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همان گونه که داوطلبان عزیز اطالع دارند، فهرست اسامي 
پذیرفته شدگان نهایي مرحله دوم تکمیل ظرفیت برخي از 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي در آزمون 
ورودي کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1396، روز شنبه 
پنجم اسفند از طریق پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
اعالم شد. به همین خاطر، مناسب دیدیم که مفاد این 
ستون را در شماره پیِش رو، به یادآوري نکاتي راجع به 
پذیرفته شدگان این مرحله از تکمیل ظرفیت آزمون یاد 

شده اختصاص دهیم. این موارد به قرار زیر است:
از سوي  آنان  اسامي  داوطلباني که  است  ـ شایسته   1
سازمان سنجش به عنوان پذیرفته نهایي این مرحله اعالم 
گردیده، در یکي از روزهاي دوشنبه مورخ 7 یا سه شنبه 
8 اسفند )امروز یا فردا( با در درست داشتن مدارك الزم، 
براي ثبت نام به مؤسسه محل قبولي خود مراجعه نمایند. 
عنوان   به   آنان   اسامي  که  داوطلباني  از  گروه  آن  ـ   2
سازمان  اینترنتي  پایگاه  طریق  از  نهایي   شده   پذیرفته  
سنجش اعالم  گردیده  است، اگر پیش از این در ردیف  
پذیرفته شدگان  آزمون کارشناسي ارشد 96 )اعم از اعالم 
قبولي شهریور ماه یا مرحله تکمیل ظرفیت سري اول( 

قرار گرفته  باشند، قبولي  قبلي  آنان  ملغي شده و باید براي  
ادامه  تحصیل  به  محل  قبولي  جدید مراجعه  کنند.

3 ـ تمام پذیرفته شدگان مرحله دوم تکمیل ظرفیت 
به  مجاز  در صورتي  تنها  کارشناسي ارشد 96،  ظرفیت 
ثبت نام و ادامه تحصیل در رشته قبولي خود هستند که 
حداکثر تا تاریخ 30 بهمن ماه 96 موفق به اخذ مدرك 
کارشناسي شده باشند؛ در غیر این صورت، قبولي آنان 

»کان  لم  یکن« خواهد شد.
4- پذیرفته شدگاني که اسامي آنان در سایت سازمان 
ردیف  در  نیز  این  از  پیش  و  است  آمده  سنجش 
قرار  کارشناسي ارشد 96  آزمون  نهایي  پذیرفته شدگان 
گرفته اند، نیاز به انصراف از محل قبولي قبلي شان ندارند و 

با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد. 
5- تمام پذیرفته شدگان باید در زمان مقرر براي ثبت نام 
به مؤسسه محل قبولي خود مراجعه نمایند؛ زیرا مراجعه 
نکردن آنان در زمان هاي تعیین شده، به منزله انصراف از 

تحصیل در کد رشته محل مربوط تلقي مي گردد.
موفق باشید

پیامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند: 
بد مردمي هستند کساني که امر به معروف و 

نهي از منکر نمي کنند.

طمعکار، در بنِد خواري گرفتار است.

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند: 
واال  مقام  و  عالي  درجة  به  بنده  نماز،  با 
تحمید،  تهلیل،  تسبیح،  نماز،  زیرا  مي رسد؛ 
تکبیر، تمجید و تقدیس الهي، و قول حق و 

دعوت به سوي حق است.
پنج نکته درباره پذیرفته شدگان مرحله  دوم تکمیل ظرفیت

 آزمون کارشناسي ارشد 96

با توجه به استفادة غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت 
آزمون های آزمایشی سنجش در کتاب های خود و همچنین 
های  سایت  در  سؤاالت  این  غیرقانونی  فروش  و  انتشار 
اینترنتی، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، همان طور 
که ممنوعیت هرگونه استفاده و انتشار سؤاالت آزمون های 
آزمایشی سنجش به هر طریق در نسخة چاپی این سؤاالت 
درج گردیده است، بار دیگر یادآور می شود که حق چاپ، 
تکثیر و انتشار سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر 
روش )الکترونیکی، استفاده در کانال های تلگرام، سایت ها 
و ...( در هر مقطع زمانی، برای تمام اشخاص حقیقی و 

