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اطالعية سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

زمان مصاحبه داوطلبان آزمون 
سراسری 1398دربرخی ازكدها

سال تحصیلي جدید 

و درك فرصت ها

با  دانشجویان،  امور  سازمان 
داد  هشدار  اطالعیه ای،  صدور 
برخی  به  مراجعه  از  دانشجویان 
مختلف،  اسامی  با  سایت ها  از 
تأییدیه  گواهی  ارائه  مدعی  که 
خدمات  سایر  انجام  و  تحصیلی 

دانشجویی هستند، بپرهیزند.

مشاهده  اخیراً  اینکه  به  توجه  با 
با  سایت ها  از  برخی  كه  است  شده 
گواهی  ارائه  مدعی  مختلف،  اسامی 
سایر  انجام  و  تحصیلی  تأییدیه 
خدمات دانشجویی دیگر تحت عنوان 
ضمن  شده اند،  سازمان  این  پورتال 
اصالت  عدم  خصوص  در  هشدار 

كه  می دارد  اعالم  سایت ها  این گونه 
امور  سازمان  پورتال  آدرس  تنها 
 portal.saorg.ir دانشجــویان، 
استفاده  عواقب  و  مسؤولیت  و  است 
استفاده  عهده  بر  آدرس ها،  سایر  از 

كننده خواهد بود.

با صدور اطالعيه ای

سازمان امور دانشجویان درباره ارائه تأیيدیه تحصيلی هشدار داد

تا فردا ) 2 مهرماه ( ادامه دارد :

 ثبت نام پذیرفته شدگان دوره های كارداني 

فني و حرفه اي علمي ـ  كاربردي مهر 1398

از هنرستان فنی و حرفه ای 

تا جشنواره های بين المللی

آمادگی برای 

یک رقابت  سالم ...
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   نقل و برداشت مطالب نشریه پیک سنجش با ذکر کامل منبع بالمانع است.

   استفاده از طرح ها و عکس های اختصاصی پیک سنجش منوط به اجازه کتبی است
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت امام سجاد )ع( فرمودند:
نگاه مؤمن به چهرة برادر مؤمن خود، از روي 

دوستي و محبت به او، عبادت است. 

هیچ  و  نیست،  سومندتر  ِخَرد  از  مالي  هیچ 
و هیچ  پسندیدن،  از خود  ترسناك تر  تنهایي 
ِخَردي چون تدبیر اندیشیدن، و هیچ بزرگواري 
چون پرهیزگاري، و هیچ همنشیني چون خوِي 
نیکو، و هیچ میراثي چون فرهیخته شدن، و 
هیچ راهبري چون با عنایِت خدا همراه بودن، 
و هیچ سوداگري ]تجارتي[ چون كرداِر نیك 
اندوختن  ثواِب  هیچ سودي چون  و  ورزیدن، 

]نیست[.

حضرت امام سجاد )ع( فرمودند:
والیت ما اهل بیت )ع( و برائت از دشمنان ما، 

سبب قبولي نماز است.

از امروز با فرارسیدن ماه مهر، پاییز آغاز شد و وارد 
و  پاییز  رسیدن  فرا  با  مي شویم.  سال  سوم  فصل 
نواخته شدن زنگ مدارس و شروع  آمدن مهرماه و 
جدید  تحصیلي  سال  رسماً  دانشگاه ها،  كالس هاي 
میلیون ها  بخش  نوید  حركت  نسیم  و  مي شود  آغاز 
مختلف  مقاطع  در  ایراني  دانشجوي  و  دانش آموز 
فضیلت  و  دانش  براي كسب  دانشگاهي  و  تحصیلي 

همراه با بالندگي و پویندگي وزیدن مي گیرد.
آغاز سال تحصیلي جدید از منظر فردي و اجتماعي، 
در بردارنده فرصت ها و تهدیدهاي قابل توجهي است؛ 
به هر روي، شروع دوره اي  این لحاظ كه  از  فرصت 
جدید و گام نهادن در مسیر پیشرفت علمي از سوي 
دانش آموزان و دانشجویان را نوید مي دهد، و تهدید 
از آن جهت كه اگر براي این پتانسیل با ارزش، كه 
جریان  دانشجو  و  دانش آموز  میلیون ها  وجود  در 
دقیقي  برنامه ریزي  و  نشود  اندیشیده  تدبیري  دارد، 
كه  و شگرف،  عظیم  استعدادهاي  این  هدایت  براي 
سرمایه هاي با ارزش این مردمند، صورت نگیرد، عماًل 
فناوري  و  علم  توجهي در عرصه هاي  قابل  پیشرفت 
علم آموزي  و  دانش اندوزي  با  كه  حوزه هایي  سایر  و 

مرتبطند، حاصل نخواهد شد.
در این میان، مي توان دانش آموزان یا دانشجویان را از 
یك منظر به دو دسته تقسیم كرد: گروهي كه از یك 
وارد  دیگر  تحصیلي  مقطع  یك  به  تحصیلي  مقطع 
مي شوند، و گروهي كه دانش آموخته آخرین مقطع 
پس  و  هستند  متوسطه(  )دوره  مدارس  تحصیلي 
آزمون هاي  سایر  یا  سراسري  آزمون  در  موفقیت  از 
مشابه، تازه از یك نهاد آموزشي به یك نهاد آموزشي 
دیگر نقل مکان كرده و در حال آشنایي با تفاوت ها 
اثر گذار در  و  نهاد مهم  این دو  میان  و شباهت هاي 

زندگي شخصي و اجتماعي هر فرد هستند.
با  شدن  مواجه  در  پیشگفته،  گروه هاي  از  یك  هر 

مقطع جدید یا نهاد آموزشي تازه، با تغییراتي روبرو 
مي شوند كه در جاي خود براي آنها این تفاوت ها و 
نکته مهم تر،  اما  بود؛  شباهت ها جالب توجه خواهد 
نظر  به  الزم  مجال  این  در  آن  به  پرداختن  كه 
مي رسد، حفظ روحیه ترقي و تعالي براي جهش به 
باالتر است كه  سمت مقاطع تحصیلي و دانشگاهي 
الزاماً در نتیجه حركت و شور آفریني پیوسته و ممتد 
از سوي دانش آموزان یا دانشجویان حاصل مي شود؛ 
دیگر  تحصیلي  مقطع  یك  به  ورود  دیگر سخن،  به 
در نهاد آموزشي مدرسه یا دانشگاه یا وارد شدن از 
مدرسه به دانشگاه یا ارتقاء سال تحصیلي، به خودي 
خود ارزشمند و ارزش  آفرین نیست؛ بلکه آن چیزي 
ارزشمند و ارزش آفرین است كه بتواند اوالً دائمي و 
را  ما  در یك مسیر مستقیم،  ثانیاً  و  باشد،  هدفمند 
صورت  به  بعدي  تعالي  و  ترقي  پیشرفت،  سمت  به 
ادامه  صورت،  این  غیر  در  گردد؛  رهنمون  تدریجي 
یا  مدرسه  تحصیلي  مقاطع  از  یك  هر  در  تحصیل 
همراه  به  خود  با  را  ارزشمندي  هدف  اگر  دانشگاه، 
یا خواسته دیگران،  از روي »عادت«  تنها  نداشته و 
به ویژه پدر و مادر، یا عقب نماندن از زمانه باشد، نه 
تنها از هدفمندي تهي بوده و كم ارزش خواهد بود، 
بلکه جز اتالف عمر و سرمایه دانش آموز یا دانشجو و 
جامعه، هیچ حاصلي را در بر نخواهد داشت؛ ضمن 
آنکه موجب به هدر رفتن سرمایه هاي عظیم مادي و 

معنوي كشور نیز خواهد شد. 
این بحث را در این ستون، با آرزوي اندیشه بیشتر 
و فراگیر تر تمام دانش اندوزان، اعم از دانش آموزان و 
پایان مي بریم  به  دانشجویان، در مورد اهداف خود، 
كه نقل )به مضمون( است كه یکي از معصومان )ع( 
فرمودند: خداوند رحمت كند كسي را كه بیندیشد از 
كجا آمده است، در كجا هست و به كجا خواهد رفت.
موفق باشید

سال تحصیلي جدید و درك فرصت ها

پنجم مهرماه ، سالروز 

شکست حصرآبادان 

درعملیات ثامن االئمه)ع( 

گرامی باد
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آغاز ثبت نام دانشجویان
 برای پياده روی اربعين

ستاد اربعین کاروان دانشجویان شهر تهران، پیاده 
روی اربعین را با حضور دانشگاهیان برگزار می کند. 

ضمناً اولویت ثبت نام با دانشجویان تهرانی است.
ستاد اربعین كاروان دانشجویان شهر تهران، پیاده روی 
اربعین را با حضور دانشگاهیان برگزار می كند. ثبت نام 
از  اعم  دانشگاهیان،  بدنه  برای  صرفاً  كاروان،  این  در 
اولویت  و  است  فارغ التحصیالن  و  دانشجویان  استادان، 
در این ثبت نام با افرادی است كه در یکی از دانشگاه های 

شهر تهران حضور داشته اند.
از  خارج  فارغ التحصیالن  و  دانشجویان  استادان، 
كاروان  این  در  می توانند  هم  تهران  شهر  دانشگاه های 
ثبت نام كنند، اما در مرحله تکمیل فرآیند ثبت نام، آن 
دسته از متقاضیان شركت در سفر موفق به كسب تأیید 
كتبی  تعهد  فرم  كه  می شوند  دانشجویی  اربعین  ستاد 
و  ضوابط  از  یك  هیچ  از  تمرد  و  نقض  عدم  بر  مبنی 

شرایط كاروان در تمامی مراحل سفر را ارائه كنند.
متأهالن  فضای  با  متناسب  عنوان  هیچ  به  سفر  این 
طراحی نشده و همه زائران نیز باید حائز شرایط جسمی 
زائران،  برای  كاروان  این  باشند.  سفر  این  برای  الزم 
و  است  كرده  معین  را  سال   ۴۰ تا   18 سنی  محدوده 
زائرانی امکان ثبت نام را دارا هستند كه در این بازه سنی 

قرار داشته باشند.
سفر در بازه زمانی 11 روزه و از روز پنجشنبه مورخ 18 
مهر 1398 تا روز یکشنبه مورخ 28 مهر 1398 صورت 
می پذیرد و كلیه زوار باید در تمام بازه زمانی سفر، همراه 
كاروان باشند و  بعد از آغاز سفر، امکان ملحق شدن یا 

جدایی از كاروان، به هر علتی وجود ندارد.
براي  اربعین،  پیاده روی  به سفر  دانشجویان عالقه مند 
و  كاروان  سفر  برنامه های  از  بیشتر  اطالعات  كسب 
پایگاه  به  مي توانند   خادم،  یا  زائر  عنوان   به  ثبت نام 
به  دانشجویی  اربعین  ستاد  رسانی  اطالع  و  ارتباطی 
آدرس: www.arbaeenuni.com مراجعه كرده یا 

با شماره تلفن: ۰93۷52۴3۴53 تماس حاصل كنند.

