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نشانی پست الکترونیکی:
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حضرت امام حسین )ع( فرمودند: 
از  غیر  که  بر کسي  از ستم  بپرهیز   ! فرزندم 

خدا، ياوري در مقابل تو ندارد. 

گیرد،  دوست  را  )ع(  بیت  اهل  ما  که  هر 
درويشي ]فقر[ را همچون پوشاك بپذيرد.

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند:
آخرت  براي  دنیا  در  مؤمن  توشة  و  زاد  نماز، 

است.

آزمون  پذيرفته شدگان  اسامي  پیش،  روز  دو  يكي 
اعالم  از سوي سازمان سنجش  سراسري سال 139۸ 
به  ورود  مشتاقان  از  ديگر  گروهي  بدين ترتیب،  و  شد 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي، پاي در مقطع آموزش 
دانشگاهي نهادند و به خیل دانشجويان پرشمار کشور 

پیوستند.
کدام  با  که:  است  آن  مجال  اين  در  بحث  قابل  نكته 
نگرش به دانشگاه مي رويم و آيا ورود به دانشگاه، خود 
هدف است يا وسیله اي براي رسیدن به هدفي برتر و 
آنجا  از  پرسش،  اين  براي  پاسخي  کردن  پیدا  واالتر؟ 
مهم است که ديده مي شود گروهي از پذيرفته شدگان 
غیردولتي،  و  دولتي  دانشگاه هاي  آزمون هاي سراسري 
قبولي در اين نهاد مهم آموزشي را پايان راه مي دانند، 
نه آغاز راه، و حداکثر آنكه برخي از افراد اين گروه، در 
پايان تحصیالت دانشگاهي و هنگام فارغ التحصیلي به 
به  ديگر، »وسیله« اي  عبارت  به  نتیجه مي رسند؛  اين 
نام قبولي در دانشگاه، براي اين افراد به »هدف« تبديل 
مي شود؛ هدفي نهايي که منتهاي آرزوي آنهاست و با 
ورود به اين مرکز شكوفايي استعدادها و جست و جوي 
علم و دانش، راه ديگر تمام مي شود و به مقصد خويش 
پايان  انتظار  مي رسند: »پاس کردن« واحدها و چشم 
تحصیالت شدن و بي صبرانه به انتهاي راه انديشیدن؛ 
غافل از آنكه اگر کسي شور فراگیري دانش و پژوهش در 
موضوعات يك شاخه از يك رشته خاص را، که مطلوب 
نظر او نیز هست، داشته باشد، اگر همه عمر خود را نیز 
شبانه  روز براي انجام چنین کاري کنار بگذارد، باز هم 
وقت کم خواهد آورد؛ چرا که ويژگي بارز و برجسته علم، 
عالوه بر پويايي و شتاب، بي  انتها و نامحدود بودن آن 

است و نمي توان براي آن پاياني را در ذهن تصور کرد.
حال چه بايد کرد که ورود به دانشگاه، هدف نباشد و 
شور و شوق اولیه جوانان ما، که به منظور کسب دانش  
مشعل  چون  مي گذارند،  عالي  آموزش  عرصه  در  پاي 
فروزاني، از گرما و حرارت همیشگي در جهت به دست 
آوردن آخرين يافته هاي علمي و پژوهشي در هر يك 
از شاخه هاي دانش بشري برخوردار بوده و ضمن آن، 

پايداري داشته و جاودانه باشد؟
پاسخ به اين پرسش و پرسش هاي ديگري از اين دست، 
در ذهن نسل جوان ما، و برطرف ساختن موانع نظري و 
عملي دانش  اندوزي و پژوهش از سوي مسؤوالن ذي ربط 

و همین  طور والدين اين جوانان و بها دادن به اين نسل 
آينده ساز، که سازنده و پردازنده افق ها و چشم اندازهاي 
روشن فرداي ايران اسالمي هستند، نكته اي است مهم 
که پرداختن به آن، موجب پويايي و شكوفايي متداوم و 

مستمر ُملك و ملت خواهد شد. 
در اينجا مي توان به نقش خانواده ها در اصالح تصويري 
که از ساختار »دانشگاه« و چشم انداز ورود به آن در ذهن 
فرزندانشان در سال هاي پاياني دبیرستان وجود دارد اشاره 
کرد؛ تصويري که هر اندازه درست تر و واقع  بینانه تر در 
اذهان جوانان ما نقش ببندد، به توسعه پايدار دانش و 
شكوفايي استعدادها خواهد انجامید، و آن وقت است که 
مي توان به تصحیح نگرش ملي راجع به ورود به دانشگاه 

امیدوار بود و به آن انديشید.
با داوطلبان  در فرجام اين »يادداشت« روي سخن ما 
پذيرفته  )کنكور(  آزمون  اين  در  که  است  عزيزي 
مي شوند، و آن نكته که با مخاطبان جوانمان بايد در میان 
بگذاريم، اين است که جوانان برومند ما  نبايد تمام تالش 
و کوشش ارزشمند خود را تنها در جهت موفقیت در 
»کنكور« به منظور ورود به آموزش عالي معطوف نمايند؛ 
بلكه آنها بسیار بیشتر و پیشتر از آنكه به آمادگي علمي 
خود براي ورود به دانشگاه بپردازند، يعني حداکثر در 
همان سال هاي اول دبیرستان، بايد با خود انديشه کنند 
و ببینند که به راستي خداوند متعال در ضمیر آنها چه 
استعدادهايي را به امانت نهاده است، و پس از شناخت 
اين استعدادها، هم در جهت به فعلیت رساندن آنها و 
هم در جهت همسان سازي اين استعدادها با نیازهاي 
علمي کشور، که مي تواند به دست تواناي آنها در آينده 
نزديك برآورده شود، گام بردارند، و بدانند که پرداختن 
به اين موضوع هنگام ورود به دانشگاه، تا حدودي دير 
است، و آن دسته از دانشجوياني که تازه حین فراغت از 
تحصیل و دانش آموختگي، قصد پرداختن به اين مهم را 
دارند، در اين زمینه، در مقايسه با افرادي که هنگام ورود 
به دانشگاه به اين نكته مي انديشند، بسیار ديرتر اقدام 
خواهند کرد که معموالً نتیجه مطلوبي، نه براي آنان و نه 

براي جامعه، در بر نخواهد داشت.
موفق باشید

با كدام نگرش به دانشگاه مي رویم؟
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از امروز آغاز مي شود :

زمان ثبت نام پذيرفته شدگان دوره های 
دانشگاه فنی وحرفه ای 

و  کاردانی  دوره  پذیرفته شدگان  ثبت نام  زمان 
حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  ناپیوسته  کارشناسی 
اعالم شد؛ ضمن آنكه کالس ها از ۳۰ شهریور ماه 

آغاز خواهد شد.
کارشناسی  و  کاردانی  پذيرفته شدگان  ثبت نام  زمان 

ناپیوسته دانشگاه فنی و حرفه ای اعالم شد.
دوره  پذيرفته شدگان  دانشگاه،  اين  اعالم  اساس  بر 
و   ۲5 دوشنبه  روزهای  در  بايد  ناپیوسته  کارشناسی 
پذيرفته شدگان  و  فردا(  و  )امروز  سه شنبه ۲۶ شهريور 
 31 يكشنبه  و   3۰ شنبه  روزهای  در  کاردانی  دوره 
شهريور ضمن مراجعه به سايت دانشكده يا آموزشكده 
محل قبولی خود، با همراه داشتن مدارك الزم و صرفاً 

در تاريخ های مقرر، براي ثبت نام مراجعه کنند.
کارشناسی  دوره  دانشجويان جديدالورود  شروع کالس 
ناپیوسته، روز شنبه مورخ 3۰ شهريور و دوره کاردانی، 

روز دوشنبه اول مهر خواهد بود.

