کارمند یا ... پذیرفته نیست.

دانشجویان  به  بانکی  یکساله  تسهیالت  وی،  گفته  به 

آزاد،  یا  کارمند  از  اعم  ضامن،  یك  ارائه  با  نیز  پیام نور 

قابل پرداخت است و دانشجویان نگرانی در مورد ضامن 

نداشته باشند.

پیام نور  دانشگاه  انسانی  منابع  و  مالی  و  اداری  معاون 

بانکی  از تسهیالت  نوعی دیگری  تأکید کرد:  همچنین 

به دانشجویان دانشگاه پیام نور، در قالب تسهیالت 54 

ماهه پرداخت می شود که برای دریافت این نوع وام نیز 

ارائه یك ضامن، اعم از کارمند یا آزاد، قابل قبول است.

دکتر علیزاده همچنین خاطر نشان کرد:  ما توافقی که 

بدهکار  دانشجویان  آن،  اساس  بر  داشتیم،  بانك ها  با 

به  را  بدهی خود  ماهه،  وام هجده  با  بانك ها مي توانند 

دانشگاه پرداخت کنند؛ البته بنیاد علوی نیز به دانشجویان 

بی بضاعت و مناطق محروم دانشگاه پیام نور، تسهیالتی 

را در حوزه پرداخت شهریه و بدهی ارائه می دهد.

پیام نور،  دانشگاه  انسانی  منابع  و  مالی  و  اداری  معاون 

با بیان اینکه دانشجویان این دانشگاه، دغدغه پرداخت 

شهریه نداشته باشند، گفت:  ما سال گذشته از صندوق 

نیز  بانك ها  از  و  تومان  میلیارد   ۱3/5 دانشجویان  رفاه 

پرداخت  دانشجویان  به  تسهیالت  تومان  میلیارد   ۱۰

کرده ایم.
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با آرزوي موفقیت براي کلیه داوطلبان  با حمد و سپاس  به  درگاه  خداوند متعال  و 
عزیزي  که  در آزمون  دوره هاي  کارداني پیوسته و ناپیوسته  نظام جدید )دانشگاه فني 
هایي  رشته  از  )اعم   ۱3۹۸ سال   غیرانتفاعي(  عالي  آموزش  مؤسسات  و  حرفه اي    و 
براساس سوابق تحصیلي صورت گرفته(پذیرفته   یا صرفاً  با آزمون  آنها  که پذیرش 

شده اند، بدین وسیله توجه پذیرفته شدگان نهایي را به مطالب ذیل معطوف مي دارد.

الف  - پذیرفته شدگان  نهایي  رشته هاي  مختلف تحصیلي:
این آزمون اعالم   نهایي   به  عنوان  پذیرفته  شدگان   آنها  از کلیه  داوطلباني  که  اسامي  
ثبت نام  براي  الزم  مدارك  و  تاریخ  از  اطالع  براي  که  مي نماید  دعوت   است ،  شده  
دانشگاه  اطالع رساني  پایگاه  به  ابتدا  اطالعیه(  این  در  مندرج  مدارك  بر  )عالوه 
پایگاه  )آدرس  نمایند.  مراجعه  قبولي  محل  مؤسسه  یا  اي  حرفه  و  فني 
هاي  دوره  شدگان  پذیرفته  براي  اي  حرفه  و  فني  دانشگاه  اطالع رساني 
نبودن  صورت  در  که  است  بدیهي  است(.   WWW.TVU.AC.IR:شبانه و  روزانه 
برنامه زماني خاص در سایت دانشگاه، پذیرفته شدگان الزم است با توجه  به  نشاني و 
آدرس مؤسسات مندرج در جداول شماره )7 و ۸( صفحات  ۱۲۰ الي ۱4۲ دفترچه 
فني  )دانشگاه  نظام جدید  کارداني   دوره هاي   آزمون   در  شرکت  و  ثبت نام   راهنماي  
شناسایي   به   نسبت   سال  ۱3۹۸،  غیرانتفاعي(  عالي  آموزش  مؤسسات  و   و حرفه اي  
از روزهاي  شنبه  مورخ 98/6/23 یا  اقدام و در یکي  قبولي  خود  مؤسسه محل  
یكشنبه مورخ 98/6/24 با در دست   داشتن   مدارك   الزم ، به  شرح  مندرج  در بند 
»ب« این  اطالعیه،  براي  ثبت  نام  به  مؤسسه محل  قبولي  خود مراجعه  نمایند. بدیهي 
از  انصراف  به منزله  نام،  براي ثبت  به موقع پذیرفته شدگان  است که عدم مراجعه 

تحصیل آنان تلقي خواهد شد.
و  حرفه اي   فني  و  )دانشگاه  نظام جدید  کارداني   دوره هاي   آزمون   در  که   داوطلباني 

مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي( سال  ۱3۹۸ در ردیف پذیرفته شدگان رشته هاي 
تحصیلي که ظرفیت آن براي نیمسال اول است قرار گرفته اند، به  شرطي  مجاز به 
 ثبت نام  در مؤسسه محل قبولي خود خواهند بود که  داراي گواهینامه دوره متوسطه 
نظام جدید در یکي از رشته هاي تحصیلي شاخه فني و حرفه اي و کاردانش یا دیپلم 
فني و حرفه اي و کاردانش نظام ترمي یا سالي واحدي یا دیپلم شاخه نظري نظام 
آموزشي جدید ) نظام  3-3-۶( یا نظام ترمي واحدي یا سالي واحدي بوده یا دوره 
مربوط را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال  ۱3۹۸ با موفقیت  طي  کرده  باشند و یا 

داراي دیپلم نظام قدیم )دوره چهارساله( بوده باشند.
تبصره1: پذیرفته شدگان داراي دیپلم شاخه نظري نظام ترمي واحدي یا سالي واحدي، 
پیش دانشگاهي  اخذ مدرك  دیپلم، گواهي  بر مدرك  ثبت نام عالوه  زمان  در  باید 

)با تاریخ فارغ التحصیلي حداکثر تا ۹۸/۶/3۱( را نیز ارائه نمایند.
نیمسال  براي  آنها  قبولی  پذیرش کدرشته  پذیرفته شدگاني که ظرفیت  تبصره2: 
جاري  سال  ماه  بهمن  پایان  تا  و  باشد  ماه  بهمن  و   ۹۹  -  ۹۸ تحصیلي  سال  دوم 
)۱3۹۸/۱۱/3۰( موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیالت دوره متوسطه در رشته 
مورد نظر شوند، اجازه ثبت نام در نیمسال دوم سال جاري را خواهند داشت؛ در غیر 

این صورت، قبولی آنان باطل است.
 

 ب - مدارک  الزم  براي  ثبت  نام  از پذیرفته شدگان: 
۱- اصل   مدرك   دیپلم  متوسطه   نظام  جدید یا گواهي   موقت   پایان   تحصیالت  متوسطه  
نظام جدید )نظام 3-3-۶( یا نظام ترمي واحدي یا سالي واحدي در یکي  از شاخه هاي  
کاردانش  یا فني  و حرفه اي  یا گواهي موقت پایان تحصیالت متوسطه نظام آموزشي 
جدید و نظام صادره  از محل  تحصیل  مبني  برگذراندن کلیه واحدهاي درسي  حداکثر 

تا پایان  شهریورماه  ۱3۹۸.