حقوقی )حتی با ذکر منبع( ممنوع است؛ به عبارت دیگر، 
استفاده از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش، منحصرًا 
خدمات  تعاونی  شرکت  یعنی  آن،  پدیدآورندة  به  متعلق 
بوده  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  کارکنان  آموزشی 
ناشران  و  برای سایر مؤسسات  این سؤاالت  از  استفاده  و 
آموزشی به کلی ممنوع است و این موضوع محدود به دورة 
زمانی خاصی نیست. بدیهی است که این شرکت، اقدامات 
قانونی الزم را در مورد متخلفان از این امر به عمل خواهد 

آورد.
شركت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعيۀ بسيار مهم شركت تعاونی خدمات آموزشی
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خارجی،  طرح های  داخلی،  طرح های  مهنازاده،  دکتر 
در  موفق  طرح  انتخاب  خارج،  مقیم  ایرانیان  طرح های 
تولید ملی و برگزیده ویژه را از بخش های مختلف جشنواره 
بین المللی خوارزمی نام برد و ادامه داد: فراخوان پذیرش 
طرح ها در این دوره از جشنواره، از فروردین ماه تا شهریور 
اعالم شد و با پایان یافتن ثبت نام متقاضیان، اقدام به ارزیابی 

طرح ها از طریق گروه های هجده  گانه این جشنواره شد.
دبیر سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی، خاطر 
نشان کرد: در این دوره از جشنواره 377 طرح داخلی و 
133 طرح خارجی از 49 کشور جهان برای حضور در این 

رقابت ارسال شد.
وی، با بیان اینکه پس از داوری اولیه 30 طرح از سوی 
گروه های تخصصی به هیأت داوران جشنواره ارسال شد، 
خاطرنشان کرد: هیأت داوران، پس از بررسی علمی، فنی، 
ارزشی و رتبه بندی آثار ارسال شده، تعداد 10 طرح داخلی 
و 5 طرح خارجی را به عنوان برگزیدگان سی و یکمین 

جشنواره بین المللی انتخاب کرده اند.
به گفته وی، طرح های ارسالی در محورهای پژوهش های 
نوآوری  و  اختراع  توسعه ای،  طرح های  کاربردی،  بنیادی،  
در گروه های تخصصی مهندسی برق و کامپیوتر، مکانیک، 
مواد  نانو،  فناوری  شیمیایی،  فناوری های  مکاترونیک،  
متالورژی و انرژی های نو، فناوری اطالعات، صنایع و مدیریت 
فناوری، زیست فناوری و علوم پایه پزشکی، کشاورزی و منابع 
طبیعی، محیط زیست، علوم پایه، عمران، هوافضا، معماری 
و شهرسازی، هنر و علوم پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

الزم به یادآوري است که مراسم سی و یکمین جشنواره 
بین المللی خوارزمی، با حضور دکتر حسن روحانی، رئیس 
جمهور، دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، و سفرای برخی از 
کشورها در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد. در 
این دوره از جشنواره بین المللي خوارزمي، 15 طرح داخلی 

و خارجی با حضور رئیس جمهور تقدیر شد.