معاون وزير بهداشت ابالغ كرد:

افزايش 1۵ درصدی نرخ غذای 
دانشجويی دانشگاه های علوم پزشکی

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، در 
نامه ای به رؤسای دانشگاه های علوم پزشكی، نرخ 
تغذیه دانشجویی دانشگاه ها و دانشكده های علوم 
پزشكی کشور برای سال تحصیلی جدید را اعالم 

کرد.
از سوی دکتر سیماسادات الری،  نامه ای که  اساس  بر 
همه  به  بهداشت،  وزارت  دانشجويی  و  فرهنگی  معاون 
پزشكی کشور  علوم  دانشگاه های  و  دانشكده ها  رؤسای 
سال  برای  دانشجويی  غذای  نرخ  است،  شده  ابالغ 
تحصیلی جديد )9۸- 99( با 15 درصد افزايش ، از اول 

مهرماه اجرا خواهد شد.
بر اساس اين ابالغیه، که به تأيید و امضای معاون وزير 

بهداشت رسیده است، قیمت صبحانه ۸۰۰ تومان، ناهار 
155۰ تومان، شام 155۰ تومان و نرخ غذای نیم پرس 
۷۰۰ تومان اعالم شده است و دانشكده ها و دانشگاه های 
علوم پزشكی سراسر کشور موظف هستند که طبق اين 
دستورالعمل، از ابتدای سال تحصیلی جديد، غذا را بر 

اساس اين نرخ  به دانشجويان ارائه دهند.
در حال حاضر، نرخ غذای دانشجويی برای وعده صبحانه 
۷۰۰ تومان، ناهار و شام 135۰ تومان و نیم پرس ۶۰۰ 
تومان است و با آغاز سال تحصیلی جديد، غذا با افزايش 

15 درصدی به دانشجويان ارائه خواهد شد.

امروز اعالم می شود:

 نتايج نهايی آزمون 
دكتری وزارت بهداشت 

مرکز  شده  منتشر  زمان بندی  جدول  اساس  بر 
بهداشت،  وزارت  پزشكی  آموزش  سنجش 
امروز  دکتری  دوره  پذیرفته شدگان  نهایی  نتیجه 

)دوشنبه ۲۵ شهریور ماه( اعالم می شود.
اسامی  و  نهايی  نتايج  که  است  يادآوري  به  الزم 
دکتری  و  کارشناسی ارشد  دوره های  پذيرفته شدگان 
آموزش  مجری  دانشگاه های  برای  بهداشت،  وزارت 
ارسال شده است و طبق برنامه زمان بندی اعالم شده، 

در آخرين اطالعیه اين مرکز منتشر  مي شود.

از روز گذشته آغاز شده است:

 ثبت نام پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد 
دانشگاه پيام نور

ثبت نام  جزئیات  اعالم  ضمن  پیام نور،  دانشگاه 
دانشگاه  این  کارشناسي ارشد  پذیرفته شدگان 
اعالم کرد که ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان، 

از تاریخ ۲۴ شهریور ماه آغاز شده است.
برای  پیام نور  دانشگاه  پذيرفته شدگان  کلیه  ثبت نام 
انجام  نیمسال اول 9۸ - 99 و به صورت غیرحضوری 
به  مراجعه  با  که  است  الزم  پذيرفته شدگان  و  می شود 
  http://reg.pnu.ac.ir:سامانه دانشگاه پیام نور به آدرس

از نحوه نام نويسی خود آگاهی يابند.
پس از ورود به سايت در زمان اعالم شده، پذيرفته شدگان 
با مطالعه صفحه ورودی می توانند با استفاده از شناسه 
کاربری و گذر واژه )در صفحه اول سايت فوق الذکر در 

زمان ثبت نام اعالم می گردد( وارد سامانه جامع خدمات 
آموزشی گلستان شوند.

خود  مدارك  اسكن  که  است  الزم  پذيرفته شدگان 
توضیحات  صفحه  و  اول  صفحه  »تصوير  قبیل:  از 
شناسنامه«، »تصوير کارت ملی )پشت و رو(«، »عكس 
)براي مراجعه حضوری چهار قطعه(«،  با زمینه روشن 
)ويژه  وظیفه  نظام  وضعیت  کننده  مشخص  »مدرك 
مدرك  )برای  کارشناسی  مدرك  »تصوير  آقايان(«، 
کارشناسی ناپیوسته الزم است که مدرك کاردانی نیز 
درج شود(« را در قالب JPG يا JPEG و با حجم هر 
عكس حداکثر ۲5۰ کیلو بايت تهیه کنند و در هنگام 

ثبت نام غیر حضوری بارگذاری نمايند.
در  که  است  کرده  اعالم  همچنین  پیام نور  دانشگاه 
راستای رفع دغدغه پرداخت شهريه دانشجويان، ضمن 
عقد قرارداد با چندين بانك، امكان استفاده از تسهیالت 
وام با کارمزد 1/4 درصد را برای کلیه دانشجويان فراهم 
کرده است و دانشجويان از بدو ثبت نام در اين دانشگاه 
شهريه  کل  پرداخت  برای  تسهیالت  اين  از  می توانند 

خود استفاده کنند.

تا 1۵ مهر ماه تمديد شد:

فراخوان ثبت نام در جشنواره بين المللی 
خوارزمی

و سومین جشنواره  در سی  ارائه طرح  و  ثبت نام 
تمدید  امسال  مهرماه   ۱۵ تا  خوارزمی  بین المللی 

شد.
 سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی، با هدف 
تجاری سازی  و  دانش بنیان  کارآفرينی  فرهنگ  ترويج 
پژوهشگران  به مقام واالی  نهادن  ارج  نتايج تحقیقات، 
و نوآوران و فناوران کشور و فراهم کردن بستر مناسب 
برای همكاری های علمی در سطح جهان، در سال جاری 

برگزار می شود.

»فناوری های  تخصصی  گروه   1۷ در  ارسالی  طرح های 
»هنر«،  کامپیوتر«،  و  »برق  »مكانیك«،  شیمیايی«، 
»معماری و شهرسازی«، »کشاورزی و منابع طبیعی«، 
مديريت  و  صنايع  »مهندسی  »عمران«،  پايه«،  »علوم 
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»زيست  نو«،  انرژی های  و  متالورژی  »مواد،  فناوری«، 
زيست«،  »محیط  پزشكی«،  پايه  علوم  و  فناوری 
»فناوری نانو«، »هوافضا«، »مهندسی نرم افزار و فناوری 
پذيرش  دفاعی«  »صنايع  و  »مكاترونیك«  اطالعات«، 

خواهد شد.
شامل:  فناوری،  و  پژوهشی  محور  در  طرح ها  اين 
کاربردی«،  »پژوهش های  بنیادی«،  »پژوهش های 
»طرح های توسعه ای«، »ابتكار و نوآوری« مورد داوری 

قرار خواهند گرفت.
پايگاه  طريق  از  را  خود  طرح های  می توانند  متقاضیان 
اطالع رسانی جشنواره بین المللی خوارزمی و با مراجعه 
بین المللی خوارزمی  جامع جشنواره  سامانه  قسمت  به 

ارسال کنند.
برگزيدگان اين رقابت علمی، عالوه بر دريافت لوح تقدير 
و جوايز نقدی، به بنیاد ملی نخبگان به منظور دريافت 
تسهیالت معرفی خواهند شد. ضمناً معرفی به سازمان 

سنجش آموزش کشور برای استفاده از تسهیالت مطابق 
برگزيدگان  تسهیالت  ديگر  از  مرتبط،  آيین نامه های  با 

جشنواره خوارزمی به شمار می رود.
فناوری،  و  علم  پارك های  به  برگزيدگان  اين،  بر  عالوه 
مراکز رشد، صندوق های حمايتی و بنگاه های اقتصادی 
معرفی  متقابل  همكاری های  و  تعامل  افزايش  برای 

خواهند شد.