رئيس دانشگاه پيام نور اعالم كرد:

وام شهریه 

دانشجویان دكتری پيام نور 

دو برابر شد
رئیس دانشگاه پیام نور، با اشاره به تسهیالت وام 
شهریه این دانشگاه، اعالم کرد: در صورت تقاضای 
دانشجوی دکتری، میزان وام شهریه به صورت دو 

برابر پرداخت می شود.
دانشگاه  تسهیالت  به  اشاره  با  زمانی،  محمدرضا  دكتر 
پیام نور برای دانشجویان ورودی جدید، گفت: در حال 
حاضر، دانشگاه پیام نور با سه بانك عامل قرارداد دارد كه 
اجرایی شده است و دانشجویان برای ثبت نام می توانند 
به  بسته  و  كنند  دریافت  معرفی نامه  دانشگاه  این  از 
شرایط بازپرداختی كه دارند، به یکی از بانك ها معرفی 

می شوند.
از بانك ها كوتاه مدت بوده و  ادامه داد: وام برخی  وی 
بازپرداخت آن یك ترم و یك سال است و برخی دیگر از 
وام ها بلند مدت هستند و بازپرداخت آنها طوالنی مدت 
بنابراین،  بازپرداخت آنها 5۶ ماهه است؛  بوده و مهلت 
دانشجو، بسته به شرایطی كه دارد و می خواهد سریع 
تسویه حساب كرده یا در طوالنی مدت تسویه كند، به 

بانك مربوط معرفی می شود.

برای  وام  میزان  معموالً  افزود:  پیام نور  دانشگاه  رئیس 
مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد بدین صورت است 
كه تمام شهریه پرداخت می شود و برای مقطع دكتری 
نیز حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد وام شهریه مرحله اول پوشش 
داده می شود، و اگر دانشجویی تقاضا كند، میزان وام به 
صورت دو برابر پرداخت می شود؛ بنابراین، وام می تواند 

شهریه دكتری را هم پوشش دهد.
دكتر زمانی افزود: حتی دانشجویانی كه ترم های گذشته 
وام  جزء  هم  را  خود  بدهی  می توانند  داشته اند،  بدهی 
آورده و از آن استفاده كنند، و دانشجویانی كه انصراف 
تحصیل داده اند نیز، اگر تا 15 آبان برای ثبت نام مجدد 
خود اقدام كنند، كل بدهی آنها، كه مربوط به شهریه 

ثابت قبلی است، بخشیده می شود.

رئيس صندوق رفاه دانشجویان 
وزارت علوم خبر داد:

پرداخت وام ویژه دكتری به تمام 
دانشجویان واجد شرایط

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: 
تمام لیست درخواستی وام ویژه دکتری سال قبل 
پرداخت شده است و امسال نیز این وام به تمام 

دانشجویان واجد شرایط پرداخت می شود. 
دانشجویان  ویژه  وام  به  اشاره  با  مطیعی،  ناصر  دكتر 
سال  دكتری  ویژه  وام  لیست های  گفت:  دكتری، 

تحصیلی قبل به طور كامل پرداخت شده است.  
تمام  نیز،   99  -  98 تحصیلی  سال  در  داد:  ادامه  وی 
مطابق  هستند،  دانشجو  رسماً  كه  دكتری،  دانشجویان 
آیین نامه مصوب، از وام ویژه دكتری برخوردار می شوند.  

این  از  بخشی  افزود:  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
دانشجویان، از طریق صندوق رفاه دانشجویان و برخی 
دریافت  وام  صندوق،  تعهد  طرف  بانك  طریق  از  نیز 

خواهند كرد.  
در  گذشته   سال های  با  امسال  كه  تفاوتی  افزود:  وی 
چگونگي پرداخت وام دارد این است كه از حیث ضوابط و 
مقررات، صندوق و بانك طرف تعهد، مشابه یکدیگر هستند.  

با نزدیک شدن اربعين حسينی:

مبالغ و مدارک مورد نياز برای وام 
زیارت عتبات دانشجویی اعالم شد

توجه  با  علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق 
وام  مبالغ  حسینی،  اربعین  شدن  نزدیک  به 
زیارت عتبات و مدارک مورد نیاز را برای ارائه به 

دانشجویان مجرد و متأهل اعالم کرد.
ایام اربعین حسینی و تشرف  با توجه به نزدیك شدن 
عالیات، صندوق  عتبات  به  دانشجویان  از  زیادی  تعداد 
برای  را  الزم  مدارك  علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه 

ثبت نام وام عتبات به شرح زیر اعالم كرد:
دانشجویان عالقه مند به شركت در زیارت اربعین برای 
دریافت وام، باید معرفی نامه ستاد عتبات دانشگاهیان، 
و  دانشجویی  معاونت  مهر  به  ممهور  تقاضا،  ثبت  فرم 
ستاد عتبات، و اسکن صفحه مشخصات و صفحه ممهور 

به مهر خروج از كشور در گذرنامه را ارائه كنند.
از  دسته  این  برای  زیارت  وام  مبلغ  كه  است  گفتني 
و  میلیون  یك  بودن،  متأهل  صورت  در  دانشجویان، 
5۰۰ هزار تومان، و برای دانشجویان مجرد، یك میلیون 

تومان است.
مشرف  آزاد  صورت  به  خود  كه  دانشجویانی  ضمناً 
می شوند، نیز می توانند با ارائه اسکن صفحه مشخصات 
از كشور گذرنامه خود،  به مهر خروج  و صفحه ممهور 
مبلغ ۷۰۰ هزارتومان وام زیارت عتبات دریافت كنند. 
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       پیرو اطالعیه مورخ 98/۶/23 درخصوص اعالم اسامي پذیرفته شدگان نهایي 
آزمون سراسري سال 1398 مندرج در پایگاه اطالع رساني این سازمان، بدین وسیله 
به اطالع آن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال 1398 كه در زمان اعالم نتایج 
آنان یکي  براي  بر كدرشته محل قبولي متمركز  یا عالوه  نهایي به جاي كد قبولي 
از كدهاي 11 و 1۷ )دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایي(، 12)دانشگاه 
شاهد(، 1۴)دانشگاه علوم قضایي(، 15 )مدیریت بیمه اكو دانشگاه عالمه طباطبایي(، 
18 )دانشکده غیرانتفاعي رفاه(، 19 )دكتري پیوسته بیوتکنولوژي دانشگاه تهران(، 2۰ 
)بورسیه سپاه(، 21 )دانشگاه شهید مطهري(، 22 )بورسیه وزارت دفاع(، 23 )دانشگاه 
صداو سیما( ، 2۴ )دانشگاه غیرانتفاعي امام رضا/ع/ مشهد(، 25 )بورسه ارتش(، 2۶ 
آموزش  )مركز   3۰ و  پزشکي(  فوریت هاي  )كارداني   29 انتظامي(،  نیروي  )بورسیه 
عالي تربیت مربي عقیدتي سیاسي سپاه- قم( اعالم گردیده است، مي رساند با توجه 
به اولویت كدرشته محل انتخابي، این افراد در ردیف معرفي شدگان چندبرابر ظرفیت 
و  دانشگاه ها  انتخابي  مراحل گزینش در رشته هاي تحصیلي  و  انجام مصاحبه  براي 
مؤسسات فوق  قرار گرفته اند و باید براي انجام مراحل مصاحبه و گزینش به شرح 
جدول ذیل و همچنین موارد اعالم شده در بند 2 این اطالعیه، با به همراه داشتن 
تصویر  ملي،  كارت  و  شناسنامه  تصویر  یك سري  و  اصل  شامل:  نیاز  مورد  مدارك 
یا  پیش دانشگاهي  نظام جدید،  قدیم،  نظام  دیپلم  از  )اعم  تحصیلي  مدارك  آخرین 

كارداني( به مؤسسات ذي ربط مراجعه نمایند.
1- معرفي شدگان كدهاي 12 )دانشگاه شاهد(، 14 )دانشگاه علوم قضایي(، 
15 )مدیریت بيمه اكو دانشگاه عالمه طباطبایي(،  18 )دانشكده غيرانتفاعي 
رفاه(، 19 )دكتري پيوسته بيوتكنولوژي دانشگاه تهران(، 20  )بورسيه سپاه( 
،  21 )دانشگاه شهيد مطهري(،  22 )بورسيه وزارت دفاع( ، 23 )دانشگاه 
صداو سيما(، 24 )دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا ))ع( مشهد(، 25 )بورسيه 
ارتش(، 26 )بورسيه نيروي انتظامي(، 29 )كارداني فوریت هاي پزشكي( و 
30 )مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه- قم( الزم است 
كه به منظور انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته معرفي شده 

مطابق توضيحات جدول ذیل عمل نمایند.