رئیس صندوق رفاه وزارت بهداشت:
افزایش دوبرابری وام ودیعه مسكن 

دانشجویان علوم پزشكی در سال آینده
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکي، از افزایش ودیعه مسکن دانشجویان 

علوم پزشکی در سال تحصیلی آینده خبر داد. 
مرکزی  صنفی  شورای  نشست  در  مشکینی،  مجید  دکتر 
با تأمین  دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، گفت: 
منابع الزم، تالش داریم تا تسهیالت وام ودیعه مسکن دانشجویان 

را سال آینده حداقل به میزان دو برابر افزایش دهیم.
وی افزود: به خوبی می دانیم که میزان وام ودیعه مسکنی 
که درحال حاضر به دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی 
می دهیم، مناسب و کافی نیست و مخصوصاً دانشجویان 

زندگی  بزرگ  شهرهای  در  که  خوابگاه  فاقد  و  متأهل 
نمی توانند  مسکن،  ودیعه  وام  کنونی  میزان  با  می کنند، 
مسکن مناسبی برای سکونت تهیه کنند؛ اما به هرحال باید 

اکنون با شرایط، خود را وفق دهیم.
دکتر مشکینی یادآور شد: اگر این اتفاق در سال آینده عملیاتی 
شود، مشکل خیلی از دانشجویان متأهل و فاقد خوابگاه در 
مقاطع کاردانی، کارشناسی، دکتری عمومی و مقاطع تکمیلی 
مرتفع می شود و آنها با دریافت ودیعه مسکن مناسب، می توانند 

مسکن مناسبی برای اسکانشان انتخاب کنند.
وی، با بیان اینکه منابع مالی این نوع تسهیالت دانشجویی، 
فراهم شده است، گفت: با وجود این شرایط، اکنون پرداخت 
این وام ودیعه مسکن به دانشجویان ضمانت اجرایی ندارد 
و از ابتدای سال تحصیلی آینده محقق می شود؛ البته باید 
مجوزش را از هیأت امناء بگیریم. ضمناً وام های دیگر نیز 

همین شرایط را دارند.

ثبت نام آزمون EPT  اسفند ماه 
دانشگاه آزاد آغاز شد

آغاز  اسالمی  آزاد  دانشگاه   EPT آزمون  ثبت نام 
شده است و تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۸ اسفند ماه 

ادامه خواهد داشت.
آزمون EPT در روز جمعه 18 اسفند ماه 96 به طور همزمان 
اهواز،  اصفهان،  مشهد،  تبریز،  شیراز،  تهران،  شهرهای:  در 
کرمانشاه، کرج و رشت برگزار خواهد شد و کارت ورود به جلسه 

این آزمون از روز چهارشنبه 16 اسفند ماه توزیع می شود.
سامانه  به  مراجعه  با  تمایل  در صورت  می توانند  داوطلبان 
  ENGLISH.IAU.AC.IR :مرکزسنجش و پذیرش به نشانی
نسبت به ثبت نام در آزمون EPT اقدام و همچنین از منابع و 

بودجه بندی سؤاالت این آزمون آگاهی یابند.
به گزارش روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد 
اسالمی، پس از برگزاری این آزمون، کلید و سؤاالت آن از 
طریق سامانه یاد شده در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

برای سال 97:
شيوه برگزاری مصاحبه دكتری دانشگاه 

آزاد تغيير می كند
آزاد  دانشگاه  پذیرش  و  سنجش  مرکز  سرپرست 
اسالمي، گفت: شیوه برگزاری مصاحبه دوره دکتری 

این دانشگاه برای سال ۹۷ تغییر کرده است. 
دوره  مصاحبه  گذشته،  در  گفت:  شاهانی  امیررضا  دکتر 
دکتری در این دانشگاه به صورت متمرکز در تهران برگزار 
می شد و بعد از آن نیز مصاحبه در مراکز استان ها انجام شد.
وی افزود: برای مصاحبه پذیرفته شدگان دوره دکتری سال 
97 در دانشگاه آزاد، هیچ یک از مدل های گذشته اجرا 

نخواهد شد.
سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد عنوان کرد: 
منطقه   10 به  کشور  عالی،  آموزش  آمایش  سند  براساس 

تقسیم بندی شده است که بر این اساس، مصاحبه دوره دکتری 
سال 97 دانشگاه آزاد در مراکز این مناطق برگزار می شود.