 بدين  وسیله به اطالع کلیة متقاضیان ثبت  نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری 
قانون  اساس  بر  در سال 1399  دانشجو  پذيرش  که  )Ph.D( سال 1399 می رساند 
مراکز  و  دانشگاه ها  در  تكمیلی  تحصیالت  دوره های  در  دانشجو  پذيرش  و  »سنجش 
آموزش عالی« مصوب 1۸ اسفند 94 مجلس شورای اسالمی و آيین  نامة اجرايی مربوط 
و مصوبات »شورای سنجش و پذيرش دانشجو در دوره های تحصیالت تكمیلی« به  شرح 
ذيل انجام خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد که متقاضیان ورود به دورة دکتری دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسالمی در رشته های مصوب 
و  )Ph.D( ثبت نام  دکتری  دوره های  ورودی  آزمون  در  عالی،  آموزش  گسترش  دفتر 
شرکت نمايند. الزم به ذکر است که پذيرش بر اساس قانون مذکور و مطابق اين اطالعیه 
و شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای پذيرش آزمون مذکور )که در زمان ثبت  نام 

متعاقباً از سوي اين سازمان منتشر می شود(، صورت خواهد گرفت.
بر اساس قانون فوق، سنجش و پذيرش دانشجو در مقطع دکتری )Ph.D( بر حسب هر يك 

از شیوه های »آموزشی ـ پژوهشی« و »پژوهش محور« به شرح زير انجام می شود:
1- دکتری آموزشی ـ پژوهشی: سنجش و پذيرش برای ورود به دورة دکتری 

آموزشیـ  پژوهشی بر اساس معیارهای زير صورت می گیرد:
1-1- آزمون متمرکز )5۰ درصد(.

1-۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )۲۰ درصد(.
1-3- مصاحبه علمی و سنجش عملی )3۰ درصد(.

2- دکتری پژوهش محور: سنجش و پذيرش برای دورة دکتری ناپیوسته پژوهش 
محور، بر اساس معیارهای زير صورت می گیرد:

1-۲- آزمون متمرکز )3۰ درصد(.
۲-۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )۲۰ درصد(.

۲-3- مصاحبه علمی و بخش عملی )3۰ درصد(.
۲-4- تهیة طرح واره )۲۰ درصد(.

اجرای مرحلة اول )آزمون متمرکز( از سوي سازمان سنجش آموزش کشور، و امتیاز 
مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، و مصاحبه علمی از سوي دانشگاه ها و 

مراکز آموزش عالی پذيرنده دانشجو انجام خواهد شد.

دوره های  در  دانشجو،  پذیرش  و  سنجش  شورای  مصوبه  براساس   -3
تحصیالت تکمیلی مواد آزمون متمرکز دکتری )Ph.D(  سال 1399 به شرح 

زیر خواهد بود :
3-1- آزمون زبان با ضريب )1(.

3-۲- آزمون استعداد تحصیلی با ضريب )1(.
3-3- آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی يا کارشناسی  ارشد با ضريب )4(.سنجش و 
پذيرش براي تمام دوره هاي شامل: روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پژوهش محور، پرديس هاي خودگردان، 

پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسالمی، بر اساس قانون فوق صورت خواهد گرفت.
 

4- ساير شرايط و ضوابط
4-1- تمامی دانشجويان و فارغ  التحصیالن مقطع کارشناسی  ارشد و دکتری حرفه ای 
می توانند، در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط عمومی و اختصاصی، که در دفترچه 

راهنما درج خواهد شد، در اين آزمون ورودی ثبت نام و شرکت نمايند.
4ـ  ۲ـ  دارندگان مدرك معادل دوره کارشناسي ارشد، در صورتي که مشمول آيین نامه شمارة 
۲/۷۷۶33 مورخ ۲۸ مرداد 9۲ که از سوي معاون آموزشی وزارت متبوع ابالغ شده است، 

باشند، می توانند در اين آزمون شرکت کنند.  
4-3- مؤسسات، برای پذيرش دانشجو در مهر ماه، از داوطلبانی می توانند پذيرش به عمل 

آورند که حداکثر تا سی و يكم شهريور ماه همان سال )1399( فارغ  التحصیل شوند.
4-4- پذيرفته شدگان قطعی )نهايی( روزانه سال 139۸، چه در دانشگاه محل قبولی 
ثبت نام کرده و چه ثبت نام نكرده باشند، اجازه شرکت در آزمون سال 1399 را نداشته 

و يك سال محروم از آزمون خواهند شد.
4-5- ساير شرايط و ضوابط، در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی 

دکتری نیمه  متمرکز سال 1399 درج خواهد شد.
ضمناً داوطلبان آزمون دکتري مي توانند براي اطالع از جداول رشته ها و مواد امتحاني 
آزمون ورودي دوره هاي دکتري )Ph.D( 1399 به سايت سازمان سنجش به نشاني: 

www.sanjesh.org مراجعه کنند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعية سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی 

دوره های دكتری )Ph.D( سال 1399
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 تاريخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته برای شركت در پذيرش دانشجو  صرفًا 
بر اساس سوابق تحصيلی آزمون سراسری مهرماه سال 1398  دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالی موضوع قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی مصوب 92/6/10 مجلس محترم شورای اسالمی و 

مصوبات پانزدهمين و شانزدهمين جلسه شورای سنجش و پذيرش 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  تذكر: 
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.

تکاليف ، مدارک الزم و مراحل ثبت نام اينترنتی
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(.

تذكرات 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.
 تبصره۲: 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  ۴۲۱6۳ )کد ۰۲۱( 

فرمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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و  بر اساس سوابق تحصیلي آزمون سراسري سال 139۸ در تاريخ  9۸/11/1۷  انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي تحصیلي پذیرش صرفاً  پیرو 
اطالعیه هاي مورخ 9۷/1۲/19 ، 9۸/۰۲/3۰ و 9۸/۰5/۲۰، بدين وسیله اصالحات و کدرشته محل هاي جديد )سري سوم(، عالوه بر رشته هاي تحصیلي مندرج در دفترچه 
راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي مربوط، به شرح جداول ذيل اعالم مي گردد. آن دسته از داوطلباني که قباًل ثبت نام و انتخاب رشته خود را تكمیل و کد رهگیري دريافت 

نموده اند، مي توانند، در صورت تمايل، نسبت به ويرايش کدرشته محل هاي انتخابي خود اقدام نمايند. 
ضمناً به منظور فراهم نمودن تسهیالت بیشتر، ترتیبي اتخاذ گرديده است که متقاضیان بتوانند تا پايان روز پنجشنبه مورخ 9۸/۰۶/۲۸ نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته 
اقدام نمايند؛ لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته مذکور و 
مندرجات اطالعیه هاي فوق، منحصراً به پايگاه اطالع رساني اين سازمان )لینك سامانه پذیرش دانشجو در رشته هاي صرفًا با سوابق تحصیلي آزمون سراسري – 

مهرماه ۱۳۹8( مراجعه و نسبت به ثبت نام و انتخاب کدرشته محل هاي انتخابي تا تاريخ ياد شده در آزمون مذکور اقدام نمايند.
نكته: در اطالعیه اصالحی دوم منتشر شده مورخ ۱۳۹8/۰۵/۲۰ در وبگاه سازمان سنجش، رشته محل هایی تحت عنوان دوره »محروم« مخصوص سهمیه های آزمون 
سراسری اطالع رسانی شده اند. داوطلبان براي آشنایی با سهمیه های مختلف آزمون سراسری سال ۱۳۹8 می توانند به صفحه ۱8 هر یك از دفترچه های راهنمای 
انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹8 )بخش با آزمون ها( منتشر شده مورخ ۱۳۹8/۰۵/۱۹ در وبگاه سازمان مراجعه کنند. در ضمن، شهرها و بخش های مشمول 

سهمیه سیل زدگان در صفحه ۲۰ دفترچه های مذکور مشخص شده اند. 
رشته هاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور 

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در خصوص :

 »سري سوم« اصالحات و  اعالم رشته محل هاي جديد  پذيرش  

صرفًا  بر اساس سوابق تحصيلي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالي در آزمون سراسري سال 1398 
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روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

هشدار به متقاضيان آزمون های بين 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.
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احساسات   9۸ سراسری  آزمون  داوطلبان  روزها  اين 
متفاوتی را تجربه می کنند. عده ای شادمان از نتايج نهايی 
اين آزمون هستند و در رشته و دانشگاه مورد عالقة خود 
پذيرفته شده اند، عده ای در رشته ای پذيرفته شده اند که 
ايده آلشان نبوده است، و عده ای نیز از ادامة راه، بازمانده 
و در هیچ يك از انتخاب های خود نتوانسته اند که پذيرفته 

شوند.
چه آنان که به رشتة دانشگاهی مورد عالقة خويش راه 
يافته و چه آنان که نتوانسته اند در رشته ای که دوست 
داشته اند، پذيرفته شوند بايد بدانند که اين، ابتدای راه 

است و نبايد همه چیز را تمام شده فرض کنند.  