اطالعیه  سازمان  سنجش آموزش  کشور درباره:

  اعالم اسامي  پذیرفته شدگان  نهایي

 آزمون  دوره هاي  کارداني  پیوسته  و 

ناپیوسته نظام  جدید  )دانشگاه فني  

و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي 

غیرانتفاعي (  سال  1398
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هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر TOEFL ، GRE،IELTS و 
... می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات و وعده های 
واهی مبنی بر اخذ مدارك مورد نظر، با مشخصات داوطلب  اقدام به کالهبرداری و اخذ 
مبالغ قابل توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان ناظر آزمون های  بین المللی 
در کشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی این مراکز به مراجع قضائی، موارد ذیل را  برای 

اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت که قباًل 
مجری آزمون از سوی این سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از 
پرداخت هرگونه وجه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های 

بین الملل( نسبت به مجاز بودن مرکز اطمینان حاصل نمایید.
2 - با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان 
در فهرست متخلفان آزمون های این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمنًا این داوطلبان از 2 تا 
10 سال از شرکت در آزمون هایی که این سازمان برگزار می نماید یا ناظر آن است، محروم 
خواهند شد. همچنین در صورتی که متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبت نام در یکی  
مراکز نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون جلوگیری به عمل 

خواهد آمد.
3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد 

خودداری نمایند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.
4 - داوطلبانی که با جعل مدارك هویتی سعی در گمراه نمودن مجریان آزمون نمایند 
برابر  گردد،  اثبات   ) مدرك  دریافت  از  پس  )حتی  آنان  تخلف  و  کنند  شرکت  آن  در  و 
به مدت  آزمون ها  از شرکت در  و  باطل  آنها  به  آزمون ها، مدارك مربوط  برگزاری   مقررات 
2 تا10سال محروم خواهند شد و با توجه به اینکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده از 
سند مجعول و شرکت کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسالمی )تعزیرات 
مصوب 1375( جرم تلقی می شود و مجازات کیفری به همراه خواهد داشت، این گروه از 

متخلفان برای  صدور احکام قضائی به مراجع قضائی معرفی می گردند.
یادآور می شود که براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز آزمون های بین المللی، کلیه 
مراحل ثبت نام آزمون ها بایستی شخصَا توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت عدم 
رعایت شرایط ثبت نام، از شرکت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه با افراد یا شرکت های سودجو که به روش های مختلف 
اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی می نمایند برخورد قانونی خواهد شد.

۲- اصل  مدرك  دیپلم  یا گواهي  موقت  پایان  تحصیالت  نظام قدیم  )هنرستان( مبني  
برگذراندن  کلیه  دروس  چهارساله.

3- اصل مدرك تحصیلي دیپلم یا گواهي پایان تحصیالت شاخه نظري نظام جدید 
)نظام 3-3-۶( یا نظام ترمي واحدي یا سالي واحدي مبني بر گذراندن کلیه واحدهاي 

دوره مربوط.
تبصره: پذیرفته شدگان داراي دیپلم شاخه نظري نظام ترمي واحدي یا سالي واحدي، 
باید، عالوه بر ارائه گواهي دیپلم، گواهي اخذ مدرك پیش دانشگاهي را نیز ارائه نمایند.

4- اصل  شناسنامه  و دو برگ  فتوکپي  از تمام  صفحات  آن. 
5- شش قطعه  عکس  4×3 تمام  رخ  تهیه  شده  در سال  جاري .

۶- ارائه رسید درخواست تأییدیه تحصیلي دیپلم به مؤسسه محل قبولي )درخواست 
تأییدیه تحصیلي از دفاتر پیشخوان دولت باید اقدام شود(.

7- داوطلبان  مرد الزم  است  مدرکي  را که  وضعیت  نظام  وظیفه  آنان  را با توجه  به  بند 
مقررات وظیفه عمومي مندرج  در صفحات )3 و 4( دفترچه  راهنماي  آزمون  دوره هاي  
کارداني  نظام جدید )دانشگاه فني  و حرفه اي  و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي( 

سال  ۱3۹۸مشخص  کند، ارائه  نمایند.
 ۸- داوطلباني که با سهمیه رزمندگان، ایثارگران )شامل: ۱- رزمندگان بسیجي. ۲- 
رزمندگان جهادگر. 3- خانواده شهدا »پدر، مادر، خواهر و برادرشهید«. 4- همسر و 
فرزندان معظم شهدا یا مفقوداالثر. 5- جانبازان با جانبازي ۲5 درصد و باالتر و همسر 
و فرزندان آنان. ۶- جانبازان با جانبازي کمتر از ۲5 درصد و همسر و فرزندان آنان. 
7- آزادگان عزیز و فرزندان و همسر آنان. ۸- همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 
ثبت نام،  زمان  در  پذیرفته شده اند،  آزمون  در  جبهه(  در  داوطلبان  حضور  ماه  شش 
ملزم به ارائه فرم یا مدرکي در رابطه با تأیید سهمیه ثبت نامي خویش نیستند 
و مالك عمل براي ثبتنام آنان، همان عنوان درج شده در فایل ارسالي از سوي این 

سازمان است. 

ه - قابل توجه داوطلبان:
۱- کارنامه علمي حاوي رتبه داوطلبان در هر یك از کدرشته هاي انتخابي در بین 

رتبه  و همچنین  نمره کل  به  توجه  با  مربوط،  در سهمیه  کدرشته ها  این  متقاضیان 
آخرین نفر پذیرفته  شده در هر یك از کدرشته هاي انتخابي و اطالعات مفید، از تاریخ 

۹۸/۶/۲۱ در پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش قابل دسترس است.
۲- به پذیرفته شدگان توصیه مي شود که قبل از مراجعه در تاریخ هاي تعیین شده 
براي ثبت نام، براي اطالع دقیق از زمان ثبت نام به پایگاه اطالع رساني مؤسسه محل 

قبولي خود مراجعه نمایند
3- بر اساس ضوابط پذیرفته شدگان رشته هاي تحصیلي دوره روزانه آزمون دوره هاي 
کارداني پیوسته و ناپیوسته نظام جدید )دانشگاه فني  و حرفه اي  و مؤسسات آموزش 
عالي غیرانتفاعي( سال  ۱3۹۸، اعم از اینکه در رشته قبولي خود ثبت نام نمایند یا 
ننمایند، حتي با دادن انصراف قطعي از تحصیل، مجاز به شرکت در گزینش رشته هاي 
تحصیلي دوره روزانه آزمون دورهاي کارداني پیوسته و ناپیوسته نظام جدید )دانشگاه 

فني  و حرفه اي  و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي( سال  ۱3۹۹ نیستند
یا هنگام تحصیل، چنانچه مشخص گردد که داوطلب  از ثبت نام  4- در هر مرحله 
قبولي  نیست،  شرایط  واجد  و  داده  ارائه  غلطي  اطالعات  و  نموده  کتمان  را  حقایق 

داوطلب باطل و از ادامه تحصیل وي ممانعت به عمل خواهد آمد.
5- با توجه به کنترل هاي متعدد و بررسي هایي که به صورت مختلف به عمل آمده، 
از صحت کدرشته محل قبولي اعالم شده پذیرفته شدگان اطمینان حاصل شده است 
و داوطلبان پس از دریافت کارنامه از طریق سایت، در صورتي که درباره کد رشته هاي 
تا تاریخ  انتخابي و سایر مندرجات کارنامه سؤالي داشته  باشند، مي توانند حداکثر 
به  سنجش  سازمان  سایت  در  اینترنتي  پاسخگویي  سیستم  طریق  از   98/6/27
انتخابي و مندرجات  با کدرشته هاي  رابطه  نشاني:WWW.SANJESH.ORGدر 
کارنامه، اقدام و از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اکیداً خودداري نمایند. 
بدیهي است به کلیه مکاتبات )اینترنتي یا غیر اینترنتي( که بعد از تاریخ 98/6/27 
گرامي  داوطلبان  نخواهد شد. ضمناً  داده  اثر  ترتیب  گیرد،  این خصوص صورت  در 
از  و  بگذارند  میان  در  نیز   02۱-42۱۶3 تلفن:  شماره  با  را  خود  سؤاالت  میتوانند 

مراجعه حضوري خودداري فرمایند.
                                           روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 
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ــه  ــوط ب ــج مرب ــوص نتای ــؤال در خص ــه س ــر گون ــری ه ــرای پی گی ــی ب ــان گرام داوطلب
ــد: ــدام نماین ــل اق ــای ذی ــه روش ه ــد ب ــالمی می توانن ــگاه آزاد اس ــته های دانش رش

1- طــرح  ســؤال بــه صــورت اینترنتــی بــا مراجعــه بــه بخــش »پاســخگویی به ســؤاالت« 
 منــدرج در ســایت مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد اســالمی بــه نشــانی :

www. azmoon.org 
2- تمــاس تلفنــی بــا ســتاد پاســخگویی تلفنــی مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد 