2- معرفي شدگان )كدهاي 11 و 17( پردیس هاي دانشگاه هاي فرهنگيان و 
دانشگاه تربيت دبير شهيدرجایيـ  تهران 

داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در ردیف معرفي شدگان هر یك از كدرشته هاي 
تحصیلي متمركز پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي 

ـ تهران )رشته هاي مخصوص داوطلبان بومي و داراي تعهد استخدام(  با كدهاي 11 
و 1۷ اعالم گردیده، الزم است كه براي انجام مراحل مختلف مصاحبه اختصاصي و با 
در دست داشتن مدارك مورد نیاز و براساس برنامه زماني مندرج در جدول مندرج 
در بند 13 و به آدرس هاي جدول پیوست اطالعیه كه در سایت سازمان سنجش درج 

گردیده است، مراجعه نمایند. 
تذكر مهم: انجام مصاحبه اختصاصي و بررسي صالحیت هاي عمومي معرفي شدگان 
دانشگاه  و  فرهنگیان  دانشگاه هاي  و  متمركز  و 1۷ رشته هاي تحصیلي  كدهاي 11 
تربیت دبیر شهیدرجایي در آزمون سراسري سال 1398 در دو بخش مجزا خواهد 

بود. معرفي شدگان دقت نمایند كه در مراحل مورد نظر شركت نموده باشند. 
الف (: نحوه تكميل و ارسال فرم مشخصات بررسي صالحيت هاي عمومي گزینش 

توجه آن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال 1398 را كه اسامي آنان در ردیف 
پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت )كدهاي11 و 1۷( هریك از رشته هاي دانشگاه هاي 
فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایي اعالم شده است، به رعایت دقیق موارد ذیل 

معطوف مي دارد: 
1- پس از تهیه یك نسخه پرینت فرم اطالعات فردي ) این فرم در سایت سازمان 
سنجش آموزش كشور قابل دریافت است( نسبت به تکمیل دقیق آن و الصاق یك 
قطعه عکس اقدام و به همراه تصویر صفحات شناسنامه و كارت ملي حداكثر ظرف 
مدت ۴8 ساعت از تاریخ انتشار اطالعیه در سایت، با پست پیشتاز به هسته گزینش 
آموزش و پرورش استان محل اقامت خود ) نشاني مندرج در سایت سازمان سنجش ( 

ارسال یا به صورت حضوري ارائه نمایند.
2- الزم است كه در تکمیل فرم مشخصات كه در سایت سازمان سنجش درج گردیده 
است، دقت كافي معمول گردد. بدیهي است كه مسؤولیت هرگونه نقص و نارسایي در 

تکمیل فرم، به عهده داوطلب خواهد بود.  
3- عدم تکمیل فرم اطالعات یا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزینش آموزش و 
پرورش استان محل اقامت، به منزله انصراف از تحصیل در دانشگاه هاي مذكور بوده 

و برابر مقررات تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
مصاحبه  در  برحضور  عالوه  موظفند،  كه  نمایند  دقت  معرفي شدگان  مهم:  تذكر 
اختصاصي براساس استان بومی، طبق بخش" نحوه تکمیل و ارسال فرم مشخصات 
بررسي صالحیت هاي عمومي گزینش " حداكثر ظرف مدت ۴8 ساعت از زمان انتشار 
این اطالعیه، براي انجام مراحل بررسي صالحیت هاي عمومي و مصاحبه گزینش به 
هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود )نشاني مندرج در سایت 
مربوط  مدارك  سایر  و  فردي  اطالعات  فرم  داشتن  دست  در  با  سنجش(  سازمان 

مراجعه نمایند.
به  انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن  برای  نیافتن در مهلت مقرر  - حضور 
هر دلیل، به منزله انصراف از تحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در 
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی میگردد و مسؤولیت آن 

صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود. 
ب(: اقدامات الزم براي انجام مصاحبه گزینش و مصاحبه اختصاصي:

براي پذیرش دانشجو  آزمون سراسري  قانوني در مراحل  از شرایط  مصاحبه، جزئي 
معلم در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایي است، و انجام مصاحبه 
انجام  و  است  پذیر  امکان  اطالعیه   این  در  مندرج  مقرر  مهلت  در  صرفاً  تخصصي 
مصاحبه مجدد یا تمدید مهلت اعالم شده، تحت هر شرایطي به هیچ عنوان امکان 

پذیر نخواهد بود. 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 زمان انجام مصاحبه ازآن دسته از داوطلبان آزمون سراسري سال 1398 

كه در زمان اعالم نتایج نهایي براي آنها یكي از كدهاي 11، 12، 14، 15 ،17 

،18 ،19، 20، 21 ، 22 ،23 ، 24، 25، 26، 29 و 30  اعالم گردیده است
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1- نام، نشاني و شماره تلفن مراكز مجري مصاحبه اختصاصي از معرفي شدگان چند 
برابر ظرفیت رشته هاي متمركز آزمون سراسري سال 1398 در رشته هاي تحصیلي 
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهیدرجایی، با عنوان جدول شماره 1 پیوست اطالعیه 

كه در سایت سازمان سنجش درج گردیده، آمده است.
مراكز مجري مصاحبه  در  تغییري  نمایند چنانچه  دقت  معرفي شدگان  مهم:  تذكر 
ایجاد گردد، متعاقباً از طریق اداره كل آموزش وپرورش استان بومي داوطلب، اعالم 

خواهد شد.
2- حضور نیافتن در مهلت مقرر براي انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به 
هر دلیل، به منزله انصراف از تحصیل در رشته هاي مورد نیاز آموزش و پرورش در 
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایي تلقي مي گردد و مسؤولیت آن 

صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.
به عمل خواهد آمد كه داراي شرایط و  از معرفي شدگاني مصاحبه اختصاصي   -3
ضوابط مندرج در دفترچه شماره )2( راهنماي انتخاب رشته  آزمون سراسري سال 
نمره  )كسب  كشور  آموزش   بعدي  سازمان  سنجش   اصالحي  اطالعیه هاي  و   1398
باالتر در زیرگروه گروه آزمایشي مربوط براي مجاز شدن براي  علمي كل ۶5۰۰ و 
انتخاب رشته، داشتن حداقل معدل كل 1۴ در دوره متوسطه دوم )معدل سه پایه  
اول، دوم و سوم(، بومي بودن در كدرشته محل انتخابي، برخورداري از سالمت كامل 
تن و روان و شرایط مناسب جسماني برای حسن انجام وظیفه معلمی، داشتن حداكثر 
سن 22 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه )13۷۶/۷/1 به بعد( و ...( باشند؛ در غیر 

این صورت، انجام مصاحبه اختصاصي، منتفي خواهد بود.
تذكر مهم: حداقل معدل و حداكثر سن، تحت هیچ شرایطي تغییر نخواهد كرد.

پزشك  سوي  از  باید  ظرفیت،  برابر  چند  شدگان  معرفي  جسماني  ویژگي هاي   -۴
معتمد واجد شرایط آموزش و پرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه 

مورد تأیید قرارگیرد؛ در غیر این صورت، انجام مصاحبه امکان پذیر نخواهد بود.
5- معرفي داوطلب از سوي سازمان سنجش آموزش كشور به آموزش و پرورش براي 
بررسي صالحیت هاي عمومي، اختصاصي و همچنین بررسي ویژگي هاي جسماني، به 

منزله قبولي در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي تلقي نمي گردد.
در صورت تأیید صالحیت هاي افراد معرفي شده از سوي آموزش و پرورش )موفقیت 
در مصاحبه اختصاصي و تأیید صالحیت هاي عمومي (، گزینش علمي نهایي آنان در 
مقایسه با سایر داوطلبان آزمون ، براساس ضوابط و نمرات علمي كه در آزمون كتبي 
از سوي  انتخابي داوطلب  اولویت هاي  با در نظر گرفتن  اند و  )كنکور( كسب نموده 

سازمان سنجش و آموزش كشور صورت خواهد گرفت.
كدرشته  در  تحصیل  به  تمایل  عدم  صورت  در  شده،  معرفي  داوطلبان  تبصره(: 
محل انتخابي دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایي، مي توانند در 
براي  مصاحبه  از  انصراف  به  نسبت  كتبي  درخواست  ارائه  با  مصاحبه  انجام  زمان 
پذیرش در دانشگاه هاي مزبور اقدام نمایند یا در مراحل مصاحبه اختصاصي و بررسي 

صالحیت هاي عمومي شركت ننمایند. 
۶- با توجه به اصالحات دفترچه شماره )2( آزمون سراسري سال 1398 به داوطلبان 
معرفي شده براي انجام مصاحبه تخصصي، توصیه مي شود كه اصالحات بعدي دفترچه 
مزبور را از طریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور به دقت مطالعه نموده و  بر 

اساس آخرین اصالحات اعالم شده، براي مصاحبه تخصصي اقدام نماید. 
۷- تغییر رشته و گرایش، تغییر اولویت، تغییر دوره تحصیلی، انتقال و جابجایي در 
بین دانشگاه ها و بالعکس، در بدو ورود یا در طول تحصیل، تحت هیچ شرایطی امکان 

پذیر نخواهد بود. 
8-تغییر سهمیه استان محل خدمت، قبل از شروع به كار و ایفای تعهد، تحت هر 
شرایط اعم از تأهل، تجرد، بُعد مسافت، تکفل، سرپرستي خانواده، فوت والدین و ... 

ممنوع است. 
سال  سراسري  آزمون  اختصاصي  و  عمومي  ضوابط  و  شرایط  رعایت  مسؤولیت   -9
عمومي  وظیفه  نظام  مقررات  و همچنین  متقاضي  داوطلبان  كلیه  از سوي    1398

)داوطلبان ذكور( در مراحل مختلف آزمون مزبور، به عهده آنان خواهد بود.
در  پردیس ها  سوي  از  قطعي،  ثبت نام  از  پس  شدگان  پذیرفته  تحصیل  محل   -1۰
پیوست  بخش   ۴ صفحه   )1( شماره  جدول  طبق  استان(  )سطح  تابعه  واحدهاي 

دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398 تعیین خواهد شد.  
تشکیل  براي   ) نفر   2۰ )حداقل  الزم  حدنصاب  به  كه  هایي  كالس  در   : تبصره1 
در پردیس محل قبولي نرسد، سازمان مركزي دانشگاه فرهنگیان به تشخیص خود 
نسبت به جابجایي پذیرفته شدگان درسطح پردیس هاي كشور اقدام خواهد نمود و 
پذیرفته شدگان حق هیچ گونه اعتراضي را نخواهند داشت؛ در غیر این صورت، قبولي 

آنان " كان لم یکن" تلقي خواهد شد.
تبصره2 : انتقال و جابجایي در بین پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان، ممنوع است.