شما تنها باهوش دانشگاه نيستيد !
از  يكی  معرفی رشته های  در همايش  پیش،  چند سال 
دانشگاه های مطرح کشور، يكی از حاضران پرسید: »اگر 
دانشجويی سطح علمی باالتری نسبت به ساير دانشجويان 
سريع تر  را  دانشگاه  واحدهای  می تواند  آيا  باشد،  داشته 
برای دانشجويان  امكاناتی  پاس کند؟ اصاًل دانشگاه چه 

باهوش و نابغه دارد؟«
آن روز، رئیس دانشكدة مهندسی برق دانشگاه گفت: »شما 
وارد دانشگاه بشويد و سطح دروس و ساير  دانشجويان را 
ببینید؛ آن وقت اگر برتر از سايرين بوديد، در اين باره با 

هم صحبت خواهیم کرد!« 
اين حس خودبزرگ بینی و برتر بودن، گاه در برخی از 
البته  می شود؛  مشاهده  سراسری  آزمون  برتر  رتبه های 
در  مواقع  اکثر  و  نیست  اين حس چندان طوالنی  عمر 
همان ترم اول از بین می رود، اما باعث می شود تا برخی 
از دانشجويان در همان ترم اول، احساسات متناقضی را 
تجربه کنند. جوانی که تا پیش از ورود به دانشگاه، تصور 
می کند که نبوغی قابل توجه دارد و از ساير همكالسی های 
خود، يك سر و گردن باالتر است، در دانشگاه، وقتی با 
دانشجويانی باسوادتر و باهوش تر از خود روبرو می شود، 

ناگهان از قلة رؤيايی خود به زير می افتد و گاه نگران و 
مضطرب می شود؛ از همین رو، داوطلبان دارندة رتبه های 
کالسی  در  است  قرار  که  باشند  داشته  دقت  بايد  برتر 
بنشینند که ساير دانشجويان نیز در سطح آنها هستند، 
و اگر در مدرسة خود از لحاظ علمی بهترين دانش آموز 
کالس بوده اند، در دانشگاه کنار دانشجويانی می نشینند 
و سطح  بوده اند  بهترين ها  جزو  مدرسه  در  نیز  آنها  که 

علمی بااليی دارند.

اين رشته، انتخاب اصلی من نبود 
امید  به  نبايد  که  معتقديم  همچنان  و  گفته ايم  بارها 
پذيرش در دانشگاه، هر رشته ای را انتخاب کرد. اگر شما 
به رشته ای عالقه مند نیستید يا می دانید که توانمندی 
الزم را برای مطالعه و موفقیت در رشته ای نداريد، نبايد 
آن رشته را انتخاب کنید؛ اما اگر شما در رشته ای پذيرفته 
شده اند که ايده آل شما نیست، نگران نباشید؛ زيرا بسیاری 
از ما، ايده آل هايمان، نه بر اساس شناخت، بلكه بر پاية 
هنجارها يا سلیقة خانواده يا جامعه است؛ در نتیجه، وقتی 
وارد دانشگاه می شويد و از نزديك با واحدهای درسی و 
محیط دانشگاه يا دانشكده آشنا می شويد، اين امكان زياد 
است که حتی از رشتة تحصیلی خود رضايت کامل پیدا 
کنید و از اينكه در اين رشته پذيرفته شده ايد، خشنود 

نیز باشید.
رشتة  باالتر،  مقاطع  در  می توانید  شما  ديگر،  سوی  از 
تحصیلی خود را تغییر دهید؛ به عبارت ديگر، راه برای 
ورود به رشته ای که ايده آل شما بوده است، بسته نیست؛ 
پس به جای اينكه از روز اول با دلمردگی و انرژی منفی 
وارد دانشگاه شويد، به دنبال نكته های مثبت و جاذبه های 

رشته و دانشگاه محل تحصیل خود باشید.    

قبول نشدن در كنکور، پايان راه نيست
اينكه قبول نشدن در کنكور را خیلی بزرگ کنیم و از 

آن شكستی غیرقابل جبران بسازيم، اشتباه است. افرادی 
بوده اند که در بهترين دانشگاه ها درس خوانده اند، اما در 
و  برنامه  نداشتن  خاطر  به  اندوزی،  دانش  مسیر  ادامه 
متوقف کردن تالش تحصیلی شان، نتوانسته اند به موفقیت 
چشمگیری در بازار کار دست پیدا کنند؛ از سوی ديگر، 
بسیاری از هنرمندان موفق و عالمان حوزه های ديگر را 
می توانیم مثال بزنیم که بدون تحصیالت دانشگاهی نیز 

توانسته اند در حوزه کاری خود موفق باشند.
هر داوطلبی بايد بپذيرد که در آزمون سراسری، احتمال 
شكست يا موفقیت وجود دارد، و اگر داوطلبی در کنكور 
نتوانست در رشته مورد نظر خود پذيرفته شود يا اصاًل در 
هیچ يك از انتخاب های خود پذيرفته نشد، نبايد به مقايسه 
خود با ديگران بپردازد يا قبول نشدن در کنكور را نشانی از 
ناتوانی خود بداند. والدين نیز نبايد زندگی  فرزندانشان را 
به نتیجه کنكور گره بزنند؛ زيرا نسل آينده ساز اين کشور، 
ديگری  آموزش های  به  دانشگاهی،  تحصیالت  کنار  در 
نیز نیاز دارد؛ آموزش هايی که بايد منجر به ارتقاء هوش 
هیجانی آنها شود؛ يعنی بايد توانايی انگیزه دادن به خود 
و )در شرايط دشوار و سرخوردگی( پشتكار الزم را داشته 
باشند و بتوانند خواسته ها، هیجان ها و استرس خود را 
کنترل کنند و با تفكیك و تشخیص درست احساسات 
خود، بتوانند با ديگران همدلی و همفكری داشته باشند. 
يك داوطلب، به عنوان نسل آينده ساز جامعه، بايد بپذيرد 
که قرار نیست در زندگی خود فقط به خوشی ها تكیه کند 
و انتظار داشته باشد که همه چیز مطابق میلش پیش 
برود، و اگر امروز در رشتة مورد عالقه اش پذيرفته نشد، 
اين به معنای پايان همه چیز و باختن در زندگی نیست، 
بلكه به اين معناست که  در اين برهه از زمان، به بخشی 
از اهداف يا آرزوهايش دست نیافته است؛ پس، به جای 
آنكه بگويد »من کم آورده ام« و خود را در امواج ناامیدی 
غرق کند، الزم است که  راه های غلبه بر ناامیدی را فرا 

بگیرد و خود را از بن بست يأس، نجات دهد.