اســالمی بــا شــماره: 4743 - 021.
 3- مراجعــه حضــوری بــه ســتاد پاســخگویی مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد 
ــازمان  ــمال(، س ــتاری )ش ــهید س ــان ش ــای اتوب ــران، انته ــانی: ته ــه نش ــالمی ب اس

مرکــزی دانشــگاه آزاد اســالمی.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

نحوه پی گیری هر گونه سؤال 

در خصوص نتایج 

دانشگاه آزاد اسالمی

بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان متقاضي شرکت در هفتمین امتحان مشترك فراگیر 
دستگاه هاي اجرایي کشور مي رساند که بر اساس هماهنگی های اولیه به عمل آمده با 
دستگاه های اجرایی متقاضی جذب نیرو، هفتمین آزمون  استخدامي متمرکز دستگاه هاي 
اجرایي کشور، در نیمه دوم آبان ماه سال ۱3۹۸ از سوي سازمان سنجش آموزش کشور 

به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می گردد و بر همین اساس، ثبت نام از متقاضیان 
آزمون یادشده، در اواخر شهریور ماه سال جاری از طریق سایت سازمان سنجش آموزش 

کشور به نشانی: www.sanjesh.org صورت خواهد پذیرفت.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص:

برگزاری هفتمین امتحان مشترک فراگیر
دستگاه هاي اجرایي کشور )سال1398 (

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 ۱3۹۸ در تاریخ  ۹۸/۱۱/۱7 و اطالعیه هاي 
مورخ ۹7/۱۲/۲۶ و ۹۸/۰۲/3۰، بدین وسیله اصالحات و کدرشته 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 که قبالً ثبت نام و انتخاب رشته خود را تکمیل و 
کد رهگیري دریافت نموده اند، مي توانند، در صورت تمایل، نسبت به ویرایش کدرشته 

محل هاي انتخابي خود اقدام نمایند. 
که  است  گردیده  اتخاذ  ترتیبي  بیشتر،  تسهیالت  نمودن  فراهم  منظور  به  ضمناً 

متقاضیان بتوانند تا پایان روز پنجشنبه مورخ ۹۸/0۶/2۸ نسبت به ثبت نام و انتخاب 
رشته اقدام نمایند؛ لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و 
پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته مذکور 
و مندرجات اطالعیه هاي فوق، منحصراً به پایگاه اطالع رساني این سازمان )لینك سامانه 
پذیرش دانشجو در رشته هاي صرفاً با سوابق تحصیلي آزمون سراسري – مهرماه ۱3۹۸( 
مراجعه و نسبت به ثبت نام و انتخاب کدرشته محل هاي انتخابي تا تاریخ یاد شده در آزمون 

مذکور اقدام نمایند.        
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

با توجه به استفاده غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش 
در کتاب های خود و همچنین انتشار و فروش غیرقانونی این سؤاالت در سایت های 
هرگونه  ممنوعیت  که  طور  همان  اجتماعی،  شبکه های  و  مجازی  فضای  اینترنتی، 
استفاده و انتشار سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر طریق در نسخة چاپی 
این سؤاالت درج گردیده است، بار دیگر یادآور می شود که حق چاپ، تکثیر و انتشار 
سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر روش )الکترونیکی، استفاده در کانال های 
تلگرام، سایت ها و ...( در هر مقطع زمانی، برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی )حتی 
با ذکر منبع( ممنوع است؛ به عبارت دیگر، استفاده از سؤاالت آزمون های آزمایشی 
آموزشی  تعاونی خدمات  یعنی شرکت  آن،  پدیدآورنده  به  متعلق  سنجش، منحصراً 
برای سایر  این سؤاالت  از  استفاده  بوده و  کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، 
مؤسسات و ناشران آموزشی به کلی ممنوع است و این موضوع محدود به دورة زمانی 
خاصی نیست. بدیهی است که این شرکت، اقدامات قانونی الزم را در مورد متخلفان 

از این امر به عمل خواهد آورد.
شرکت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعیۀ بسیار مهم
 شرکت تعاونی خدمات آموزشی
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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

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   97/12/20 مورخ  دوشنبه  روز  از  اینترنتی  صورت  به 

پنجشنبه مورخ 98/06/28 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 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.

تكالیف ، مدارک 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  42۱۶3 )کد 02۱( 

فرمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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نذر کردن و نذری دادن، نمادی ترین فعالیت اجتماعی 

در ایام محرم و صفر، به ویژه تاسوعا و عاشورای حسینی، 

است؛ در واقع نذری دادن، یادآور ارزش های اجتماعی 

است  توازن  و  تعادل  نظم،  اتحاد،  تعاون،  برابری،  نظیر 

کنار  در  و  دادن  نذری  برای  زنان  و  مردان  و همکاری 

و  شرایط  همه  در  آنان  همراهی  نشانة  آنها،  بودن  هم 

یکدلی  و  احساسات  عواطف،  از  نشانه ای  زمان هاست؛ 

که  است  َسرَوری  عزای  در  بودنشان  شریك  و  مردم 

خود،  نماد تمامی ارزش های اخالقی و انسانی است.

سوی  از  خاّلقانه ای  نذرهای  ظهور  شاهد  روزها  این 

به  عاشورا  روز  یکی  هستیم:  هموطنانمان  از  برخی 

کودکان دختر عروسك می دهد، دیگری با اهدای خون 

خود، به سالمتی بیماران یاری می رساند، و عده ای نذر 

می کنند که در هیأت ها و حسینیه ها، با شستن ظروف، 

پاك کردن حبوبات، برنج و ریختن و پخش چای یاری 

و خیابان ها در شب های  تمیز کردن کوچه ها  برسانند. 

عزاداری نیز از نذرهای زیبایی است که برخی از جوانان 

چشم  به  روزها  این  نیز  طبیعت  نذر  می دهند.  انجام 

آبشخور  ساخت  در  که  هموطنی  نذر  مانند:  می خورد؛ 

در  و  است،  کرده  هزینه  وحش  حیات  علوفة  تهیة  و 

نهایت می توان به نذر کتاب اشاره نمود که کاری مفید 

سودمند  نذری  می تواند  روزها  این  و  است  ارزشمند  و 

که  ویژه  به  باشد؛  گذشته  سال  کنکوری های  سوی  از 

این ایام، قیمت کتاب های کمك آموزشی افزایش یافته 

است و داوطلبان مناطق محروم، امکان خرید این گونه 

کتاب ها را ندارند.

چه بسیار داوطلبانی هستند که در طی سال دوازدهم 

یا دورة دوم متوسطه، ده ها کتاب کمك آموزشی تهیه 

کرده اند یا جزوات آموزشی ارزشمندی دارند و  اکنون 

که در آزمون سراسری رتبة قابل قبولی کسب کرده اند، 

دیگر نیازی به کتاب ها یا جزوه های مورد نظر ندارند، و 

در مقابل، نوجوانان بسیاری در گوشه گوشة کشورمان 

ابتدایی  تحریر  لوازم  خرید  توان  حتی  که  هستند 

به  رسد  چه  ندارند؛  هم  را  خود  درسی  کتاب های  و 

کتاب های کمك آموزشی!