11- مصاحبه در پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان )مراكز مجري مصاحبه در استان ها( 
با توجه به گروه آزمایشي داوطلب، براي كلیه كد رشته  محل هاي مورد نیاز آموزش و 
پرورش مندرج در دفترچه شماره )2( گروه آزمایشي مربوط، در  دانشگاه هاي  مزبور 

است.
12- براي شركت در مصاحبه، به همراه داشتن اصل و تصویر مدارك )كارت ملي، 
شناسنامه، دفترچه درماني )در صورت وجود(، دیپلم یا گواهي تأیید شده كه معدل 
كل در آن قید شده است( و یك قطعه عکس ۴ ×3  كه در سال جاري گرفته شده 
به  الکترونیکي  پست  طریق  از  آزمون  در  ثبت نام  موقع  كه  عکسي  )ترجیحاً  باشد 

سازمان سنجش آموزش كشور ارسال شده است(، الزامي است.
13- زمان مصاحبه معرفي شدگان: روز شنبه مورخ  ۶/ ۷/ 1398 لغایت روز 
پنج شنبه مورخ  11/ 1398/۷)صبح از ساعت 8 تا 13 و بعد از ظهر1۴ تا  18 ( 
است. انجام مصاحبه تخصصي استان بومي داوطلب و بررسي صالحیت هاي عمومي 

گزینش استان اقامت داوطلب

آزمون سراسري، موضوع مصوبه هیأت  تعرفه هاي  ردیف 11 جدول  اساس  بر   -1۴
محترم وزیران در جلسه مورخ 139۷/9/18 به شماره ابالغي 12۴۴15/ت 55۷۷8 هـ 
مورخ 139۷/9/21، هر یك از داوطلبان معرفي شده بارعایت موارد فوق، مبلغ سیصد و 
چهل هزارریال)3۴۰۰۰۰( به حسابي كه در زمان مصاحبه اختصاصي  اعالم مي گردد، 

واریز نموده و اصل فیش واریزی را به مركز مجری مصاحبه تحویل نمایند. 
توجه:  از داوطلباني كه فاقد شرایط اختصاصي آموزش و پرورش بوده و بدون توجه 
انتخاب رشته نموده اند، مصاحبه تخصصي و بررسي  به ضوابط اعالم شده، اقدام به 
صالحیت هاي عمومي به عمل نخواهد آمد؛ بنابراین، این گونه داوطلبان از واریز مبلغ 

مزبور خود داري نمایند، بدیهي است كه مبلغ واریزي برگشت داده نمي شود.  
15- چنانچه فردي با ارائه اطالعات نادرست پذیرفته شود یا متعاقب آن مشخص گردد 
كه شرایط الزم را نداشته است، در هر مرحله از ثبت نام، تحصیل یا استخدام آزمایشي 
و قطعي، قبولي وي لغو مي گردد و حسب مورد، مکلف به پرداخت خسارت هاي ناشي 

از آن خواهد بود.
تذكرات مهم:

1( در صورتی كه روزهای تعیین شده،  برای  انجام مصاحبه معرفي شدگان كفایت 
اعالم شده در  تاریخ  از  بعد  روزهای  در  داوطلب  است كه مصاحبه  ننماید،  ممکن 

جدول نیز) حداكثر تا مورخ1398/۷/11( ادامه یابد.
2( از داوطلبان محترم درخواست می شود، براي انجام مصاحبه اختصاصي، در روز و 
تاریخ تعیین شده در این اطالعیه كه در سایت سازمان سنجش درج گردیده است، 

به محل تعیین شده مراجعه نمایند.
تربیت  دانشگاه  و  فرهنگیان  دانشگاه   )1۷ و   11( كدهاي  شدگان  معرفي  كلیه   )3
دبیر شهیدرجایي، مکلفند كه فرم " اعالم  آمادگي  براي پذیرش و انجام مصاحبه 
اختصاصي" كه در سایت سازمان سنجش درج گردیده است، را تکمیل و در زمان  
مراجعه براي انجام مصاحبه اختصاصي )در مهلت مقرر( به مركز مجري مصاحبه در 

استان بومي خود كه در سایت سازمان سنجش درج گردیده است، تحویل نمایند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدین وسیله به اطالع دانش آموزان عزیز پایه 
تحصیلی  سال  آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم  كه  می رساند  دوازدهم 
98-99 از سوی شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

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

تحصیلی خود اقدام نمایند.

آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه، در سه نوبت و در ماه های تیر، مرداد و 
شهریور 98 با هدف ارزیابی مطالعات تابستانی داوطلبان برگزار خواهد شد. 

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

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

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

و ویژگی های منحصر به فرد و مکمل یکدیگر برگزار می شود.

زمان و نحوه توزیع اینترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه آزمون هاي 
آزمایشی سنجش:

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

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

اطالعيه  شركت تعاونی خدمات آموزشی دربارة : 

ثبت نام آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم

 ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم
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به ضرایب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسیم  بر 
مجموع كل ضرایب محاسبه می شود.

شهریة آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

جدول شهریة آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

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

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

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

در سایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjes hserv.ir درج شده است.
شایان ذكر است كه داوطلبان، برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی، بهتر است كه 
تعداد مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا، ضمن برخورداری 
از تعداد آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم، از تخفیف باالتری نیز بهره مند شوند. 
از نظر هزینه پرداختی،  بدیهی است كه مطلوب ترین حالت ثبت نام برای داوطلبان 
ثبت نام یکجا در 1۰ نوبت آزمون )6 مرحله + 4 جامع( است كه در این صورت، با 
احتساب تخفیف ویژه 450/000 ریالی، متوسط شهریه هر آزمون حدوداً 395/000 

ریال و مجموعاً 3/950/000 ریال است.
الزم به ذكر است كه در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوي 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به  طور خودكار، وجه قابل پرداخت را پس از كسر 

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نماید.

نحوة ثبت نام:
پرداخت اینترنتی: دانش آموزان عالقه مند به شركت در آزمون هاي آزمایشی سنجش،  

در سراسر كشور مي توانند با استفاده از كارت های بانکی عضو شبکه شتاب و مراجعه 
به سایت شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور به 
نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام و كد رهگیري 

دریافت نمایند.
الزم به ذكر است كه خرید اینترنتی كارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده ثبت نام 

نهایی دانش آموز نبوده و الزم است كه متقاضيان، بعد از خرید كارت اعتباری 

)دریافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لينک ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام 

خود را نهایی و شماره پرونده و كد پی گيری 16 رقمی را دریافت نمایند.

دانش آموزان گرامی پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه: ۴29۶۶-

۰21 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:3۰ الی 12:3۰ و 
عصر 13:3۰ الی 1۶:۰۰.

براي سهولت  مایل هستند  كه  دبیرستان هایی  از طریق مدارس:  ثبت نام گروهی 

از مطالعه  بعد   ، به عمل آورند  ثبت نام  آموزان خود  از دانش  یکجا  به صورت  ثبت نام 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراكز آموزشی همکار، مي توانند در صورت 
داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 8:3۰ الی 12:3۰ و عصر 13:3۰ الی 1۶:۰۰ با 

شماره تلفن های 888۴۴۷91 الی 888۴۴۷93 تماس حاصل نمایند.
نكات مهم:

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

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

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

نشانی:  به  اینترنتی  سایت  طریق  از  كشور،  سراسر  داوطلبان  كلیه  برای  ثبت نام 
و  آموزشی  مراكز  داوطلبان،  همچنین  و  است  امکان پذیر   www.sanjeshserv.ir

دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش می توانند، در صورت تمایل، با 
مراجعه حضوری به دفتر مركزی شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان 
سنجش آموزش كشور به نشانی: تهران، پل كریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، 
خیابان  شهید نژادكی، روبروی كالنتری 1۰5 سنایی، پالك 3۰، تلفن : 88321۴55 

نسبت به ثبت نام در این آزمون ها در ساعات اداری اقدام نمایند .
راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجش

مراحل ثبت نام:
از  )پرداخت  و رمز عبور  پرونده  ثبت نام و دریافت شماره  پرداخت مبلغ  گام اول: 

طریق كارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به  صورت اینترنتی است(.
گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سایت ارائه شده است: لینك ثبت نام آزمون های 

آزمایشی سنجش ثبت نام جدید(.
گام سوم: دریافت كد پی گیری 1۶ رقمی ثبت نام.

 شركت تعاوني خدمات آموزشي
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عکاس، مستندساز، تدوین گر و جهان گرد است. دیپلمه است و دانشگاه نرفته است، اما 
از بسیاری از تحصیل كرده های دانشگاهی، كارنامۀ هنری درخشان تری دارد. شاهدش 
هم جایزه ششمین فینالیست برتر جشنواره فیلم كوتاه بنیاد فرهنگی Lasma كه 
در سال 2۰1۶ گرفته است و كارنامۀ هنری اش می درخشد. از سید ابراهیم میرمالك 
سخن می گوییم كه همین روزها تولد 38 سالگی اش است و 2۰ سال است كه با تکیه 
بر توانمندی های خویش، مسیر پر پیچ و خم پیشرفت هنری را طی می كند. گفت 
و گوی زیر، گپی خودمانی با اوست دربارة گذشته اش، مسیری كه طی كرده است و 
آنچه كه این روزها انجام می دهد. با تشکر از وی و امید به اینکه جوانان مرز و بوم ما، 

تالش برای بهتر شدن و بهتر زیستن را سرلوحۀ زندگی خود قرار دهند. 
* آقای میرمالک! از ابتدا بگویید؛ از آن روزها که تصمیم گرفتید وارد دنیاي 

فیلم و سینما شوید. 
سید ابراهیم میرمالک: سال دوم ریاضی فیزیك بودم كه تصمیم گرفتم رشته ام را 
تغییر دهم؛ چون به این نتیجه رسیدم كه با دیپلم ریاضی فیزیك نمی توانم كار كنم. 
برای همین ترجیح دادم كه به هنرستان بروم و رشته كامپیوتر بخوانم. سال بعد، وارد 
رشته كامپیوتر شدم و واحدها را كمی فشرده تر گرفتم و در نهایت، با مدرك دیپلم 
دنیای  به  و عالقه مند  بودم  ساله  فارغ التحصیل شدم. 18  و حرفه ای  فنی  كامپیوتر 
سینما و معتقد بودم كه اگر بخواهم در این هنر، به صورت حرفه ای كار كنم، باید 
فیلم بسازم؛ نه اینکه در رشتۀ سینما درس بخوانم، و چون پول فیلم سازی نداشتم، 
به این فکر افتادم كه از لحاظ مالی خودم را قوی كنم تا بتوانم هزینۀ كاری را كه 

دوست داشتم انجام دهم، در بیاورم.
ابتدا عالقه ام به مونتاژ و تدوین بود. این بود كه به كمك كتاب های خودآموز، یك 
نمونه كار تبلیغاتی كوتاه ساختم و قابلیت های خودم را در آن كار نشان دادم. كار یك 
نوع مونتاژ تصویری بود و 2۰ سال پیش كار جدیدی به حساب می آمد. بعد در بخش 
تدوین گر می خواستند.  كه  روبرو شدم  آگهی سینمایی  یك  با  روزنامه ها  آگهی های 
در یك  كار،  اولین  عنوان  به  و  كردند  استقبال  آنها  و  دادم  نشانشان  را  كارم  نمونه 
شركت تولید فیلم، كه كارهای تبلیغاتی تلویزیونی و سینمایی می ساختند، با ِسمت 