دکتر شاهانی گفت: در این مدل، تمامی جنبه ها مورد 
توجه قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: در برخی از استان ها و واحدهای این دانشگاه، 
پتانسیل الزم برای انجام مصاحبه کیفی دوره دکتری وجود 
نداشت و از اعضای هیأت علمی دیگر استان ها برای انجام 

مصاحبه دعوت صورت می گرفت.
گفت:  آزاد  دانشگاه  پذیرش  و  سنجش  مرکز  سرپرست 
علمی  هیأت  اعضای  از  می توان  جدید  مدل  با  بنابراین، 

استان های مختلف براي انجام این کار استفاده کرد.

یك نوبت آزمون زبان برای داوطلبان 
دكتری پزشكی برگزار می شود

برای  انگلیسی  زبان  آزمون  ارفاقی  نوبت  یک 
داوطلبان آزمون دکتری تخصصی پزشکی سال ۹۷ 

برگزار می شود. 
و  تخصصی  دکتری  آزمون  در  کننده  شرکت  داوطلبان 
دکتری پژوهشی سال 97 می توانند از شنبه 26 اسفند 
تا ساعت 24 یکشنبه 27 اسفند با مراجعه به سایت مرکز 
و  ثبت نام  فرم  ویرایش  برای  پزشکی،  آموزش  سنجش 

تکمیل مدارك اقدام کنند.
داوطلبانی که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند نیز در بازه 
زمانی 26 تا 27 اسفند 96 می توانند برای شرکت در این 

آزمون ثبت نام کنند.
و  زبان  آزمون  ثبت نام در  برای  این زمان، آخرین مهلت 

ویرایش مدارك و اطالعات است.
از داوطلبان شرکت کننده  به منظور کمک به آن گروه 
در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی سال 97 
که در بازه تعیین شده موفق به اخذ گواهی زبان انگلیسی 
نشده اند، مقرر شده است تا کارنامه آزمون زبان انگلیسی 
وزارت بهداشت )MHLE( دوره 46 در تاریخ 30 فروردین 
97 نیز برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی و دکتری 

پژوهشی سال 97 پذیرفته شود.
این گروه از داوطلبان، باید ثبت نام خود را حداکثر تا تاریخ 
افراد در آزمون  این  انجام دهند. چنانچه  27 اسفند 96 
تاریخ  در   )MHLE( بهداشت  وزارت  انگلیسی   زبان 
30 فروردین 97 نمره الزم را کسب کنند، مجاز به شرکت 
در آزمون خواهند بود و در غیر این صورت، کارت ورود به 

جلسه برایشان صادر نخواهد شد.
وزارت  انگلیسی  زبان  آزمون  شامل  فقط  شرایط  این 
بهداشت )MHLE(  دوره 46 )30 فروردین 97( است و 

سایر مدارك زبان انگلیسی را در بر نمی گیرد.
و   TOEFL و   IELTS TOLIMOو  مدارك  سایر 
MSRT طبق مندرجات دفترچه راهنما، در صورتی که 
تاریخ آزمون آنها از 20 بهمن 94 تا 20 اسفند 96 باشد، 

برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی معتبر هستند.

ادامه از صفحه   1

دبیر سی ویکمین جشنواره بین المللی خوارزمی خبر داد:

تقدیر از 15 محقق ایرانی و خارجی با 
حضور رئيس جمهور
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که  کارشناسی مي رساند  مقطع  و چهارم  دانشجویان سال سوم  اطالع  به   بدین وسیله 
بیست و سومین المپیاد علميـ  دانشجویی کشور در رشته های »زبان و ادبیات فارسی - 
1101«، »الهیات و معارف اسالمی - 1111«، »علوم اقتصادی - 1105«، »علوم تربیتی 
- 1117«، »حقوق - 1126«، »شیمی 1203«، »فیزیک - 1204«، »زیست شناسی 
-  1206، 1213، 1214«، »ریاضی 1208«، »آمار - 1207«، »مهندسی برق - 1251«، 
»مهندسی شیمی - 1257«، »مهندسی عمران - 1264«، »مهندسی مکانیک - 1267«، 
»مهندسی کامپیوتر - 1277«، »مهندسی کشاورزی )زراعت و اصالح نباتات - 1303(«، 
»طراحی صنعتی  - 1362«،  »علوم جغرافیایی - 1102«، »علوم زمین - 1201«، 
»مهندسی مواد و متالورژی - 1272«، »روان شناسی - 1133« و »مهندسی صنایع - 