دارد،  فعالیت  زمینه  این  در  سال هاست  که  خّیری 

با آنها که امسال کنكور داده اند :

اهداء کتاب های کمک آموزشی، یک نذر 

فرهنگی ارزشمند
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می گوید: »بی شك در برخی از مناطق محروم، دبیران 

به کتاب های درسی، نگاهی کنکوری ندارند و در نتیجه 

آموزشی احساس  کمك  کتاب های  به  بیشتری  نیاز 

می شود.«

مناطق  در  کتابخانه  چندین  که  خّیرین  از  دیگر  یکی 

محروم دایر کرده است، می گوید: »چرا باید کتاب هایی 

شخصی مان  کتابخانة  در  نیست،  ما  اسفاده  مورد  که 

خاك بخورد یا آنها را به دور بریزیم، اما عده ای محتاج 

به همین کتاب ها باشند؟ به نظر من، اهداء کتاب های 

کنکوری، یکی از راه های  زکات علم است.« 

خانمی  که چند سال است در زمینة تجهیز کتابخانه های 

رامسر فعال است، می گوید: »کتاب های کمك آموزشی 

محروم  دانش آموزان  استقبال  مورد  بسیار  دوم،  دست 

قرار می گیرد؛ تا جایی که ما کتاب های کمك آموزشی 

را فقط برای یك ماه به هر دانش آموز امانت می دهیم و 

دانش آموزان زیادی در صف امانت این کتاب ها هستند.«

برای  راهی  آموزشی،  کمک  بخشیدن  کتاب های 

حفظ محیط زیست

مدیر عامل یکی از  شرکت های بزرگ صنعتی می گوید: 

»برای تولید یك تن کاغذ، باید ۲4 درخت نسبتاً تنومند 

این  در  نیز  آب  مکعب  متر   ۶۰ به حدود  و  شود  قطع 

زمینه نیاز است؛ حتی اگر این کاغذ بازیافتی باشد، به 

چهار درخت و 34 مترمکعب آب نیاز است«؛ به عبارت 

بند   ۱۶/۶7 می تواند  درخت  هر  معمول  طور  به  دیگر، 

کاغذ تولید کند که هر بند نیز 5۰۰ برگه کاغذ را شامل 

داوطلب  هر  اینکه  به  توجه  با  واقع  در  یعنی  می شود؛ 

کنکور، چندین جلد کتاب کمك آموزشی تهیه می کند، 

کتاب های  برای  درخت  چند  ساله  هر  که  کنید  تصور 

مورد نظر قطع می شود و چقدر آب مصرف می گردد؟! 

حال اگر هر داوطلب، کتاب های خود را به خوبی حفظ 

کند و به داوطلبان سال های بعد ببخشد، چقدر در حفظ 

محیط زیست می تواند مؤثر واقع شود. چقدر می توانیم 

حافظ جنگل ها، این ریه های طبیعت، باشیم و از مصرف 

بی رویة آب، که به ویژه در کشور نیمه خشك ما ارزشی 

بسیار دارد، خودداری کنیم. 

تدریس نکته های کنکوری، یک نذر ارزشمند

به  معلمان،  و  دانشجویان  که  نذرهایی  از  دیگر  یکی 

آن  به  تابستان،  و  نوروز  تعطیالت  ایام  در  خصوص 

دانش آموزان  به  درسی  مباحث  تدریس  می پردازند، 

مناطق محروم، به ویژه داوطلبان کنکور، است. این کار 

در قالب اردوهای جهادی سال هاست که انجام می شود؛ 

اما هر داوطلب توانمندی می تواند به تنهایی در شهر و 

محل سکونت خود نیز در این زمینه فعالیت کند. به یاد 

دارم که تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتي شریف 

در همین راستا به کودکان کار آموزش می دادند، و اگر 

مایه  جان  و  دل  از  برایش  بود،  کنکوری  آنها  از  یکی 

می گذاشتند. 

مکانی  دنبال  به  ندارد  لزومی  که  بگوییم  می خواهیم 

خاص و به دور از محل سکونت خود بگردید. گاه حتی 

در همسایگی شما دانش آموزی است که نیازمند کمك 

در  واقع  فرهنگی  مراکز  از  می توانید  شماست.  علمی 

مساجد محل سکونت خود، در این زمینه یاری بطلبید. 

کتاب های خود را به کجا تحویل بدهید؟ 

خوشبختانه مراکز خیریة بسیاری در زمینة جمع آوری 

محروم،  مناطق  به  آموزشی  کتاب های کمك  اهدای  و 

فعال هستند. کافی است که در موتورهای جست و جو 

به دنبال این مراکز بگردید تا با ده ها مرکز معتبر، که 

به انجام این امور مي پردازند، آشنا شوید. کمیتة امداد 

امام خمینی )ره( نیز یکی از بزرگترین مراکزی است که 

در این زمینه فعال است و شما می توانید با مراجعه به 

سایت این کمیته، از نحوة ارائة کتب خود به این مرکز، 

در  نیز  کشور  بزرگ  مساجد  از  بسیاری  شوید.  باخبر 

این زمینه فعالیت می کنند. یکی از مراکزی که امسال 

مرداد ماه فعالیت گسترده ای در این زمینه داشت، نهاد 

با طرح  »مهربانی  بود که  کتابخانه های عمومی کشور 

در مهر« به جمع آوری کتاب های کمك آموزشی برای 

مناطق محروم، به ویژه مناطق سیل زده، پرداخت. 
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ضمن آرزوي موفقیت براي کلیه  داوطلبان  شرکت کننده  در آزمون  ورودي  دوره هاي  
کارشناسي ارشد ناپیوسته  سال  ۱3۹۸ در اجراي قانون سنجش و پذیرش تحصیالت 
تکمیلي مصوب مجلس شوراي اسالمي و با حفظ استانداردهاي آموزشي براي ارتقاء 
کیفیت در آموزش هاي عالي شامل رعایت سقف ظرفیت و تأیید رشته محل ها از 
سوي شوراي گسترش، بدین وسیله  توجه پذیرفته شدگان نهایي  آزمون مذکور را به 
توضیحات ذیل که در دو بخش، شامل بخش اول: پذیرفته شدگان کلیه دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي )بجز دانشگاه آزاد اسالمي( و بخش دوم: پذیرفته شدگان 

دانشگاه آزاد اسالمي است، معطوف مي دارد. 
از دانشگاه ها  پذیرفته شدگان یکي  داوطلباني که هم در ردیف  تذكر مهم: 
آزاد  دانشگاه  پذیرفته شدگان  ردیف  در  هم  و  عالي  آموزش  مؤسسات  و 
یکي  در  مي توانند  منحصراً  که  باشند  داشته  توجه  مي گیرند  قرار  اسالمي 
از کدرشته محل هاي قبولي ثبت نام نمایند و به عبارتي مجاز به ثبت نام در 

هر دو محل قبولي نیستند؛ در غیر این 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(

از  برخي  و  ذیل  امتحاني  کدرشته   ۱۱ نهایي  شدگان  قبول  اسامي  الف- 
طریق  به  خاص(  شرایط  )داراي  دانشگاه هاي  به  مربوط  کدرشته محل هاي 
مقتضي، با هماهنگي ارگان هاي مربوط متعاقبًا استخراج و اعالم خواهد شد:

۲-کد  فارابي(،  فنون  و  علوم  دانشگاه  اطالعات  حفاظت  و  )اطالعات   ۱۱47 کد   -۱
۱۱4۹ )مدیریت دفاعي»۱« دانشکده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ایران (، 
3-کد ۱۱5۰ )مدیریت دفاعي»۲« دانشگاه امام حسین)ع((، 4- کد۱۱53 )مجموعه 
اطالعات دانشگاه اطالعات و امنیت ملي(، 5-کد ۱۱54 )مطالعات دفاعي استراتژیك 

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور در باره  :

 اعالم    اسامي پذیرفته  شدگان  نهایي  آزمون  ورودي  

دوره هاي کارشناسي  ارشد ناپیوسته سال  1398 و 

همچنین رشته هاي تحصیلي دانشگاه آزاد اسالمي

پیرو انتشار اطالعیه هاي مورخ ۹7/۱۰/۱3 و ۹7/۱۲/۲۶، بدین وسیله به اطالع کلیه 
متقاضیان مي رساند:

۱- در آن دسته از رشته هاي تحصیلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي )اعم از 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي روزانه و نوبت دوم، مؤسسات آموزش عالي 
غیرانتفاعي، دانشگاه پیام نور، پردیس خودگردان و مجازي«، که پذیرش آنها »صرفاً بر 
اساس سوابق تحصیلي« صورت مي  پذیرد، در آزمون سراسري سال ۱3۹۸ پذیرش به 
صورت متمرکز و از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان انجام مي گیرد؛ لذا داوطلبان 
منحصراً باید در سایت سازمان به »لینك سامانه پذیرش دانشجو در رشته هاي صرفاً 
تاریخ  تا  حداکثر  و  مراجعه   »۱3۹۸ مهرماه  ـ  سراسري  آزمون  تحصیلي  سوابق  با 
عالقه خود)حداکثر۱۰۰  مورد  رشته هاي  کد  انتخاب  و  ثبت نام  به  نسبت   ۹۸/۶/۲۸
کدرشته محل( اقدام  نمایند و ثبت نام از هر طریق و روش دیگري معتبر نخواهد  بود. 
۲- آن دسته از داوطلباني که قباًل در آزمون فوق نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته 
اقدام کرده اند، در صورتي که بخواهند نسبت به ویرایش کد رشته هاي انتخابي خود 

مربوط در سایت سازمان سنجش، کد  آدرس  به  مراجعه  با  نمایند، مي توانند  اقدام 
رشته هاي انتخابي خود را ویرایش نمایند. 