با داوطلبان آزمون سراسري 98 :

اين روزها چه حال و هوايی داريد؟
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، ضمن عرض تبريك و تهنیت به خواهران 
بدين وسیله  پذيرفته  شده اند،   139۸ سال  سراسري  آزمون  در  که  عزيزي  برادران  و 
با  تحصیلي  مختلف  رشته هاي  نهايي  پذيرفته شدگان  نتیجه  که  اطالع مي رساند  به 
دانشگاه  پرديس هاي  دانشگاه  پیام نور،  نوبت دوم  )شبانه(،  روزانه،   دوره هاي  آزمون 
فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجايي، مؤسسات غیرانتفاعي و غیردولتي، رشته هاي 
تحصیلي مجازي، پرديس خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
پايگاه  در  نفر    19121۵ تعداد  به  جمعاً   99  -9۸ تحصیلي  سال  در  کشور  عالي 
اطالع رساني  سازمان  سنجش  آموزش  کشور به  نشاني: www.sanjesh.org قرار 

گرفته است. 

نکته مهم: الزم به توضیح است که کلیه داوطلبان، اعم از پذيرفته شدگان رشته هاي تحصیلي 
با آزمون يا کساني که در اين مرحله در رديف پذيرفته شدگان قرار نگرفته اند، در صورت تمايل، 
براي ثبت نام و پذيرش در رشته هاي صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي، مي توانند حداکثر 
سراسري  آزمون  )بخش  سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه  به   9۸/۶/۲۸ تاريخ  تا 
- سامانه پذيرش در رشته هاي با سوابق تحصيلي( مراجعه و براي ثبت نام و 
اقدام نمايند. الزم به تأکید است که تاريخ فوق قابل  پذيرش در اين گونه رشته ها 
انتخاب  تمديد نیست. بديهي است که داوطلباني که قباًل در اين سامانه ثبت نام و 
رشته نموده اند، در صورت تمايل، مي توانند تا تاريخ فوق، نسبت به ويراش اطالعات 

يا رشته هاي انتخابي خود اقدام نمايند.

الف ( توضيحات كلي براي اطالع كليه داوطلبان:
1- کلیه پذيرفته شدگان براي اطالع از نحوه ثبت نام، تاريخ ثبت نام و مدارك الزم براي 
ابتدا به پایگاه  ثبت نام )عالوه بر مدارك مندرج در اين اطالعیه( ضرورت دارد که 
اطالع رساني دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمايند. 
بديهي است در صورتي که دانشگاه يا مؤسسه محل قبولي، برنامه زماني مشخصي را 
براي ثبت نام در سايت خود درج ننموده باشد، پذيرفته شدگان اين قبیل از مؤسسات، 
اين  از پذيرفته شدگان مندرج در  برنامه زماني ثبت نام  الزم است که مطابق جدول 
براي ثبت نام به محل قبولي مراجعه نمايند. بديهي است که عدم مراجعه  اطالعیه 
به موقع پذيرفته شدگان براي ثبت نام، به منزله انصراف قطعي از تحصیل آنها تلقي 

خواهد شد.
از طريق سايت آن دانشگاه اعالم  نتايج مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی متعاقباً    -۲
خواهد شد و بديهی است داوطلباني که هم در رديف پذيرفته شدگان يكي از دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي و هم در رديف پذيرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي قرار 
مي گیرند، منحصراً مي توانند در يكي از کد رشته محل هاي قبولي ثبت نام نمايند؛ به 
اين صورت،  غیر  در  نیستند؛  قبولي  دو محل  در هر  ثبت نام  به  مجاز  ديگر،  عبارت 

مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.
3-  براي کلیه پذيرفته شدگان و همچنین آن دسته از داوطلباني که فرم انتخاب  رشته 
اينترنتي خود را تكمیل نموده اند، ولي پذيرفته نشده اند، کارنامه علمي حاوي رتبه 
در  مزبور  کدرشته  متقاضیان  بین  در  انتخابي  کدرشته هاي  از  يك  هر  در  داوطلب 
سهمیه مربوط، با توجه به نمره کل وي در همان کدرشته و همچنین رتبه آخرين 
نفر پذيرفته  شده در هر يك از کدرشته هاي انتخابي و اطالعات مفید ديگر، در روز 

پنجشنبه مورخ 98/6/28 در پايگاه اطالع رساني اين سازمان قرار داده خواهد شد. 
4-  به اطالع مي رساند که هرگونه تغییرات منعكس شده به اين سازمان، پس از اعالم 
نتايج اولیه، از قبیل اصالح سوابق تحصیلي واصله از سوي وزارت آموزش و پرورش 
يا اعمال سهمیه از سوي ارگان هاي  ذي ربط و ... در نتیجه نهايی داوطلبان ذي نفع 
اعمال گرديده است. بديهي است که داوطلبان مي توانند، همزمان با انتشار کارنامه 
نتیجه نهايي )در تاريخ 9۸/۶/۲۸(، کارنامه نتیجه مرحله اول اصالح شده خود را نیز 

مشاهده نمايند. 
۵-  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 
در  سازمان،  این  اطالع رساني  پایگاه  طریق  از  آزمون  نهایي  نتایج  کارنامه 
یا  سؤال  خود  رشته   انتخاب  یا  کارنامه  مندرجات  خصوص  در  که  صورتي 
طریق  از  منحصراً   ۹8/6/۳۱ تا  حداکثر  مي توانند  باشند،  داشته  تقاضایي 
ارسال  از  و  نمایند  اقدام  سازمان  سایت  در  اینترنتي  پاسخگویي  سیستم 
نامه پستي و مراجعه حضوري اکیداً خودداري نمایند. بدیهي است به کلیه 
از تاریخ ۹8/6/۳۱ واصل شود، به هیچ  یا بعد  از طریق دیگري  مواردي که 

وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

جدول برنامه زماني ثبت نام از پذيرفته شدگان براي آن دسته از دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي كه برنامه زماني براي ثبت نام در سايت اينترنتي 

خود اعالم ننموده اند

ب( حذف كدرشته محل يا اصالحات در دفترچه هاي راهنماي انتخاب رشته:
1- با توجه به اعالم دانشگاه علوم پزشكي بقیه ا... )عج( و وزارت دفاع و پشتیباني 
نیروهاي مسلح، درکدرشته هاي تحصیلي  داراي شرايط خاص )کد 3199۷( پزشكي، 
)کد 3۲۰۰۲( داروسازي و )کد 3۲۰۰۶( پرستاري بورسیه وزارت دفاع پذيرش در 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 اعالم اسامي پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي مختلف 

تحصيلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي آزمون 

سراسري سال 1398 )رشته هاي با آزمون(
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دانشگاه علوم پزشكي بقیه ا... )عج( به دلیل عدم پذيرش از سوي ارگان بورس دهنده 
هیچ داوطلبي به عنوان پذيرفته شده نهايي اعالم نخواهد شد.

فناوري در  و  تحقیقات  علوم  وزارت  عالي  آموزش  دفتر گسترش  اعالم  براساس   -۲
خصوص حذف پذيرش دانشجو در مؤسسه آموزش عالي غیرانتفاعي فرزانگان اصفهان 
در آزمون سراسري سال 139۸، در کد رشته محل هاي مؤسسه مذکور هیچ داوطلبي 

به عنوان پذيرفته شده نهايي اعالم نخواهد شد.
در  ملي  امنیت  و  اطالعات  دانشگاه  تحصیلي  رشته هاي  پذيرفته شدگان  اسامي    -3
انجام  براي  پذيرفته شدگان،  با  و  نخواهد شد  اعالم  سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه 

مراحل ثبت نام، از سوي دانشگاه مذکور هماهنگي الزم به عمل خواهد آمد. 
عالي  آموزش  مرکز   )355۶3 )کد  هنري  فرهنگي  مديريت  رشته  تحصیلي  در   -4
تربیت مربي عقیدتي سیاسي سپاه- قم، به دلیل عدم ارسال نتايج مراحل مصاحبه، 
به  از سوي مؤسسه مذکور، هیچ داوطلبي  معاينه و ساير مراحل گزينش داوطلبان 
گونه  هر  داشتن  در صورت  داوطلبان  شد.  نخواهد  اعالم  نهايي  پذيرفته شده  عنوان 