كامپازیتور )كاری در زمینه جلوه های ویژه( آغاز به كار كردم. 
اولین كارم با آقای »سبزواری« دستیار اول آقای»مجید مجیدی« بود كه یك مجموعه 
از كار فتو كلیپ برایش انجام دادم )ارائه یك مجموعه عکس به همراه موسیقی(. یك 
سال در آن شركت كار كردم و تجربه بسیاری كسب كردم و با افراد زیادی آشنا شدم؛ 
از جمله با آقای »آب پرور« كه یکی از كلیپ سازان بزرگ آن زمان بود و در  مجموعۀ 
»لبخندهای خاكی« با مشکلی روبرو شده بود كه هیچ كس نتوانسته بود آن را حل 
كند. قرار شد كه من در این زمینه فعالیت كنم و همین كار، شروعی شد برای من 
كه در این حیطه تخصص الزم را پیدا كنم و مطرح بشوم. كار واقعاً دشوار بود و برای 
انجام آن، زمان زیادی گذاشتم. برای مدت یك سال، از صبح تا 8 یا 9 شب كار كردم 
و در واقع با این مجموعه زندگی كردم. راستش در این برهۀ زمانی، پول هم برایم 
مهم نبود؛ چون می خواستم كه كار را یاد بگیرم و به نرم افزار حرفه ای جلوه های ویژه 
بود كه  این  بود و دلیلش هم  پایۀ آزمون و خطا  بر  كاماًل مسلط شوم. شیوه ام هم 
هیچ منبعی در این زمینه وجود نداشت و من با مطالعۀ كتاب های تخصصی به زبان 
انگلیسی و روش آزمون و خطا، توانستم بر این نرم افزار كاماًل مسلط شوم. مجموعۀ 
آقای آب پرور، كلی جوایز داخلی و بین المللی برد و برای من هم درهای بسیاری 
را گشود و باعث شد كه با تهیه كنندگان مختلف، آشنا گردم و وارد دنیای حرفه ای 

تبلیغات شوم.
كار تبلیغاتی برای من به نوعی حکم آزمون و خطا را داشت. آن زمان جلوه های ویژه 

را در تبلیغات، بسیار انجام می دادیم. به مرور خودم ایده می دادم و بر اساس ایدة من 
فیلمبرداری می كردند. 

سال 8۷ تصمیم گرفتم كه برای كسب تجربۀ بیشتر، به خارج از كشور بروم. پیش 
به  كار  نمونه  عنوان  به  بود،  كاره  نیمه  البته  كه  كوتاه  مستند،  فیلم  یك  رفتن،  از 
یك  شركت فیلم سازی در دوبی  فرستادم. از كارم خوششان آمد و خود آن فیلم 
شروعی شد برای آشنایی من با گروه مستند سازی دوبی. دو سال و نیم آنجا كار كردم 
و عکاسی را هم به صورت جدی از همان جا آغاز كردم و در چند نمایشگاه عکاسی 

گروهی نیز در دوبی شركت كردم.
بعد از دوسال و نیم ، نگاهم به دنیای تبلیغات تغییر كرد و دوست داشتم كه بیشتر 
كار انسان دوستانه انجام دهم. همین شد كه از دوبی بیرون آمدم و سفرم را به آفریقا 
و  افغانستان  لبنان،  عمان،  به  كوتاهی  هم سفرهای  آن  از  پیش  البته  كردم؛  شروع 
برخی از كشورهای اروپایی داشتم، اما می خواستم كه سفری طوالنی انجام دهم و كار 
مستند بکنم. می خواستم از دنیای پر زرق و برق تبلیغات بیرون بیایم و و وارد فضای 

واقعی تر زندگی شوم. 
* از سفر آفریقا و نتایجش بیشتر برایمان بگویید. 

سید ابراهیم میرمالک: همیشه سفر را دوست داشتم؛ سفر در بین مردم و نشست 
و برخاست با مردم بومی كشورها و شهرهای مختلف، و تمام تالشم را می كنم كه به 

هر كجا سفر می كنم، در كنارش بهره ای نیز به مردم آن منطقه برسانم.
8 سال پیش  كه به آفریقا سفر كردم، برای آشنایی بیشتر با زال های آفریقا به تانزانیا 
رفتم. متأسفانه زال های آفریقا، به خاطر خرافاتی كه سال ها پیش شامانی هاي آفریقا 
)جادوگران( تبلیغ كرده اند، با مشکالت بسیاری دست به گریبان هستند؛ مردم زال ها 
را می كشند تا پولدار شوند؛ به همین دلیل زال ها برای حفظ جان خود در بزرگترین 
جزیره دریاچه ویکتوریا به نام »اوِكِرِوه« اقامت كرده اند. من 1۰ روز در این جزیره 
بودم و از آنها عکاسی كردم. در همان سال، جدایی سودان جنوبی از شمالی اتفاق 
افتاد و من برای تهیۀ عکس از این اتفاق بزرگ، تصمیم گرفتم كه به سودان بروم؛ اما 
متاسفانه در مصر كل ابزار عکاسی ام دزیده شد و یك بخش از عکس هایم نیز از بین 
رفت. بار دیگر به دوبی برگشتم و عکس های حاصل از این سفر را در یك نمایشگاه 
در دوبی ارائه كردم. سال گذشته یك »NGO« كه عکس های من را در وب سایتم 
دیده بودند، از من درخواست كردند كه برای آموزش عکاسی به زال ها، به تانزانیا بروم. 
جالب است بدانید كه پیش از رفتن، در شبکه های مجازی فراخوان دادم تا افرادی 
كه مایلند، دوربین های اضافۀ خود را برای آموزش و استفادة زال ها در اختیار من قرار 
دهند. در مدت یك هفته 12 دوربین خوب داشتم كه از دورترین نقاط ایران برای 
من فرستاده شد و من با همین دوربین ها در یك »وركشاپ« یك هفته ای به تعدادی 
از زال ها آموزش عکاسی دادم و عکاسی، عالوه بر مهارت در یك هنر، به آنها كمك 

كرد كه در اجتماع حضور پر رنگ تری داشته باشند.  
یك سفر شش ماهه نیز به آسیا داشتم و مجموعه عکس هایی كه در این سفر تهیه 
 Pulitzer   ،Financial Times Science  و  جمله  از  مجالتی  توجه  كردم،  
مقاله ای داشت   Science و مجله  به خود جلب كرد  ایران را  از  و  نشریات خارج 
از من خواست كه یك  و  ایران در دوران تحریم ها  دانشمندان  دربارة دستاوردهای 
مجموعه عکس از دریاچۀ ارومیه تهیه كنم. نتیجه اش هم عکسی شد كه روی جلد 
نشریه Science چاپ شد. هنوز هم اگر بخواهند عکسی از دریاچۀ ارومیه داشته 

باشند، سراغ من می آیند. 
* در زمینه عکاسی چه جوایزی گرفتید؟ 

معتقدم  چون  ندارم؛  عکاسی  جشنواره های  به  اعتقادی  مالک:  میر  ابراهیم  سید 

از هنرستان فنی و حرفه ای 
تا جشنواره های بين المللی
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كه نگاه یك عکاس، نمی تواند برتر از نگاه عکاسی دیگر باشد و نباید به تفاوت دید 
و  داخلی  نمایشگاه های مختلف  در  و  موافقم  نمایشگاه ها  با  اما  داد؛  عکاس ها جایزه 
تهران،  دانشگاه  فلسطین،  معاصر  هنر  موزه  گالری  تهران،  گالری  جمله:  از  خارجی 
گالری َفرَوَهر، گالری »تشکیل« در شارجه و گالری های دیگری در امارات ، آمریکا و 

... شركت كردم. 
* دربارۀ سفربه سیستان و بلوچستان و سفرنامه عکاس برایمان بگویید. 

دریاچه  شدن  خشك  روی  می خواستم  پیش  سال  پنج  مالک:  میر  ابراهیم  سید 
هامون كار كنم. همین فکر، انگیزة سفری شد به منطقۀ سیستان و بلوچستان كه 
یك ماه و نیم به طول انجامید. این طوالنی ترین سفر من به یکی از مناطق كشورمان 
است. در این یك ماه و نیم، شهرهای زیادی را دیدم و با افراد بومی نشست و برخاست 
داشتم؛ در واقع، طی این مدت، من حتی یك شب هم در هتل نخوابیدم و مهمان 
ساكنان بومی این مناطق بودم كه در همه جا راهنما و یاور من بودند، نتیجۀ كارم 
نیز یك مجموعه عکس شد كه به نام »سفرنامه عکاس« آن را تدوین كردم. هدفم از 
ساختن سفرنامۀ عکاس، این بود كه یك نمونه فیلم كوتاه برای صنعت توریسم ایران 
بسازم و به مرور سراغ مناطق دیگر ایران نیز بروم. این كار در چند جشنواره بین المللی 
جایزه گرفت؛ از جمله در جشنواره ای كه در بوسنی هرزگوین برگزار شد و این فیلم 
در بخش فیلم های مربوط به توریسم، جایزة ویژه گرفت. در جشنوارة فیلم كوتاه بنیاد 
فرهنگی واقع در لوس آنجلس نیز جزو فینالیست ها بودم. همچنین این فیلم در سال 
2۰1۶ در  موزه هنر و صنایع دستی لوس آنجلس و در سال 2۰1۷ در گالری اورنج 
كانتی به نمایش درآمده است. سه سال پیش در برنامۀ »برگ سبز« شبکۀ چهار نیز، 

كه به معرفی سیستان و بلوچستان می پرداخت، این فیلم به نمایش درآمد.
* دلیل شهرت این فیلم کوتاه را در چه می دانید؟ 

و  سیستان  به  مثبت  نگاهی  كوتاه،  فیلم  این  در  من  مالک:  میر  ابراهیم  سید 
بلوچستان داشتم و جاذبه های این منطقه از كشورمان را به نمایش گذاشتم. برای 
همین خود هموطنان بلوچی از این فیلم خیلی استقبال كردند و در پخش و تبلیغ 
این فیلم، نقش مهمی داشتند. فقط 3۰ هزار نفر از صفحۀ خود من این فیلم را دانلود 
كرده اند كه تعداد قابل توجهی از آنها بلوچ بوده اند و با توجه به اینکه افراد زیادی 
این فیلم را در صفحات خودشان نمایش دادند، می شود گفت كه این فیلم »وایرال« 

]ویروسي[ شده است. 
* این روزها چه می کنید؟

دربارة  هستم  خودم  مستند  فیلم  اولین  تهیۀ  حال  در  میرمالک:  ابراهیم   سید 
و  آفریقا  نقرة  معدن  بزرگترین  تخلفات  مراكش به  ایمیدر  روستای  مردم  اعتراضات 
به نوعی دولت مركزی این كشور، كه نتیجۀ سفر سال گذشته من به مراكش است.  