سوابق  با  »صرفاً  پذیرش  رشته هاي  کد  انتخاب  به  که  داوطلباني  از  دسته  آن   -3
دانشگاه  سایت  به  که  است  الزم  دارند،  تمایل  اسالمي  آزاد  دانشگاه  در  تحصیلي« 
مذکور به آدرس: www.azmoon.org مراجعه و با توجه به اطالعیه هاي مندرج 
در سایت دانشگاه مذکور و دفترچه هاي راهنماي انتخاب رشته آن دانشگاه، نسبت 
به انتخاب کد رشته اقدام نمایند و مالك کد رشته هاي تحصیلي براي آنان، دفترچه 

راهنماي انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسالمي است.
4- آن دسته از داوطلباني که رشته هاي داراي پذیرش »با آزمون« و رشته هاي »صرفاً 
پذیرفته شدگان  ردیف  در  چنانچه  نموده اند،  انتخاب  را  تحصیلي«  سوابق  اساس  بر 
نهایي هر دو شیوه پذیرش قرار گیرند، بر اساس عالقه خود، منحصراً مي توانند در 

یکي از کد رشته هاي قبولي  ثبت نام کنند و ادامه تحصیل دهند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

اطالعیه سازمان  سنجش آموزش کشور در خصوص:

 پذیرش رشته هاي »صرفًا بر اساس سوابق تحصیلي« دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1398 
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دانشگاه جامع امام حسین»ع«(، ۶-کد ۱۱55 )اطالعات استراتژیك دانشگاه جامع امام 
حسین»ع«(، 7-کد ۱۱5۶ )آماد دانشگاه جامع امام حسین»ع«، ۸-کد ۱۱57 )مدیریت 
بحران دانشگاه جامع امام حسین»ع«(، ۹-کد ۱۱5۸ )علوم اطالعات و حفاظت اطالعات 
دانشگاه جامع امام حسین»ع«(، ۱۰-کد ۱۱5۹ )پدافند غیرعامل دانشگاه علوم و فنون 
فارابي(،۱۱- کد۱۲۲۰ )مجموعه علوم اطالعاتي دانشگاه اطالعات و امنیت ملي( که به 
علت داشتن شرایط خاص، ثبت نام و برگزاري آزمون کدرشته هاي امتحاني مذکور از 

سوي مؤسسات آموزشي ذي ربط با هماهنگي این سازمان انجام شده است.

ب- تاریخ ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایي  سایر کد رشته امتحاني
اعالم  و شرایط  به ضوابط  توجه  که ضمن  مي گردد  دعوت   پذیرفته  شدگان  کلیه   از 
اطالعات  براي کسب  قبولي،  دانشگاه محل  به  مراجعه حضوري  از  قبل  و  شده ذیل 
بیشتر و دقیق تر درخصوص تاریخ، نحوه و مدارك الزم، ابتدا براي ثبت نام به پایگاه 
و  نمایند،  اطالع رساني دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ذي ربط مراجعه 
در صورتي که دانشگاه ها و مؤسسات محل قبولي داوطلبان، تاریخ مشخصي را براي 
ثبت نام ارائه نکرده باشند، باید در یکي از روزهاي يكشنبه مورخ 98/6/24 يا 

دوشنبه مورخ 98/6/25 براي ثبت نام به مؤسسه محل قبولي مراجعه نمایند.
توجه: کلیه پذیرفته شدگان باید در زمان مقرر براي ثبت نام، به مؤسسه محل قبولي 
خود مراجعه نمایند. بدیهي است که عدم مراجعه به موقع پذیرفته شدگان براي ثبت نام، 

به منزله انصراف از ادامه تحصیل آنان تلقي خواهد شد.

ج- مدارک  الزم  براي  ثبت نام  
علوم ،  وزارت   تأیید  مورد  )لیسانس (  کارشناسي   مدرك   تصویر  برگ   یك  و  اصل    -۱
تحقیقات  و فناوري  یا وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشکي  یا شوراي  عالي  انقالب  

فرهنگي  که  در آن  معدل  دوره  کارشناسي  )لیسانس ( قید شده  باشد .
تبصره  ۱- پذیرفته شدگاني  که  به  دالیلي  قادر به  ارائه  اصل  مدرك  کارشناسي )لیسانس ( 
آموزش   یا مؤسسه   دانشگاه   از سوي  تأیید شده   اصل  گواهي   است  که  نیستند، الزم  
از  )این فرم  این اطالعیه  با محتوي فرم ذیل  عالي  محل  اخذ کارشناسي  )لیسانس ( 

دانشگاه هاي محل قبولي قابل دریافت است( را ارائه  نمایند.
تبصره 2- آن دسته از پذیرفته شدگاني که در زمان اعالم نتایج اولیه و تکمیل فرم 
انتخاب رشته )مورخ ۹۸/4/۱۹ لغایت ۹۸/4/۲5( دانشجوي سال آخر بوده اند و حداکثر 
تا تاریخ ۹۸/۶/3۱ فارغ التحصیل مي شوند، دانشجوي سال آخر شناخته شده و الزم 
است که فرم معدل دانشجویان سال آخر مندرج در صفحه 43 دفترچه راهنماي )شماره 
۱( یا صفحه 3۲3 دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي )شماره  ۲( را از مؤسسه 
آموزش عالي محل فارغ التحصیلي دوره کارشناسي دریافت و آن را در زمان ثبت نام به 

دانشگاه محل قبولي ارائه نمایند.
تبصره 3- بر اساس  مصوبه  جلسه 3۶۸ مورخ  74/۱۱/3 شوراي عالي  انقالب فرهنگي  
در مورد مدارك  تحصیلي  صادر شده  از سوي مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه یا مرکز 
مدیریت حوزه علمیه خراسان یا اصفهان، فضال و طالب  حوزه هاي علمیه که بر اساس  
مدرك  صادر شده  از سوي مراکز فوق دوره  سطح  ۲ را گذرانده اند یا تا تاریخ ۹۸/۶/3۱ 
فارغ التحصیل  مي شوند،  منحصراً مجاز بوده اند که در هر یك  از کدرشته هاي  امتحاني 
گروه علوم انساني ثبت نام  و در آزمون  آن  شرکت  نمایند و در صورت پذیرفته شدن، 
مشروط به گذراندن دروس پیش نیاز به تشخیص گروه آموزشي، ادامه تحصیل دهند. 
بدیهي  است که  این  دسته  از داوطلبان  باید تصویر مدرك  فراغت  از تحصیل  خود را که  از 
سوي مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان یا اصفهان 

صادر گردیده  است  در اختیار داشته باشند.