سؤال مي توانند با مرکز ذی ربط تماس حاصل نمايند.
5- عنوان »دانشكده علي آباد کتول« وابسته به دانشگاه گلستان، به »دانشكده فني و 

مهندسي علي آباد کتول« وابسته به دانشگاه گلستان تغییر يافته است.
۶- آدرس مؤسسه غیرانتفاعي سبالن- اردبیل: اردبیل – شهرك کشاورزي- خیابان 
میالد- باالتر از میدان برادران شهیدرجبي- خیابان باقري زنده دل - سمت راست 
نگار:  دور   ۰45-335۲3913–  ۰45-3351۷3۷3 تلفن:  شماره  سوم.  کوچه   -

335۲3911-۰45 است.
۷- آدرس مؤسسه غبرانتفاعي پاسارگاد- شیراز: بلوار امیرکبیر- شهرك والفجر- بلوار 

فجر غربي شماره تلفن: ۰۷1-3۸4۲۰۰۰3-۷ 
. www.pasargad-ihe.ac.ir :وبگاه

. www.pooyesh.ac.ir :۸- مؤسسه غیرانتفاعي پويش- قم:  وبگاه
. www.mehrarvand.ac.ir :9- مؤسسه غیرانتفاعي مهراروند- آبادان: وبگاه

1۰-دانشگاه شهیدچمران اهواز:  کدرشته 3۰51۶ علوم و مهندسي آب دوره شبانه 
گروه رياضي، پذيرش براي نیمسال اول انجام مي شود.

11- بر اساس اعالم سازمان مديريت بحران کشور در خصوص سهمیه مناطق سیل زده 
براساس تقسیمات کشوري جديد، نام شهرستان »دوره« به شهرستان »چگني« تغییر 

يافته و شامل بخش هاي مرکزي، شاهیوند و ويسان است.
دبیر  تربیت  و  فرهنگیان  )دانشگاه   ۱7 و   ۱۱ کدهاي  مورد  در  توضیح   -۱۲
خدمات  و  قضایي  علوم  )دانشگاه   ۱۴ شاهد(،  )دانشگاه   ۱۲ رجایي(،  شهید 
دانشگاه عالمه طباطبایي(، ۱8  اکو  بیمه  ) مدیریت  دادگستري(، ۱۵  اداري 
)دانشكده غیرانتفاعي رفاه(، ۱۹ )دکتري بیوتكنولوژي دانشگاه تهران(، ۲۰ 
)بورسیه سپاه (، ۲۱ )دانشگاه شهید مطهري(، ۲۲ )بورسیه وزارت دفاع (، ۲۳ 
)دانشگاه صداو سیماي جمهوري اسالمي ایران(، ۲۴ )معارف اسالمي و ارشاد 
دانشگاه غیرانتفاعي امام رضا »ع« مشهد(، ۲۵ )بورسیه ارتش(، ۲6 )بورسیه 
نیروي انتظامي( و ۲۹ )رشته کارداني فوریت هاي پزشكي دانشگاه هاي علوم 

پزشكي(، ۳۰ )مرکز آموزش عالي تربیت مربي عقیدتي سیاسي سپاه-قم(
 1۲-1- آن دسته از پذيرفته شدگاني که براي آنان به جاي کدرشته قبولي، يكي از 
کدهاي فوق اعالم شده، به منزله آن است که منحصراً در کدرشته مذکور نمره علمي 
الزم را دارا بوده و در رديف معرفي شدگان چند برابر ظرفیت يكي از کدرشته هاي 

مؤسسه مذکور قرار گرفته اند.
 5( شده  اعالم  قبولي  کدرشته  بر  عالوه  که،  پذيرفته شدگاني  از  دسته  آن   -۲-1۲
رقمي(، يكي از کدهاي ۲ رقمي فوق نیز در اعالم نتايج براي آنها مشخص گرديده 
است، توجه داشته  باشند که به دلیل داشتن نمره علمي الزم در اولويت قبل از رشته  
قبولي، در رديف معرفي شدگان چند برابر ظرفیت يكي از کدرشته هاي مؤسسه مذکور 

قرار گرفته اند. 
1۲-3- کلیه داوطلبان فوق )داوطلباني که براي آنان يكي از کدهاي 11، 1۷، 1۲، 

14، 15، 1۸ ،19 ،۲۰، ۲1 ، ۲۲ ، ۲3 ، ۲4، ۲5، ۲۶، ۲9 و 3۰  اعالم شده است( الزم 
است براساس برنامه زماني که در اطالعیه  روز يکشنبه مورخ 98/6/31 از طريق 
محل  آدرس  به  مصاحبه  براي  شد،  خواهد  منتشر  سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه 
اعالم شده در اطالعیه مراجعه نمايند. بديهي است که عدم مراجعه براي شرکت در 
مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشته هاي مذکور، به منزله انصراف از رشته  ذي ربط 
تلقي مي گردد و آن دسته از داوطلباني که داراي کد قبولي ديگري هستند، مي توانند 
در کدرشته قبولي اعالم شده ثبت نام نموده و به ادامه تحصیل بپردازند. الزم به تأکید 
است آن دسته از داوطلباني که در کد رشته قبولي ديگري نام آنان اعالم شده است، 
در صورتي که در مراحل مصاحبه و گزينش شرکت نموده و پس از تأيید در رديف 
اعالم شده  در کدرشته  آنها  قبولي  بگیرند،  قرار  رشته جديد  نهايي  پذيرفته شدگان 

قبلي )رشته اي که هم اکنون اعالم شده( باطل خواهد شد. 

ج( مدارک مورد نياز براي ثبت نام از پذيرفته شدگان: 
بايد حسب   ) با آزمون  امتحاني )پذيرش  از پذيرفته شدگان کدرشته هاي  - هر يك 
مورد مطابق جدول ذيل، مدارك الزم را براي ثبت نام در مؤسسه آموزش عالي محل  

قبولي تهیه و تحويل نمايند.
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توضيحات و نکاتي در خصوص رديف هاي جدول فوق:
- رديف 2 و 3:

)براي نظام آموزشي  امتحانات جبراني دوره پیش دانشگاهي  برگزاري  به  با توجه   *
سالي واحدي يا ترمي واحدي( يا پايه دوازدهم )براي نظام آموزشي 3-3-۶( در نیمه 
دوم شهريور ماه، در صورتي که پذيرفته شدگان در زمان ثبت نام حسب مورد موفق 
ارائه گواهي پیش دانشگاهي يا گواهي پايان تحصیالت   دوره دوم متوسطه )نظام  به 
آموزشي 3-3-۶( نگردند، الزم است که تعهدي مبني بر ارائه گواهي فراغت از تحصیل 
تا تاريخ  9۸/۷/3۰ در دانشگاه محل قبولي بدهند. بديهي است که در صورت عدم ارائه 

گواهي مذکور تا تاريخ 9۸/۷/3۰، قبولي آنان لغو مي گردد. 
محترم  رياست    91/1۰/1۸ مورخ   4۶۰/۲۲144۶ شماره  بخشنامه  به  توجه  با   *
تصوير گواهي  به همراه  بايد  پذيرفته شدگان  کلیه  پرورش  و  آموزش    مرکز سنجش 
»دفاتر  به  خود  متوسطه  دوم  تحصیالت   دوره  پايان  گواهي  يا  پیش دانشگاهي 
اداره  از  )ارزش تحصیلي(  تأيیدية تحصیلي  و  پيشخوان خدمات دولت« مراجعه 
زمان  را در  آن  و رسید  نمايند  را درخواست  پرورش محل تحصیل خود  آموزش  و 
ثبت نام به دانشگاه ارائه دهند. کلیه پذيرفته شدگان حتماً نام رشته و مؤسسه آموزش 
عالي محل تحصیل خود را در فرم »دفاتر پيشخوان خدمات دولت« اعالم نمايند.