* هیچ وقت به فکر ادامه تحصیل افتاده اید؟
سیدابراهیم میرمالک: رشتۀ سینما؟ 

* بله. 
سید ابراهیم میرمالک: نه؛ چون مایلم در فضایی خارج از استودیو و خارج از صنعت 
فیلم سازی كاركنم. دوست دارم مستقل كاركنم، اما مخالف دانشگاه هم نیستم؛ به 
نظر من تحصیالت دانشگاهی، یك ابزار برای پیشبرد و پیشرفت در كار است و زمان 
یا  روان شناسی  رشتۀ  در  آینده  در  كه  دارد  احتمال  من  خود  ندارد.  هم  مشخصی 

جامعه شناسی تحصیل كنم.  
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شركت  سه«،  ـ  سه  ـ  »شش  به  چهار«  ـ  سه  ـ  »پنج  از  آموزشی  نظام  تغییر  با 
تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور بر آن شده است كه 
آزمون های آزمایشی استاندارد را برای دانش آموزان تمامی پایه های سال اول دوره دوم 
متوسطه )پایه دهم( برگزار نماید. این آزمون ها در دو فاز كلی »مرحله ای و جامع« 

و در هشت نوبت برگزار می شوند. 
فاز اول، آزمون های مرحله ای بوده كه در شش نوبت از ابتدای سال تحصیلی تا پایان 
اسفند 98 برگزار خواهند شد. هدف كلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر به مطالب 
دانش آموزان در طول سال  پیشرفت تحصیلی  ارزیابی  و  پایۀ دهم  كتاب های درسی 
تحصیلی است. در این میان، آزمون ویژه ای )آزمون مرحلۀ ۴( در نظر گرفته شده است 
كه در پایان امتحانات نیمسال اول، در تاریخ 1398/1۰/2۷ برگزار خواهد شد و هدف 
آن، جمع بندی مطالب نیمسال اول است كه پس از امتحانات تشریحی نیمسال اول 
برگزار خواهد شد و بر اساس آن، آمادگی دانش آموزان مطابق پرسش های چهارگزینه ای 
استاندارد مرتبط با مطالب این نیمسال تحصیلی، مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد 

گرفت. 
فاز دوم، آزمون های جامع بوده كه در دو نوبت و در ماه های فروردین و اردیبهشت 
پرسش های  با  دانش آموزان  كامل  آشنایی  آزمون ها،  این  هدف  شد.  خواهند  برگزار 
چهارگزینه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1399 و به نوعی، مقدمۀ 

آمادگی برای آزمون سراسری سال 1۴۰۰ است. 
آزمون های آزمایشی سنجِش دهم، فقط در رشته های تحصیلی »ریاضیـ  فيزیک«، 
»علوم تجربی« و »ادبيات و علوم انسانی« برگزار می شود و زمان بندی آزمون ها 
نیمسال  هر  امتحانات  برای  را  تا شركت كنندگان  است  برنامه ریزی شده  ترتیبی  به 

آماده نماید.

نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

زمان و نحوه توزیع اینترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه آزمون هاي 
آزمایشی سنجش:

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

نسبت به پرینت كارت ورود به جلسه خود اقدام می نمایند.
 كارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجش، در بعد از ظهر روز برگزاری هر آزمون، از 

طریق سایت اینترنتی شركت به نشانی:  www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. 

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
امکان  این  كه  است  گرفته  نظر  در  تخفیفاتی  آزمون  نوبت  یك  از  بیش  متقاضیان 
بیشتری  از تخفیف  آزمون ها،  تعداد مراحل  افزایش  تا در صورت  را میسر می نماید 
تخفیف  اعمال  شیوه   99-98 تحصیلي  سال  برای  جهت  این  در  و  گردند  بهره مند 
شهریه آزمون را برای متقاضیان بیش از یك آزمون، به منظور رفاه حال دانش آموزان 
عزیز به كار گرفته تا ضمن تجمیع فرآیند ثبت نام برای هر یك از دانش آموزان در كلیه 

مراحل، امکان پرداخت شهریه كمتری برای ثبت نام فراهم شود.

جدول شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
سنجِش  آزمون های  بتوانند  تمایل،  صورت  در  عزیز،  دانش آموزان  تا  است  گردیده 

اطالعيه  شركت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

آزمون هاي آزمایشي سنجِش دهم 

ویژه دانش آموزان پایه دهم )سال اول دورة دوم متوسطه( 

سال تحصيلی 99-98
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دهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یك از آزمون ها ثبت نام نمایند؛ 
نوبت  یك  و  مرحله ای  آزمون  نوبت  سه  متقاضی  می تواند  دانش آموز  به عنوان مثال، 

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

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

سایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شایان  ذكر است كه دانش آموزان برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی، بهتر است كه 
تعداد مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا، ضمن برخورداری 
بهره مند شوند.  نیز  باالتری  تخفیف  از  دهم،  آزمایشی سنجِش  آزمون های  تعداد  از 
بدیهی است كه مطلوب ترین حالت ثبت نام برای دانش آموزان از نظر هزینه پرداختی، 
ثبت نام یکجا در 8 نوبت آزمون )6 نوبت آزمون مرحله ای + 2 نوبت آزمون 
جامع( است كه در این صورت، با احتساب تخفیف ویژه 280/000 ریالی، متوسط 

شهریه هر آزمون حدوداً 390/000 ریال و مجموعاً 3/120/000 ریال است.
الزم به  ذكر است كه در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به  طور خودكار، وجه قابل پرداخت را پس از كسر 

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نماید.

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

و كد رهگیري دریافت نمایند.
اینترنتی كارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده  الزم به ذكر است كه خرید 
از خرید  بعد  متقاضيان،  كه  است  و الزم  نبوده  دانش آموز  نهایی  ثبت نام 
ثبت نام  لينک  به  رمز(،  شماره  و  پرونده  شماره  )دریافت  اعتباری  كارت 
مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و كد پی گيری 16 

رقمی را دریافت نمایند.
دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه ۴29۶۶-

۰21 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:3۰ الی 12:3۰ و 
عصر 13:3۰ الی 1۶:۰۰.

ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هایی كه مایل هستند براي سهولت 
مطالعه  از  بعد  عمل  آورند،  به  ثبت نام  خود  دانش آموزان  از  یکجا  به صورت  ثبت نام 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراكز آموزشی همکار، مي توانند، در صورت 
داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 8:3۰ الی 12:3۰ و عصر 13:3۰ الی 1۶:۰۰ با 

شماره تلفن های: 888۴۴۷91 الی 888۴۴۷93 تماس حاصل نمایند.

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

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

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

ثبت نام حضوری:
نشانی:  به  اینترنتی  سایت  طریق  از  كشور،  سراسر  داوطلبان  كلیه  برای  ثبت نام 
آموزشی  مراكز  داوطلبان،  و همچنین  است  امکان پذیر   www.sanjeshserv.ir
و دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش می توانند، در صورت تمایل، 
با مراجعه حضوری به دفتر مركزی شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان 
سنجش آموزش كشور به نشانی: تهران، پل كریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، 
خیابان  شهید نژادكی، روبروی كالنتری 1۰5 سنایی، پالك 3۰، تلفن : 88321۴55 

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

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

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

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

گام سوم: دریافت كد پی گیری 1۶ رقمی ثبت نام.
 شركت تعاوني خدمات آموزشي 

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 بــه 
ــه  ــالمی ب ــگاه آزاد اس ــرش دانش ــنجش و پذی ــز س ــایت مرک ــدرج در س ــؤاالت« من س

www. azmoon.org : نشــانی 
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 كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه پی گيری هر گونه سؤال در خصوص نتایج دانشگاه آزاد اسالمی
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در سال های اخیر، ظرفیت پذیرش دانشجو به مقدار 
قابل توجهی افزایش یافته است و امروز كمتر كسي 
این  اما  وارد دانشگاه شود؛  نتواند  وجود دارد كه 
موضوع باعث از بین رفتن رقابت میان داوطلبان 
نشده است؛ زیرا در حال حاضر، هدف، تنها قبولی 
در دانشگاه نیست؛ بلکه داوطلبان تالش می كنند 
كه در رشته و دانشگاه مورد عالقه خود تحصیل 
رقابت  باز هم  به خاطر همین موضوع،  كنند. 
برای كسب رتبه خوب در میان بیشتر داوطلبان 
داوطلبان  از  برخی  میان،  این  در  دارد؛  وجود 
سعی می كنند تا، عالوه بر مطالعه، از راه های 
كنکور،  كالس های  به  رفتن  مانند  مختلفی 
گرفتن معلم خصوصی و ... از دیگر داوطلبان 
پیشی بگیرند. در چند سال اخیر، به خصوص 
در شهرهای بزرگ، تب استفاده از كالس های 
كنکور تقریباً همگانی و در برخی از موارد به 
نوعی چشم و هم چشمی تبدیل شده است. 
است كه:  این  دارد  كه وجود      سؤالی 
برای  مؤسسات  و  كالس ها  این  واقعاً  آیا 
واقعاً  و  است  مؤثر  و  مفید  داوطلبان 
با  رابطه  در  را  داوطلبان  توقع  می تواند 
موفقیت در كنکور برآورده كند؟ با توجه 
به اینکه امروزه كالس های كنکور، دغدغه 
سراسري  آزمون  داوطلبان  از  بسیاری 
شده است، در این مقاله تالش می كنیم 
تا این كالس ها و شركت در آنها را مورد 
بررسی قرار دهیم. امیدواریم كه شما 
داوطلبان عزیز، این مقاله را به خوبی 
خصوص  در  سپس  و  كرده  مطالعه 
تصمیم  كالس ها  این  در  شركت 

درستی بگیرید.