تبصره 4- پذیرفته شدگاني  که  داراي مدرك تحصیلي معادل هستند، الزم است که واجد 
شرایط مفاد »آیین نامه شرکت دارندگان مدارك معادل و غیررسمي در آزمون هاي ورودي 
مقاطع باالتر« مصوب جلسه ۸45 مورخ ۹۲/4/۱5 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت 
علوم، تحقیقات  و فناوري،  که طي بخشنامه شماره ۲/77۶33 مورخ ۹۲/5/۲۸ از سوي 
معاونت آموزشي وزارت متبوع به کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ابالغ گردیده 

است، باشند.
تبصره ۵- براساس مصوبه جلسه 77۱ مورخ ۹4/۸/۲۶ شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
کلیه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگیان، که طي سال هاي ۱377 تا ۱3۸۱ 
به دوره هاي مذکور راه یافته اند، حسب مورد، از تسهیالت مصوبه شماره: ۲/77۶33 

مورخ ۹4/5/۲۸ براي ادامه تحصیل در مقاطع رسمي باالتر برخوردار مي شوند.
استثناء:  آن دسته از داوطلباني که دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول 
در این آزمون شرکت نموده اند، معدل فارغ التحصیلي اعالم شده آنان از سوي مؤسسه 
آموزش  عالي محل فارغ  التحصیلي دوره کارشناسي آنان، لحاظ گردیده و الزم است که 

مطابق بند یك فوق یا تبصره آن عمل نمایند.
۲ - اصل  شناسنامه  و کارت ملي و دو سري  فتوکپي  از تمام  صفحات  آنها.

3 - شش  قطعه  عکس  تمام  رخ  4×3 تهیه  شده  در سال  جاري .
تبصره- ۱۲ قطعه  عکس  تمام  رخ  4×3 تهیه  شده  در سال  جاري  منحصراً براي  برادراني  
معافیت   آنان   براي   عالي ،  آموزش   مؤسسه   در  ثبت نام   از  پس   به  ضوابط  توجه   با  که  

تحصیلي  صادر مي گردد.
4 - مدرکي  که  وضعیت  نظام  وظیفه  را با توجه  به  بند »مقررات  وظیفه  عمومي«  مندرج  
کارشناسي  ارشد  دوره هاي   ورودي   آزمون   یك   شماره   راهنماي   دفترچه   در صفحه 3 

ناپیوسته  سال ۱3۹۸ کند )براي  برادران (.
5- حکم  مرخصي  ساالنه  یا موافقت  کتبي  و بدون  قید و شرط سازمان  متبوع  براي  

کارمندان  دولت.
۶- داوطلباني که با استفاده از سهمیه  ایثارگران یا رزمندگان پذیرفته  شده اند، در زمان 
ثبت نام نیازي به ارائه تأییدیه سهمیه ثبت نامي از سوي ارگان ذي ربط ندارند و مالك 
تأیید سهمیه آنان همان عنوان سهمیه درج شده در فایل قبولي دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالي است.
اخذ  محل   عالي   آموزش   مؤسسه   یا  دانشگاه   سوي  از  شده   تأیید  گواهي   اصل    -7
کارشناسي  )لیسانس ( براي  آن  دسته  از داوطلباني  که  با توجه  به  مفاد آیین نامه پذیرش 
با آزمون استعدادهاي درخشان به شماره: ۲۱/77۸۹7 مورخ  ۱3۹3/5/5 شوراي هدایت 
استعدادهاي درخشان وزارت  علوم ، تحقیقات  و فناوري  با امتیاز  رتبه  اول  پذیرفته  شده اند.

د- تذکرات  مهم 
در  منحصراً  ثبت نام  و  است  الزامي  ثبت نام  براي  شده  پذیرفته  شخص  حضور    -۱
تاریخ هاي اعالم شده از سوي هر دانشگاه و با ارائه مدارك کامل مندرج در این اطالعیه 

صورت مي پذیرد. 
۲-  به پذیرفته شدگان توصیه مي شود که قبل از مراجعه در تاریخ هاي تعیین شده براي 
ثبت نام، اطالعات تکمیلي را از پایگاه اطالع رساني مؤسسه محل قبولي خود پي گیري 

نمایند.
3- در هر مرحله از ثبت نام یا هنگام تحصیل، چنانچه مشخص گردد که داوطلب حقایق 
را کتمان نموده و اطالعات غلطي ارائه نموده است و واجد شرایط نیست، قبولي وي 

باطل و مطابق مقررات از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
4- بر اساس ضوابط، پذیرفته شدگان رشته هاي تحصيلي دوره روزانه آزمون ورودي 
دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته سال ۱3۹۸، اعم از اینکه در دانشگاه محل قبولي 
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خود ثبت نام نموده یا ننموده باشند، حتي با دادن انصراف قطعي از تحصیل، مجاز به 
ناپیوسته سال ۱3۹۹  کارشناسي ارشد  دوره هاي  ورودي  آزمون  در  و شرکت  ثبت نام 

نیستند.
5- معدل  لیسانس  پذیرفته  شده  باید با معدلي  که  قباًل در زمان ثبت نام براي شرکت 
در آزمون به  سازمان  اعالم  نموده ، یا در مراحل بعد اصالح نموده است، یکسان  باشد. 
بدیهي است از ثبت نام قطعي آن دسته از داوطلباني که داراي مغایرت معدل باشند 
)معدل مندرج در مدرك آنان کمتر از معدل اعالم شده به این سازمان باشد( خودداري 

خواهد شد.
مؤسسات  و  دانشگاه ها  کلیه  به  ارسالي  ثبت نامي  دستورالعمل  در  اینکه  به  نظر   -۶
پذیرنده دانشجو در آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته سال ۱3۹۸ ابالغ 
گردیده است تا از پذیرفته شدگاني که داراي مغایرت معدل )معدل مندرج در مدرك 
تحصیلي آنان کمتر از معدل اعالم شده در اطالعات ارسالي از طرف داوطلبان به این 
سازمان باشد( هستند، صرفًا ثبت نام موقت و مشروط به عمل آید، لذا ضرورت دارد 
که این دسته از پذیرفته شدگان به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نموده و مدارك 
الزم مندرج در این اطالعیه را به آنجا ارائه نمایند تا ثبت نام موقت از آنان به عمل 
آمده و بررسي الزم در مدارك و مستندات ارائه شده صورت گیرد. داوطلباني که داراي 
مغایرت معدل هستند، باید وضعیت نهایي خود را تا پایان آبان ماه از دانشگاه محل 
قبولي پي گیري نموده و از مراجعه به این سازمان جداً خودداري نمایند و در صورت 
لزوم، چنانچه در این رابطه سؤالي دارند، مي توانند از طریق بخش پاسخگویي اینترنتي 
این سازمان اقدام نمایند. بدیهي است که به مراجعات حضوري و هر نوع مکاتبه اي غیر 

از سایت این سازمان پاسخ داده نخواهد شد.
7- کلیه پذیرفته شدگاني که پذیرش کدرشته محل قبولي آنها براي نیمسال اول سال 
تحصیلي ۹۸ - ۹۹ )مهر ماه( است، ضرورت دارد که حداکثر تا تاریخ  ۹۸/۶/3۱ نسبت 
به اخذ مدرك کارشناسي خود اقدام نمایند. ضمناً آن دسته از پذیرفته شدگاني که 
پذیرش کدرشته محل قبولي آنها براي نیمسال دوم سال تحصیلي ۹۸-۹۹ )بهمن  ماه( 
است، مي توانند مدرك کارشناسي خود را حداکثر تا تاریخ ۹۸/۱۱/3۰ ارائه نمایند؛ در 
غیر این صورت، از آنان ثبت نام  به  عمل  نخواهد آمد و ضمن  »کان  لم  یکن« تلقي  شدن  

قبولي  این افراد، طبق  مقررات  با آنان  رفتار خواهد شد.
تبصره 1: آن دسته از پذیرفته شدگان نیم سال اول )مهرماه سال ۹۸( که کلیه واحدهاي 
درسي آنان تا ۹۸/۶/3۱ با موفقیت به اتمام برسد، ولي زمان اعالم فراغت از تحصیل آنان 
به هر علت )به شرطي که براي نیمسال اول سال تحصیلي ۹۸ - ۹۹ واحدي اخذ نکرده 
باشند یا واحد درسي اخذ شده آنان به صورت معرفي به استاد باشد( تا تاریخ ۹۸/۹/3۰ 