- رديف 4:
دانشجويان  اخراجي  آموزشي  موضوع  آيین نامه  آموزشي  و همچنین  دانشجويان  دوره  
اخذ  را  کارداني (  يا  کارداني  عمومي   از  )اعم  کارداني  معادل   مدرك   که   کارشناسي  
حساب   تسويه   از  پس   انصرافي ،  دانشجويان   به   مربوط  مقررات   مانند  نیز  نموده اند 
کامل  با مؤسسه   ذي ربط و همچنین  اداره  کل  امور دانشجويان  داخل  و صندوق  رفاه  
دانشجويان  وزارت   ذي ربط و در صورت  نداشتن  مشكل  نظام  وظیفه  )براي  برادران ( 
هیچ محدوديتي در انتخاب رشته نداشته و حق  ثبت نام  در رشته قبولي اعالم شده را 
دارا هستند. بديهي  است  که اين دسته  از داوطلبان  مي توانند کلیه  تعهدات  مربوط را 

پس  از اتمام  تحصیالت  خود به  صورت  يكجا به  انجام  برسانند.
- رديف هاي ۵ الي 8 : 

و دانشگاه ها  )فوق ديپلم(  دارندگان  مدرك  کارداني    از  يا  هريك  فارغ التحصیالن   -1 
دانشگاه فني  وحرفه اي،  آموزشكده هاي  پیوسته  کارداني  يا  عالي  آموزش   مؤسسات 
براي رشته هاي تحصیلي پذيرش براي يا دانشگاه آزاداسالمي   جامع علمي-کاربردي 
 نیمسال اول سال تحصیلي 9۸- 99 که حداکثر تا تاريخ 9۸/۶/31 و براي رشته هاي
 تحصیلي پذيرش براي نیمسال دوم سال تحصیلي 9۸- 99 که تا تاريخ 9۸/11/3۰

 فارغ التحصیل شده اند:
وزارت  يا  فناوري  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  تأيید  مورد  آنها  تحصیلي  رشته  الف( 

 بهداشت، درمان  و آموزش پزشكي  يا  دانشگاه  آزاد اسالمي  باشد.
ب( رشته تحصیلي دوره کارداني آنان فاقد دوره کارشناسي ناپیوسته باشد.

ج( در مهلت تعیین شده بعد از اتمام تحصیل و قبل از اعزام به خدمت، در آزمون 
پذيرفته شده اند.

در صورت قبولي در رشته هاي تحصیلي گروه آزمايشي  ذي ربط و در مقطع باالتر از 
کارداني و با احتساب تعدادي از واحدهاي دوره  کارداني در دوره  باالتر، به نحوي  که 
حداکثر طول  مدت  تحصیل آنها از کارداني به مقطع باالتر، دو سال  کمتر از طول   مدت 
تحصیل طبق  ضوابط  وزارت  متبوع  در همان دوره تحصیلي باشد، قبولي آنان از نظر 

نظام وظیفه بالمانع است؛ در غیر اين صورت، قبولي آنان لغو مي گردد. 
 ۲- دارندگان مدرك کارداني )فوق ديپلم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي( ، که
حین در  چنانچه  پذيرفته  شده اند،  اول  نیمسال  تحصیلي  رشته هاي  از  يك  هر   در 
 انجام خدمت ضرورت )وظیفه عمومي( هستند با ارائه گواهي از يگان مربوط مبني بر
 اينكه دوران خدمت ضرورت )وظیفه عمومي ( آنان تا تاريخ 9۸/۶/31 )براي هر يك
 از رشته هاي تحصیلي نیمسال اول( يا تا تاريخ 9۸/11/3۰ )براي هر يك از رشته هاي
 تحصیلي نیمسال دوم(  به پايان خواهد رسید، مجاز به ثبت نام در رشته قبولي اعالم

شده هستند.
 3- کلیه فارغ التحصیالن دوره هاي کارداني ) فوق  ديپلم دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش 
، که برادران (  و  از خواهران  ) اعم  آموزشي پزشكي   عالي ( رشته هاي تحصیلي گروه 
پايان به  تاريخ 9۸/۶/31  تا  انساني(  نیروي  اليحه  )طرح  آنان  مقرر  قانوني   خدمات 
 رسیده  باشد، مجاز به انتخاب رشته هاي  نیمسال اول  و  دوم بوده  و  فارغ التحصیالن
 دوره هاي مذکور که  خدمات قانوني مقرر آنان تا تاريخ 9۸/11/3۰ به  پايان مي رسد،
 منحصراً مجاز به  انتخاب   رشته هاي   تحصیلي  داراي پذيرش براي  نیمسال دوم سال
کارداني مدرك   دارندگان   از  دسته  آن  که  است  بديهي  بوده اند.   99  تحصیلي 9۸- 
 )فوق ديپلم( رشته هاي  تحصیلي گروه آموزشي پزشكي، که خدمات قانوني مقرر آنان
 تا تاريخ 9۸/11/3۰ به  پايان نخواهد رسید، مجاز به  ثبت نام  در رشته قبولي )پذيرش

براي نیمسال دوم سال جاري هم( نبوده و  قبولي آنان  لغو خواهد شد.
غرب، اسالم آباد  شهرستان هاي:  زلزله زده  داوطلبان  سهمیه  - رديف  1۵:     

 پاوه، ثالث باباجاني، جوانرود، داالهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرين، گیالن غرب و
 همچنین بخش هاي کوزران و ماهي دشت شهرستان کرمانشاه در )استان کرمانشاه(
لرستان و  استان هاي خراسان شمالي، خوزستان، گلستان  داوطلبان سيل زده   و 

شامل شهرستان هاي مندرج در جدول ذيل:



۲5 شهريور ماه 139۸  سال بیست و چهارم ، شماره  ۲4        12 

 
د( توضيحات سهميه  ايثارگران و رزمندگان

1- 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 )سهمیه ايثارگران ۲5 درصد ظرفیت(.

۲- پنج درصد )5 درصد( ظرفیت هر کدرشته محل نیز به »جانبازان زير ۲5 درصد 
و همسر و فرزندان آنان« و »همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور 

داوطلبانه در جبهه« اختصاص دارد )سهمیه ايثارگران 5 درصد ظرفیت(.
تذكر: طبق تبصره بند الف ماده 9۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، 
درصدي   ۲5 سهمیه  که  صورتي  در  ايران،  اسالمي  جمهوري  فرهنگي  و  اجتماعي 
ايثارگران از سوي داوطلبان مشمول سهمیه فوق تكمیل نشود، خالي مانده آن، ابتدا 
به مشموالن سهمیه 5 درصدي ايثارگران، که شرايط و حدنصاب الزم را داشته اند، 
به  آن  باقي مانده  باشد،  مانده  خالي  ظرفیت  اين  هم  باز  اگر  و  مي يابد،  تخصیص 

داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص يافته است.
ايثارگران  و  ايثارگران ۲5 درصد ظرفیت  از  )اعم  ايثارگر  از داوطلبان  3- آن دسته 
5 درصد ظرفیت( و رزمنده شامل )1- رزمندگان بسیجي. ۲- رزمندگان جهادگر. 
3- رزمندگان نیروهاي مسلح. 4 - خانواده شهدا »پدر، مادر، خواهر و برادرشهید«. 5- 
همسر و فرزندان معظم شهدا يا مفقوداالثر. ۶- جانبازان ۲5 درصد و باالتر و همسر 
و فرزندان آنان. ۷- جانبازان زير ۲5 درصد و همسر و فرزندان آنان. ۸- آزادگان عزيز 
و فرزندان و همسر آنان. 9- همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور 
داوطلبان در جبهه( در آزمون سراسري سال 139۸پذيرفته شده اند، در زمان  ثبت نام، 
ملزم به ارائه فرم  يا مدرکي  در رابطه  با  تأ يید سهمیه ثبت نامي  خويش  نیستند. بديهي 
است، چنانچه  سهمیه  پذيرفته شده اي حسب مورد از ارگان هاي ذي ربط  مورد تأيید 

قرار نگیرد، از تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهد آمد.
داوطلبان گرامي مي توانند، در صورت داشتن سؤال، طبق مفاد بند ۵ قسمت 
»الف« این اطالعیه اقدام کنند یا در صورت لزوم  با شماره تلفن: ۴۲۱6۳-

۰۲۱ تماس حاصل نمایند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

پيك سنجش، هفته نامه خربى و اطالع رساىن سازمان سنجش آموزش 

كشور است كه از پاييز سال 1375 تاكنون به طور پيوسته، دوشنبه هر 

هفته منترش مى شود. هفته نامه پيك سنجش، دربردارنده آخرين اخبار و 

اطالعيه ها درباره مراحل مختلف آزمون هايى است كه از مرحله آغازين تا 

پايان آن )ثبت نام آزمون تا اعالم نتايج نهايى و 

معرىف اسامى پذيرفته شدگان هر آزمون(، از سوى 

سازمان سنجش آموزش كشور اجرا مى شود. 