تلف  كنكور،  كالس های   -1
كنندگان وقت و انرژی شما

یکی از مهم ترین معایب و ایرادهایی 
این  دارند  كنکور  كالس های  كه 
است كه وقت و انرژی داوطلبان 
عنوان یك  به  می دهند.  را هدر 
پشت  داوطلب  یا  دانش آموز 
كنکوری، كه عالقه به شركت در 
این كالس ها دارید، باید بخشی 
از وقت و انرژی خود را در طی 

روز، صرف این كالس ها نمایید. اگر دانش آموز باشید و بخواهید در ساعاتی غیر از ساعات 
مدرسه در این كالس ها شركت كنید، معموالً خستگی باعث می شود تا پس از بازگشتن 
به خانه تا مدتی نتوانید به تکالیف درسی یا مطالعه طبق برنامه خود بپردازید. ممکن است 
كه حتی خستگی ناشی از شركت در كالس ها برای داوطلبانی كه به مدرسه نمی روند نیز 
زیاد باشد. این موضوع، به خصوص در شهرهای بزرگ، كه رفت و آمد، وقت بسیاری از 

داوطلبان را می گیرد، بیشتر مشهود است. 
اگر بعد از خواندن تمام مقاله، هنوز به شركت در كالس های كنکور اصرار داشتید و آن 
را برای موفقیت در كنکور الزم دانستید، حتماً در كالس هایی شركت كنید كه، عالوه بر 
استفاده از استادان و معلمان كارآزموده و با تجربه، از نظر زمانی در ساعاتی برگزار شود كه 
با ساعات درس و استراحت شما تداخل پیدا نکند و شما حتماً ساعات خاصی را برای این 
كالس ها در برنامه روزانه خود در نظر گرفته باشید. مخصوصاً در شهرهای بزرگ، به دوری 
و نزدیکی این كالس ها به محل زندگي تان دقت كنید تا بخشی از وقتتان در راه تلف نشود. 
یك پیشنهاد، كه ممکن است برخی از شما داوطلبان از آن استقبال كنید، این است كه 
اگر مجبور به حضور در كالس هایی شدید كه مسافت قابل توجهی با منزل شما داشتند، 
در بین راه می توانید لغات عربی، انگلیسي یا برخی از مباحث دروس آزمون را، كه از قبل 
ضبط كرده اید، گوش كنید. چون شما خسته هستید، انجام این كار باعث می شود تا بدن 
شما تقریباً در حال استراحت باشد و فقط گوشتان بشنود و از طریق حافظه شنیداری 
مطالبی را حفظ كنید. در این شرایط، شنیدن مباحث تاریخ ادبیات به شکل داستان گونه، 

از آنجایی كه نسبت به درس عربی و زبان آسان تر است، مفیدتر و بهتر است.

2- پول خود را دریابيد
شركت در كالس های كنکور، معموالً هزینه های گزافی به خانواده ها تحمیل می كند. 
رقم های باالی هر جلسه، ضمن اینکه از معیار مشخصی پیروی نمی كند، تضمینی هم 
برای كیفیت آموزشی معلم به شمار نمی آید؛ در حالی كه كسب شهرت و نام در عرصه 
تدریس خصوصی و تهیه و تدوین جزوه هایی كه مالك روشنی برای سنجش اعتبار آنها 
وجود ندارد، نمی تواند معیار خوبی برای انتخاب یك معلم خوب باشد؛ از طرف دیگر، با 
وجود اینکه در تبلیغات این مؤسسات، عالوه بر تضمینی بودن، از نگرفتن شهریه تا زمان 
كسب نتیجه سخن گفته مي شود، اما كافی است تا شما به یکی از این مؤسسات مراجعه 
كنید تا ببینید كه چگونه با ترفندهای مختلف مانند جزوه، كتاب و ... مبالغ بسیار زیادی 
را از داوطلبان می گیرند. به این ترتیب مشاهده می شود كه آنها به مقاصد خود در كسب 

سودهای كالن از داوطلبان به راحتی دست می یابند.
با توجه به اینکه وضع اقتصادی بیشتر خانواده های ایرانی در حد متوسط و حتی در برخی 
از موارد، پایین تر از متوسط است، هر یك از داوطلبان عزیزی كه در چنین شرایطی قرار 
دارند، باید بسنجند كه با توجه به هزینه هایی كه پرداخت خواهند كرد، آیا می توانند 
نتیجه ای را كه دوست دارند به دست آورند یا نه، و اصاًل دستیابی به این نتیجه، چقدر 

می تواند از نظر خود داوطلب، و نه بنا به قول این مؤسسات، تضمینی باشد. 
مواقعی وجود دارد كه داوطلب، مباحث و فصولی از یك درس اصلی را كه تأثیر بسزایی 
در قبولی و رتبه او دارد بلد نیست، و مواردی هم وجود دارد كه برخی از مباحث و فصول 
یك درس با ضریب نه چندان مهم را نمی داند. اگر یك داوطلب در چنین شرایطی باشد، 
باید با مشورت و رایزنی با والدین و افراد با تجربه و با مقایسه آن هزینه و وقت و انرژی، كه 
صرف مي كند و چیزی كه به دست می آورد، تصمیم نهایی را بگیرد؛ به عنوان نمونه، شما 
داوطلب رشته تجربی، مبحث ژنتیك درس زیست شناسی را، كه مهم ترین درس در گروه 
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آزمایشي علوم تجربی محسوب می شود، بلد نیستید. با توجه به اینکه این مبحث، بخش 
بسیار مهمی از درس زیست شناسی را تشکیل می دهد، اگر یك داوطلب در این مبحث 
ضعیف باشد، ممکن است به طور مستقیم بر رتبه او تأثیر گذارد؛ با این همه، این موضوع 
باعث نمی شود كه شما به عنوان اولین و آخرین راه حل، به سراغ كالس های كنکور بروید؛ 

زیرا راه های مختلفی برای جبران این ضعف وجود دارد. 
قبل از هر چیز سعی كنید كه با مطالعه چند باره كتاب و جزوه های معلمتان و حتی معلمان 
سایر دبیرستان ها، كه به تدریس خوب مشهور هستند، این مشکل را بر طرف كنید. در این 
میان می توانید از همکالسی ها و سایر دانش آموزان و داوطلبانی كه در این مبحث یا درس 
قوی هستند نیز كمك بگیرید. انجام این كارها به شما امکان می دهد تا بخشی از مشکل 
یا همه آن را حل كنید. حاال وقت آن رسیده است كه با چند پرسش و تست زنی، بار دیگر 
خود را محك بزنید تا ببینید كه چقدر توانسته اید ضعف ها و مشکالت خود را در این زمینه 
جبران كنید. اگر هنوز ضعف شما در این درس زیاد بود، راه حل دیگری قبل از شركت در 
كالس های كنکور وجود دارد و آن هم استفاده از كالس های رفع اشکال هست. شما در این 
كالس ها می توانید تمركز خود را روی آنچه كه نمی دانید، متمركز كرده و از صرف وقت و 
هزینه خود نیز به صورت قابل مالحظه ای كم كنید. در چنین شرایطی با خود صادق باشید 
و ببینید كه آیا پاسخ ندادن به چند تست احتمالی، می تواند تأثیر قابل مالحظه اي بر رتبه 
و شرایط شما داشته باشد یا نه. اگر پاسختان به این پرسش، مثبت است، پس حتماً ابتدا 
كالس های رفع اشکال و سپس استفاده از معلم خصوصی را در چند جلسه انتخاب كنید 

كه باز هم از كالس های كنکور، به مراتب بهتر است. 

3- سردرگمی داوطلبان در مواجه شدن با مطالب
یکی از اشکاالتی كه بیشتركالس های كنکور دارند این است كه، بی توجه به میزان اطالعات 
و وضعیت تحصیلی دانش آموزان، مبادرت به ارائه اطالعات و نکات متفاوت درسی و كنکوری 
می كنند؛ در حالی كه ممکن است برخی از دانش آموزانی كه در آن كالس ها حضور دارند، 
هنوز مطالب اصلی و كلیدی درس را فرا نگرفته باشند. همین موضوع باعث می شود تا 
دانش آموزان، با شركت در كالس های كنکور، با انبوهی از مطالب و نکته ها مواجه  شوند كه 
با دروسی كه معلمانشان در كالس های درسی تدریس می كنند، دوگانگی ایجاد می كند. 
برخی از كالس های كنکور و استادان این كالس ها، به عمد چنین مطالبی را به كنکوری ها 
ارائه می دهند تا نشان دهند كه سطح مؤسسات آنها، در مقایسه با سایر مؤسسات، باالتر 
است و همین موضوع ممکن است اعتماد به نفس كاذبی به برخی از داوطلبان بدهد و آنها 
گمان كنند كه تمام مطالب ریز درسی را هم فرا گرفته اند و می توانند رتبه خوبی را در 
آزمون سراسري به دست آورند؛ در حالی كه اگر داوطلبی، مطالب اصلی و مهم را نداند؛ 

چگونه می تواند مطالب ریز درسی را به خاطر سپرده و در كنکور از آنها استفاده كند؟!
4- هيچ تضمينی وجود ندارد

رقابت برای كشاندن داوطلبان به این كالس ها، تا جایی است كه هر روز ترفندی جدید 
پیاده می كنند تا افراد بیشتری را برای تجارت پر سود خود هدف قرار دهند. یکی از 
اصلی ترین و مهم ترین تبلیغات بسیار گول زننده مؤسسات كنکور، تأكید بر تضمینی بودن 

صد در صدی قبولی داوطلبان و مجانی بودن 
خدمات این مؤسسات تا زمان برگزاري كنکور 
است. هر ساله شمار زیادی از داوطلبان با این 
ترفندها جذب این مؤسسات می شوند؛ اما شمار 
كسانی كه هر سال در كنکور، رتبه خوبی كسب 
مي كنند یا حتی در رشته و دانشگاه خوبی قبول 
مي شوند، نسبت به تعداد شركت كنندگان در آن، 
بسیار كم است. این موضوع خود به خوبی نشان 
می دهد كه تبلیغات این مؤسسات، كذب محض 
است؛ از طرف دیگر، بسیاری از رتبه های برتری كه 
همه ساله به عنوان شركت كنندگان این مؤسسات 
معرفی می شوند، یا نامشان بدون اطالع آنها درج 
پرداخت  با  شده  یاد  مؤسسات  اینکه  یا  می شود 
مبلغی به این داوطلبان، اجازه معرفی آنها را به عنوان 
رتبه های برتر شركت كننده در این مؤسسات، از این 

گروه از داوطلبان می گیرند.
    یکی دیگر از شیوه های تبلیغی این مؤسسات، آن 
است كه با ادعاي ارتباط خود با سازمان سنجش یا 
سایر سازمان های دولتی مرتبط با آموزش و پرورش، 
عنوان  به  را  خود  مؤسسه  جایگاه  تا  می كنند  سعی 
و  دهند  نشان  همگان  به  مهم  و  قانونی  مؤسسه ای 
داوطلب را قانع كنند كه قبولی آنها فقط منوط به ثبت نام 
آنان در آن مؤسسه است؛ در حالی كه كافی است كه 
یك داوطلب به چند مؤسسه مختلف سری بزند تا ببیند 
و بشنود كه هر یك شمشیری را علیه یکدیگر تیز كرده و 
معایب یکدیگر را می گویند و همه آنها نیز خود را وابسته به 
سازمان سنجش یا آموزش و پرورش می دانند. برای اینکه 
از صحت این تبلیغ مؤسسات مطمئن شوید، بهتر است كه 
از آموزش و پرورش یا سازمان سنجش، درباره انتساب آنها  
به این نهادهاي دولتي مطمئن شوید )البته سازمان سنجش 
این گونه  انتساب  متعدد،  به دفعات  و  بارها  آموزش كشور، 

مؤسسات را به خود، كذب محض اعالم كرده است(.