باشد، مي توانند با ارائه گواهي مربوط به مؤسسه محل قبولي مراجعه نمایند.
از پذیرفته شدگان نیمسال دوم )بهمن ماه سال ۹۸( که کلیه  آن دسته  تبصره 2: 
واحدهاي درسي آنان تا ۹۸/۱۱/3۰ با موفقیت به اتمام برسد، ولي زمان اعالم فراغت 
از تحصیل آنان به هر علت )به شرطي که براي نیمسال دوم سال تحصیلي ۹۸ - ۹۹ 
استاد  به  به صورت معرفي  آنان  یا واحد درسي اخذ شده  باشند  نکرده  واحدي اخذ 
باشد( تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۰ باشد، مي توانند با ارائه گواهي مربوط به مؤسسه محل قبولي 

مراجعه نمایند.
۸- در هر مرحله  از آزمون )ثبت نام ، پذیرش یا هنگام  تحصیل (، چنانچه  مشخص  گردد 
که  داوطلبي  حقایق  را کتمان  نموده  یا اطالعات غلطي ارائه کرده است و واجد شرایط 

نیست، قبولي  وي  لغو و طبق  مقررات  با او  رفتار خواهد شد.
۹- به اطالع کلیه متقاضیان کدرشته محل هاي دانشگاه علوم انتظامي امین مي رساند 
که با توجه به عدم اعالم نتیجه مصاحبه کدرشته هاي مربوط از سوي دانشگاه علوم 
انتظامي امین در هیچ یك از کدرشته محل هاي دانشگاه مذکور، اعالم نتیجه در این 

مرحله صورت نپذیرفته  است و اسامي پذیرفته شدگان دانشگاه مذکور متعاقباً اعالم 
خواهد شد.

۱۰- آدرس مؤسسه غیرانتفاعي و غیردولتي سهروردي قزوین به شرح ذیل است:
استان قزوین - شهر قزوین - بلوار دانشگاه بین المللي امام خمیني )ره( - کوچه حکمت 

7۲ ، شماره تلفن: ۰۲۸33۶۹7۱۲۰-7

هـ - نحوه گزینش نهایي 
 ۱- بیست و پنج درصد )۲5  درصد( ظرفیت هر کدرشته محل به »همسر و فرزندان شهدا
 و مفقوداالثر«، »آزادگان و همسر و فرزندان آنان«، »جانبازان ۲5  درصد و باالتر و همسر

 و فرزندان آنان« اختصاص دارد.
 ۲- پنج درصد )5  درصد( ظرفیت هر کدرشته محل به »جانبازان زیر ۲5  درصد و همسر
 و فرزندان آنان« و »همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در

.جبهه« اختصاص دارد
کدرشته محل هر  در  اضافي(  ظرفیت  صورت  )به  ظرفیت  درصد(   ۱۰( درصد  ده   -3 
 شرایط حائز درخشان به افراد استعدادهاي آزمون با پذیرش نامه آیین مفاد براساس
 براي معرفي به دانشگاه ها مندرج در بند ۲ صفحه 5 دفترچه راهنماي ثبت نام این آزمون،

اختصاص مي یابد.
 4ـ براي داوطلبان واجد شرایط گزینش، کارنامه اي حاوي اطالعات الزم، رتبه داوطلب و
 آخرین رتبه پذیرفته شده در هر یك از کدرشته هاي انتخابي و در سهمیه مربوط تنظیم
 و از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان از روز یکشنبه مورخ ۹۸/۶/۱7 )دیروز( قابل

 دسترس گردیده است.
حیطه  در  پذیرفته شدگان  انتقال  و  نقل  و  گرایش  تغییر  رشته،  تغییر  گونه  هر   -5

وظایف این سازمان نبوده و به این گونه درخواست ها ترتیب اثر داده نمي شود.
نتایج اعالم شده  از صحت  انجام شده،  با توجه به کنترل هاي متعدد و بررسي هاي 
اطمینان حاصل شده است؛ مع الوصف، داوطلبان پس از دریافت کارنامه نتایج نهایي 
آزمون از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان، در صورتي که درخصوص مندرجات 
کارنامه مذکور یا انتخاب رشته  خود سؤالی داشته باشند، مي توانند حداكثر تا تاريخ 
از طریق سیستم پاسخگویي اینترنتي در سایت این سازمان  98/6/26 منحصراً 
اقدام کرده و از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اکیداً خودداري نمایند. بديهي 
است به كليه مواردي كه از طريق ديگري يا بعد از تاريخ 98/6/26 واصل 

شود، به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
تلفن:  با شماره  اداري  در ساعات  را  مي توانند سؤاالت خود  گرامي  داوطلبان  ضمناً 
این  عمومي  روابط  غیرحضوري  پاسخگویي  واحد  )با   02۱ شماره  پیش  با   42۱۶3

سازمان( در میان  بگذارند.

بخش دوم: مربوط به کلیه پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي
کلیه داوطلباني که از رشته هاي دانشگاه آزاد اسالمي انتخاب رشته نموده و به عنوان 
پذیرفته شده نهایی اعالم گردیده اند، الزم است که براي اطالع از زمان و چگونگي 
نتایج  کارنامه  و همچنین مشاهده  پذیرش  دانشگاهي محل  واحدهاي  در  ثبت نام 
نشاني:  به  دانشگاه  این  پذیرش  و  سنجش  مرکز  اطالع رساني  پایگاه  به  نهایی، 

https://sanjesh.iau.ir  مراجعه نمایند.
داوطلبان مي توانند سؤاالت خود را در رابطه با نتایج دانشگاه آزاد اسالمي، در بخش 

»ارتباط با ما« مندرج در سایت:www.azmoon.org مطرح و پي گیري نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور  
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در  که  داوطلباني  کلیه  اطالع  به  بدین وسیله  متعال،  خداوند  درگاه  به  سپاس  و  حمد  با 
مي رساند  نموده اند،  شرکت  و  ثبت نام   ۱3۹۸ سال  ناپیوسته  کارشناسي  به  کارداني  آزمون 
آزمون و همچنین  با  نهایي رشته هاي مختلف تحصیلي پذیرش  اسامي پذیرفته شدگان  که 
رشته هاي تحصیلي پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي آزمون مذکور، که گزینش  آنها 
برابر  چند  معرفي شدگان  اسامي  فهرست  همراه  به  گرفته  است،  صورت   روش  متمرکز  به  
ظرفیت پذیرش رشته تحصیلي نیمه متمرکز فوریت هاي پزشکي پیش بیمارستاني، در پایگاه 
اطالع رساني اینترنتي این سازمان به نشاني: www.sanjesh.org قرار گرفته است؛ لذا 
کلیه پذیرفته شدگان نهایي، براي اطالع از نحوه ثبت نام، تاریخ ثبت نام و مدارك الزم براي 
اطالع رساني  پایگاه  به  که  دارد  اطالعیه( ضرورت  این  در  مندرج  مدارك  بر  )عالوه  ثبت نام 
دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمایند. بدیهي است در صورتي 
که دانشگاه یا مؤسسه اي، در پایگاه اطالع رساني اینترنتي خود برنامه زماني براي 
ثبت نام درج ننموده باشد، پذیرفته شدگان این قبیل مؤسسات، الزم است که در یکي از 
روزهاي یكشنبه مورخ 1398/6/24 یا دوشنبه مورخ 1398/6/25  براي ثبت نام 
به محل قبولي خود مراجعه نمایند. پذیرفته شدگان دانشکده ها و آموزشکده هاي 
فني و حرفه اي و کشاورزي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي، الزم است که براي 
اطالع از زمان، نحوه و شرایط ثبت نام، به وب سایت سازمان مرکزي دانشگاه فني و 
حرفه اي به نشاني:www.tvu.ac.ir  یا به سایت دانشکده یا آموزشکده محل قبولي 
خود مراجعه نمایند. الزم به  ذکر است داوطلباني که اسامي آنان در ردیف معرفي شدگان 
اعالم  پیش بیمارستاني  پزشکي  فوریت هاي  نیمه متمرکز  تحصیلي  رشته   ظرفیت  برابر  چند 

گردیده ، باید مطابق بند »ج« مندرج در این اطالعیه براي انجام مصاحبه اقدام نمایند.