اين هفته نامه، با ستون ها و صفحات ثابت و متغريى 

مانند: يادداشت هفته، اخبار، اطالعيه، گزارش خربى، گفت 

و گو، آشنايى با رشته هاى دانشگاهى، آگهى 

برنامه  فراخور  به   ... و 

 زماىن آزمون ها،

 با مخاطبان جوان خود )دانش آموزان سال هاى آخر دبريستان يا دانشجويان 

دوره هاى كارداىن، كارشناىس، كارشناىس ارشد، داوطلبان آزمون رسارسى، 

كارشناىس ناپيوسته، كارشناىس ارشد و دكرتى( همراه مى شود و در جهت 

راهناميى آنها به منظور ثبت نام و رشكت در آزمون هاى مختلف كه از سوى 

سازمان سنجش برگزار مى گردد گام برمى دارد.

هفته نامه پيك سنجش، در بيست و چهارمني سال فعاليت خود، به مين 

همراهى و همگامى مخاطبان پرشور و نشاط خود به آينده اميدوار است و 

همواره به شادكامى و موفقيت اين عزيزان مى انديشد.

خوانندگان، بازديدكنندگان و عالقه مندان مى توانند طرح ها، عكس ها، مطالب، 

 PEYK@SANJESH.ORG  :انتقاد ها و پيشنهادهاى خود را به نشاىن
 

ارسال منايند. 

peyk.sanjesh.org  :نشانی سایت
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داوطلبــان گرامــی بــرای پی گیــری هــر گونــه ســؤال در خصــوص نتایــج مربــوط 
ــدام  ــل اق ــای ذی ــه روش ه ــد ب ــالمی می توانن ــگاه آزاد اس ــته های دانش ــه رش ب

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

www. azmoon.org : ــانی ــه نش ب
2- تمــاس تلفنــی بــا ســتاد پاســخگویی تلفنــی مرکــز ســنجش و پذیــرش 

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

ســازمان مرکــزی دانشــگاه آزاد اســالمی.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه پی گيری هر گونه سؤال 

در خصوص نتايج 

دانشگاه آزاد اسالمی

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در خصوص :

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

تحصيلي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالي در آزمون سراسري سال 1398 
پیرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي تحصیلي پذيرش صرفاً بر 
اساس سوابق تحصیلي آزمون سراسري سال 139۸ در تاريخ  9۸/11/1۷ و اطالعیه هاي 
مورخ 9۷/1۲/۲۶ و 9۸/۰۲/3۰، بدين وسیله اصالحات و کدرشته محل هاي جديد )سري 
دوم(، عالوه بر رشته هاي تحصیلي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي 
 www.sanjesh.org :مربوط، به شرح جداول مندرج در سايت سازمان سنجش به نشاني
اعالم مي گردد. آن دسته از داوطلباني که قباًل ثبت نام و انتخاب رشته خود را تكمیل و 
کد رهگیري دريافت نموده اند، مي توانند، در صورت تمايل، نسبت به ويرايش کدرشته 

محل هاي انتخابي خود اقدام نمايند. 
که  است  گرديده  اتخاذ  ترتیبي  بیشتر،  تسهیالت  نمودن  فراهم  منظور  به  ضمناً 
متقاضیان بتوانند تا پایان روز پنجشنبه مورخ ۹8/۰6/۲8 نسبت به ثبت نام و انتخاب 
رشته اقدام نمايند؛ لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و 
پس از مطالعه دقیق شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته مذکور 
و مندرجات اطالعیه هاي فوق، منحصراً به پايگاه اطالع رساني اين سازمان )لینك سامانه 
پذيرش دانشجو در رشته هاي صرفاً با سوابق تحصیلي آزمون سراسري – مهرماه 139۸( 
مراجعه و نسبت به ثبت نام و انتخاب کدرشته محل هاي انتخابي تا تاريخ ياد شده در آزمون 
مذکور اقدام نمايند.                   روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

پیرو انتشار اطالعیه هاي مورخ 9۷/1۰/13 و 9۷/1۲/۲۶، بدين وسیله به اطالع کلیه 
متقاضیان مي رساند:

1- 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، پرديس خودگردان و مجازي«، که پذيرش آنها »صرفاً بر 
اساس سوابق تحصیلي« صورت مي  پذيرد، در آزمون سراسري سال 139۸ پذيرش به 
صورت متمرکز و از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان انجام مي گیرد؛ لذا داوطلبان 
منحصراً بايد در سايت سازمان به »لینك سامانه پذيرش دانشجو در رشته هاي صرفاً 
تاريخ  تا  حداکثر  و  مراجعه   »139۸ مهرماه  ـ  سراسري  آزمون  تحصیلي  سوابق  با 
عالقه خود)حداکثر1۰۰  مورد  رشته هاي  کد  انتخاب  و  ثبت نام  به  نسبت   9۸/۶/۲۸
کدرشته محل( اقدام  نمايند و ثبت نام از هر طريق و روش ديگري 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 ويرايش کد رشته هاي انتخابي خود 

مربوط در سايت سازمان سنجش، کد  آدرس  به  مراجعه  با  نمايند، مي توانند  اقدام 
رشته هاي انتخابي خود را ويرايش نمايند. 

سوابق  با  »صرفاً  پذيرش  رشته هاي  کد  انتخاب  به  که  داوطلباني  از  دسته  آن   -3
دانشگاه  سايت  به  که  است  الزم  دارند،  تمايل  اسالمي  آزاد  دانشگاه  در  تحصیلي« 
مذکور به آدرس: www.azmoon.org مراجعه و با توجه به اطالعیه هاي مندرج 
در سايت دانشگاه مذکور و دفترچه هاي راهنماي انتخاب رشته آن دانشگاه، نسبت 
به انتخاب کد رشته اقدام نمايند 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 پذيرش »با آزمون« و رشته هاي »صرفاً 
پذيرفته شدگان  رديف  در  چنانچه  نموده اند،  انتخاب  را  تحصیلي«  سوابق  اساس  بر 
نهايي هر دو شیوه پذيرش قرار گیرند، بر اساس عالقه خود، منحصراً مي توانند در 

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

اطالعيه سازمان  سنجش آموزش كشور در خصوص:

 پذيرش رشته هاي »صرفًا بر اساس سوابق تحصيلي« دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1398 
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پیرو اطالعیه مورخ 9۷/1۲/19 و انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي 
بر اساس سوابق تحصیلي در مرحله پذيرش سراسري براي مهر ماه  تحصیلي صرفاً 
سال 139۸ در تاريخ 9۷/11/1۷، بدين وسیله اصالحات و کدرشته محل هاي جديد، 
عالوه بر رشته هاي تحصیلي مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي 

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

انتخابي خود اقدام نمايند. 

الزم به توضیح 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  کدرشته  جداول  لذا 
همزمان با شروع انتخاب رشته هاي تحصیلي آزمون سراسري سال 139۸ )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 كشور

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در خصوص :

 اصالحات و  اعالم رشته محل هاي جديد  صرفًا  براساس سوابق تحصيلي 

پذيرش  درمرحله  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  از  برخي 

سراسري براي  مهر ماه  سال 1398 
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