5- سطح پایين علمی استادان 
با وجود تبلیغات بسیار زیاد این مؤسسات، كه خود را مؤسسات 
كنکور  برتر  رتبه های  را  كنندگانشان  شركت  و  علمی  برتر 
می دانند، ضعفی كه بیشتر مؤسسات یاد شده دارند، آن است 
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كه استادان آنها در بسیاری از دروس، استادانی هستند 
كه كمتر در زمینه كنکور و نحوه تست زنی و مواردی از 
این قبیل موفق عمل كرده اند. برخی از این مؤسسات، 
به خصوص در شهرهای بزرگ، سعی می كنند كه دو 
تدریس دروس دعوت  برای  را  معروف  استاد  یا سه 
كرده و در بقیه درس ها از استادان كم سابقه و كم 
تجربه استفاده كنند؛ در واقع، آنها با استفاده از نام 
همان دو یا چند استاد، داوطلبان زیادی را جذب 
می كنند. برخی از مؤسسات نیز ادعا می كنند كه 
را  مطرح  و  تجربه  با  معلمان  و  استادان  جزوات 
ارائه می دهند؛ در حالی كه هیچ تضمینی در این 
خصوص وجود ندارد و واقعاً یك داوطلب چگونه 
مي تواند به این نکته پي ببرد كه این جزوه مربوط 

به آن استاد خاص است؟! 
    در شهرهای كوچکتر، كه رقابت برای جذب 
داوطلبان كمتر است، مؤسسات كنکور، معموالً 
استادان و معلمان بسیار تازه كار و كم تجربه 
را استخدام می كنند. آنها از این طریق قصد 
دارند تا هم دستمزد كمی به این استادان 
پرداخته و هم سود بیشتری را عاید مؤسسه 
خود نمایند؛ از طرف دیگر، مؤسسات، عالوه 
دیگری  راه های  از  استادانشان،  تبلیغ  بر 
مبادرت  داوطلب  جذب  به  نسبت  هم 
می كنند. آنها سعی می كنند تا با مشاوره 
رایگان و آموزش مهارت های تست زنی، 
مسائل مربوط به تقویت حافظه، كاهش 
وارد   ... و  اضطراب  بر  غلبه  استرس، 
عرصه شده و وقت و هزینه شما را از 
بین ببرند؛ در حالی كه تمام این موارد 
خواندن  طریق  از  می توان  را  اخیر 

چند مقاله و تمرین به دست آورد.

6- ارائه مشاوره غلط و مداخله در 
امر انتخاب رشته

  عالوه بر این، یکی از مهم ترین نقص هایی كه 
این مؤسسات دارند آن است كه به همه داوطلبانی كه مربوط به یك گروه آموزشی هستند، 
برنامه ای تقریباً یکسان می دهند و حتی پس از اعالم نتایج اولیه آزمون سراسری ، به ارائه 
مشاوره غلط و مداخله در امرانتخاب رشته داوطلبان می پردازند . بدون اینکه به خوبی 
با آنها مشورت كرده و درباره ویژگی های هر یك از داوطلبان، بیشتر بدانند؛ این در حالی 
است كه حافظه، توان یادگیری و نقاط ضعف و قوت هر داوطلب، در مقایسه با سایرین در 
دروس مختلف، متفاوت است؛ به عالوه، هر داوطلب، ویژگی های جسمی و روحی و اهداف 

خاص خود را دارد كه با داوطلب دیگر، متفاوت است.
در پایان، اگر می خواهید واقعاً از وقت و انرژی خود به خوبی در راه آمادگی برای كنکور 

استفاده كنید، حتماً به نکات زیر توجه نمایید:
1- از روی چشم و هم چشمی در مؤسسات و كالس های تقویتی كنکور شركت نکنید؛ 

بلکه قبل از هر چیز، توان علمی خود و وقت و هزینه های انجام این كار را بسنجید.
2- درباره مؤسسه اي كه مي خواهید در آن ثبت نام كنید، به خوبی تحقیق كنید و از 
داوطلبان سال های قبل، كه در كالس هاي این مؤسسه شركت كرده اند، حتماً پرس و جو 
نمایید. هزینه و مبالغ باال، دلیل بهتر بودن كار یك معلم یا مؤسسه در عرصه كنکور نیست. 
3- اعتماد به نفس خود را افزایش دهید و خود را درگیر تبلیغات آموزشگاه های كنکور، كه 

می تواند باعث افسردگی و ناامیدی شما شود، نکنید.
۴- قبل از ثبت نام در این مؤسسات، حتماً در این باره با افراد مطلع مشورت كنید و ببینید 
كه آیا می توانید مشکل خود را با شركت در چند جلسه كالس خصوصی، كه مخاطبش 
فقط شما هستید و فقط به بررسی اشکاالت شما پرداخته می شود، رفع كنید یا نه؛ یا اینکه 

مجبور خواهید شد كه تدبیر دیگري در این زمینه بیندیشید.
5- به خاطر داشته باشید كه بیشتر كتاب های كمك آموزشی و جزوات این مؤسسات، 
تکراری و بی كیفیت است و نمی تواند جایگزین منابع اصلی شما شود؛ پس به هیچ عنوان 
خرید و استفاده از این كتاب ها توصیه نمی شود. سعی كنید كه فریب نویسندگان این 

كتاب ها را در مورد معلم موفق و برجسته بودن در زمینه تدریس و كنکور، نخورید.
۶- اگر می خواهید برای پیشرفت تحصیلی خود در كنکور قدمی بردارید، در آزمون های 
مدیریت  زمان،  مدیریت  مهارت،  افزایش  باعث  آزمون ها،  این  كنید.  شركت  آزمایشی 
استرس، تجربه و ... می شود. حال اینکه در چه تعداد از كنکورها شركت نمایید، این 
موضوع، بستگی به شما دارد. هر چه نیاز بیشتری به مزایای پیشگفته داشته باشید، نیاز به 

شركت در آزمون ها بیشتر احساس می شود. 
۷- پی گیری تبلیغات غیر واقعی آموزشگاه ها، تنها با شکایات دانش آموزان میسر مي شود؛ 
پس اگر با مشکلی مواجه شدید، سعی كنید كه اطالع رسانی كرده و 

حتماً وضعیت این مؤسسات را تا آخر پی گیری كنید.
8- كتاب های آموزشی و درسی به گونه ای طراحی شده است كه هر 
داوطلب می تواند با یك برنامه ریزی درست و اصولی و مطالعه دقیق 
آنها در كنکور موفق شود. توجه داشته باشید كه بسیاری از رتبه های 
برتر آزمون سراسري، نه به كالس 
برنامه های  از  نه  و  رفته   خصوصی 
استفاده  مؤسسات  گونه  این 
یك  با  فقط  آنها  بلکه  كرده اند؛ 
خودشان  كه  منظم،  برنامه ریزي 

انجام داده بوده اند، پیش رفته اند.



15 1 مهرماه 1398  سال بیست و چهارم ، شماره  25

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.

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، با آرزوي موفقیت براي كلیه داوطلبان عزیز، 
بدین وسیله نظر پذیرفته شدگان نهایي كدرشته محل هاي پذیرش دوره   كارداني فني 
و دوره كارداني حرفه اي نظام آموزش مهارتي مهرماه سال 1398 دانشگاه جامع علمي 

ـ  كاربردي را به موارد زیر معطوف مي دارد: 
گروه هاي  تحصیلي  رشته هاي  از  یك  هر  گزینش  به  مربوط  ضوابط  بر اساس  الف( 
آموزشي مختلف، در پذیرش  دوره  هاي مذكور، از بین داوطلباني كه حدنصاب الزم را 
انتخابي  و ظرفیت هاي  تخصیص  اولویت كدرشته محل هاي  بر اساس  احراز كرده اند، 
هر  در  پذیرفته شدگان  اسامي  فهرست  و  انجام  گزینش  سهمیه،  هر  به  شده  داده 

كدرشته محل استخراج گردیده است.
كلیه پذیرفته شدگان باید براي ثبت نام از روز یکشنبه مورخ 98/۶/31 لغایت سه شنبه 
98/۷/2 )فردا( با در دست داشتن مدارك مندرج در بند »ب« این اطالعیه و با توجه 
به كدرشته محل قبولي به نشاني تعیین شده در جدول شماره )5( دفترچه راهنماي 

پذیرش دوره هاي مذكور به مؤسسات محل قبولي خود مراجعه نمایند.

تذكر مهم: 
باید در زمان مقرر، براي ثبت نام به مؤسسه كد قبولي خود  كلیه پذیرفته شدگان، 
مراجعه نمایند بدیهي است كه عدم ثبت نام در تاریخ تعیین شده، به منزله انصراف از 

تحصیل آنان تلقي خواهد شد. 

ب( مدارک الزم براي ثبت نام:
1- شش قطعه عکس تمام رخ ۴×3 تهیه شده در سال جاري.

2- تصویر شناسنامه و اصل آن براي مطابقت.
3- تصویر كارت ملي و اصل آن براي مطابقت.

۴- اصل دیپلم كامل متوسطه یا گواهي آن براي داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه 
انضمام یك  به  اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل  امضاء رئیس  با مهر و 

برگ تصویر آن.
5- گواهي موقت پایان تحصیالت دوره متوسطه دوم )براي داوطلبان نظري، فني و 
حرفه اي و كاردانش نظام آموزشي 3-3-۶( یا دیپلم سه ساله نظام ترمي واحدي و یا 
سالي واحدي )نظري، فني و حرفه اي و كاردانش( با مهر و امضاء رئیس اداره آموزش 

و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام یك برگ تصویر آن.
پایان  گواهي نامه  تاكنون  كه  فارغ التحصیالني  براي  معدل  تأییدیه  فرم  اصل   -۶

تحصیالت براي آنان صادر نشده است.
۷- گواهي اشتغال به كار با امضا و مهر باالترین مقام مسؤول، آخرین فیش حقوقي 

و آخرین حکم كارگزیني یا قرارداد معتبر انجام كار )براي پذیرفته شدگان شاغل(.
8- مدركي كه وضعیت نظام وظیفه داوطلبان را با توجه به بند 3-2 مقررات وظیفه 
)براي  نماید  پذیرش مشخص  راهنماي  و 5 دفترچه  عمومي مندرج در صفحات ۴ 

برادران(.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشوردر خصوص :

 اعالم فهرست اسامي پذیرفته شدگان نهایي كد رشته  محل هاي پذیرش 

دوره  كارداني فني و دوره كارداني حرفه اي نظام آموزش مهارتي 

ـ كاربردي مهر ماه سال 1398 دانشگاه جامع  علمي 
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