الف– نحوه گزینش نهایي: 
 - در گزینش نهایي هر یك از کد رشته محل ها، با توجه به تصویب »قانون برنامه پنجساله 
در   »)۱3۹۶-۱4۰۰( ایران  اسالمي  فرهنگي جمهوري  و  اجتماعي  اقتصادي،  توسعه  ششم 
تاریخ ۱3۹5/۱۲/۱4 از سوي مجلس شوراي اسالمي، ماده ۹۰ این  قانون عالوه بر ماده 7۰ 
»قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران« و اصالحیه بعدي آن در ماده 47 »قانون الحاق 
برخي از مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت )۲(« در این آزمون اجرا و گزینش 

داوطلبان براساس این قوانین به شرح زیر صورت مي گیرد: 
۱- بیست و پنج درصد )۲5درصد( ظرفیت هر کدرشته محل به »همسر و فرزندان  شهدا و 
مفقوداالثر «، »آزادگان  و همسر و فرزندان  آنان«، »جانبازان ۲5 درصد و باالتر و همسر و 

فرزندان« آنان اختصاص دارد. 
۲- پنج درصد )5 درصد( ظرفیت هر کدرشته محل نیز به »جانبازان زیر ۲5 درصد و همسر و 
فرزندان آنان« و »همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه« 

اختصاص دارد. 
تذکر: طبق تبصره بند الف ماده ۹۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي 
از سوي  ایثارگران  ایران، در صورتي که سهمیه ۲5 درصدي  و فرهنگي جمهوري اسالمي 
داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالي مانده آن، ابتدا به مشموالن سهمیه 5 
درصدي ایثارگران، که شرایط و حدنصاب الزم را داشته باشند، تخصیص یافته و اگر باز هم 

این ظرفیت خالي ماند، باقي مانده آن به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص مي یابد.

* تذکر مهم: بر اساس قوانین مذکور، حدنصاب نمره ایثارگران )اعم از ایثارگران مشمول 
ظرفیت ۲5 درصدي یا 5 درصدي( 7۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد 
در هر کدرشته محل، و حدنصاب نمره رزمندگان 75 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده 

در گزینش آزاد در هر کدرشته محل است.

ب- مدارک  الزم  براي  ثبت نام

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 فهرست اسامي پذیرفته شدگان نهایي رشته هاي تحصیلي 
متمرکز و  معرفي شدگان چند برابر ظرفیت  پذیرش رشته 
تحصیلي نیمه متمرکز فوریت هاي پزشكي پیش بیمارستاني 

در آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1398



15 ۱۸ شهریور ماه ۱3۹۸  سال بیست و چهارم ، شماره  ۲3

ج - معرفي  شدگان  چند برابر ظرفیت پذیرش رشته تحصیلي نیمه متمرکز کارشناسي 
ناپیوسته فوریت هاي پزشكي پیش بیمارستاني:

از داوطلباني  که  فهرست  اسامي  آنان  جزو معرفي شدگان  چند برابر ظرفیت  پذیرش  آن  دسته  
)کد  پیش بیمارستاني  پزشکي  فوریت هاي  ناپیوسته  کارشناسي  نیمه متمرکز  تحصیلي  رشته  
رشته محل هاي ۱۱۹۶ تا ۱۲35 مربوط به کد رشته امتحاني ۱۱4 گروه آموزشي پزشکي( در پایگاه 
اطالع رساني اینترنتي این سازمان اعالم شده، الزم است که براي آگاهي از زمان و مکان برگزاري 
مصاحبه، به اطالعیه این سازمان، که در روز دوشنبه مورخ 1398/7/1 در پایگاه اینترنتی     

مذکور به نشاني: www.sanjesh.org درج خواهد شد، مراجعه نمایند.
د- تذکرات  مهم:

 ۱- پذیرفته شدگان با سهمیه رزمندگان یا  ایثارگران )ایثارگران 5 درصد وایثارگران ۲5درصد( در
 زمان ثبت نام نیاز به ارائه گواهي یا مدرکي در رابطه با تأیید سهمیه ثبت نامي خویش ندارند و مالك
 عمل براي ثبت نام از آنان، همان عنوان سهمیه درج شده در فایل یا لیست ارسالي به دانشگاه است.
 بدیهي است که در صورت عدم تأیید موضوع سهمیه این دسته از داوطلبان از سوي ارگان هاي

 ذي ربط، مراتب از سوي این سازمان به مؤسسه محل قبولي آنان اعالم خواهد شد.
 ۲- پذیرفته شدگان  دوره هاي  روزانه  و نوبت دوم )شبانه ( هر یك  از رشته هاي  تحصیلي  این آزمون،
 در صورتي  که  در ردیف  خود پذیرفته شدگان  نهایي  آزمون  سراسري  سال  ۱3۹۸)متعاقباً اعالم
 مي گردد( نیز قرار گیرند، مي توانند از دو رشته  قبولي  اعالم  شده ، یکي  را به دلخواه  خود انتخاب  و
 بر اساس  ضوابط مربوط در آن  رشته  ثبت  نام  نموده و به  تحصیل  ادامه دهند. بدیهي  است  که در

این   صورت ، قبولي  آنان  در رشته  دیگر باطل خواهد شد.
3- کلیه  پذیرفته شدگان  ملزم  هستند که در تاریخ هاي  تعیین  شده،  براي ثبت نام  به  مؤسسه آموزش  
عالي  مربوط مراجعه  نمایند. بدیهي  است  که عدم  ثبت نام  در تاریخ هاي  مقرر، به   منزله  انصراف  از 

تحصیل در رشته قبولي تلقي شده و قبولي  این قبیل پذیرفته شدگان لغو خواهد شد.
4- پذیرفته شدگاني که اسامي آنان همزمان به عنوان پذیرفته نهایي، در دو کدرشته محل )یکي 
کدرشته محل هاي مربوط به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي تابعه وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي یا دانشگاه فرهنگیان 
و دیگري کدرشته محل هاي وابسته به واحدها یا مراکز آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي( 
اعالم شده باشد، الزم است که منحصراً در یکي از کدرشته محل هاي قبولي ثبت نام نمایند. بدیهي 
است که چنانچه این دسته از پذیرفته شدگان در هر دو کد رشته محل ثبت نام نموده و مشغول به 

تحصیل شوند، به عنوان متخلف شناخته شده و با آنها طبق ضوابط مربوط رفتار خواهد شد.
- داوطلبان الزم است که براي اطالع از شرایط و ضوابط، نشاني و تلفن دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي، به دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته، که هم اکنون در پایگاه اطالع رساني این 

سازمان قابل دسترسي است، مراجعه نمایند. 
ضمناً براي داوطلبان واجد شرایط گزینش، کارنامه اي حاوي اطالعات الزم، رتبه داوطلب و آخرین 
رتبه پذیرفته شده در هر یك از کد رشته محل هاي انتخابي و در سهمیه مربوط، تنظیم گردیده 
و این کارنامه از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان در تاریخ ۹۸/۶/۱۶ در دسترس قرار گرفته 

است.
توجه: با توجه به کنترل هاي متعدد و بررسي هاي انجام شده، از صحت نتایج اعالم شده اطمینان 
حاصل شده است؛ مع الوصف، داوطلبان پس از دریافت کارنامه نتایج نهایي آزمون از طریق پایگاه 
اطالع رساني این سازمان، در صورتي که در خصوص مندرجات کارنامه یا انتخاب رشته خود سؤالي 
داشته باشند، مي توانند حداکثر تا تاریخ ۱3۹۸/۶/۲5 منحصراً از طریق سیستم پاسخگویي اینترنتي 
در سایت سازمان اقدام نمایند و از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اکیداً خودداري نمایند. 
بدیهي است به هیچ یک از مواردي که از طریق دیگري یا بعد از تاریخ 1398/6/25 

واصل شود، به هیچ  وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با شماره تلفن: 42۱۶3 – 02۱ نیز در میان بگذارند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

۱۶
مه 

ادا ۱۰
مه 

ادا



  ۱۸ شهریور ماه ۱3۹۸    سال بیست و چهارم ، شماره ۲3  