1259« برگزار می شود. 
دانشجویاني که به مرحله نهایي راه یافته اند، در صورت تمایل مي توانند به جاي شرکت در 

المپیاد رشته اصلي خود، در المپیاد »سلول های بنیادی و مهندسی بافت« شرکت کنند.
دانشجویان با شرکت در »المپیاد غیرمتمرکز« و »المپیاد متمرکز« در صورت کسب 

حدنصاب نمره علمي به مرحله نهایي راه  مي یابند. 

المپياد غيرمتمركز
المپیاد غیر متمرکز به جز رشته های طراحی صنعتی و سلول های بنیادی و مهندسی بافت 
در روزهاي 13 و 14 اردیبهشت سال 1397 در مراکز مناطق ده گانه برگزار می شود. مواد 

امتحاني و  برنامه آزمون ها مطابق برنامه مندرج در سایت به نشاني: 
http://olympiad.sanjesh.org/files/examschedule/2018/Exam_Program.pdf

است و آزمون ها به صورت تشریحی برگزار می شود. ضمناً دانشجویان در المپیاد غیرمتمرکز 
رشته هم نام با رشته تحصیلي خود مي توانند شرکت کنند.

مناطق ده گانه براي برگزاري المپیاد غیرمتمرکز به شرح ذیل است:
1- منطقه 1: دانشگاه هاي استان هاي: تهران  و البرز به مرکزیت دانشگاه تربیت مدرس.  
۲- منطقه 2: دانشگا ه هاي استان هاي: گیالن، مازندران و گلستان به مرکزیت دانشگاه 

مازندران. 
به  زنجان  و  اردبیل  غربي،  و  آذربایجان شرقي  استان هاي:  دانشگاه هاي  منطقه 3:   -3

مرکزیت دانشگاه تبریز.
۴- منطقه 4: دانشگاه های استان های: همدان، مرکزی، قزوین و قم به مرکزیت دانشگاه 

بوعلی سینا همدان.
5- منطقه 5: دانشگاه های استان های: کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایالم به مرکزیت 

دانشگاه رازی کرمانشاه.
6- منطقه 6: دانشگاه هاي استان هاي: یزد، چهارمحال بختیاری و اصفهان به مرکزیت 

دانشگاه اصفهان.
۷-  منطقه7: دانشگاه هاي استان هاي: بوشهر، فارس و کهگیلویه و بویراحمد به مرکزیت 

دانشگاه شیراز.
۸- منطقه8: دانشگاه هاي استان هاي: کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان به مرکزیت 

دانشگاه شهید باهنر کرمان.
۹- منطقه9: دانشگاه هاي استان هاي: خراسان شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي و 

سمنان به مرکزیت دانشگاه فردوسي مشهد.

10– منطقه10: دانشگاه های استان خوزستان به مرکزیت دانشگاه شهیدچمران اهواز.

المپياد متمركز- 1
مواد امتحانی المپیاد متمرکز، همانند مواد امتحانی آزمون دوره کارشناسی ارشد است و 
هم زمان با آزمون کارشناسي ارشد در روزهاي پنجشنبه و جمعه 6 و 7 اردیبهشت ماه 
1397 برگزار مي شود. برگزیدگان المپیاد متمرکز بر اساس نمرات اکتسابی داوطلب در 
آزمون رشته های مذکور بدون احتساب نمره معدل مقطع کارشناسی، تعیین می شوند. 
ضمناً دانشجویان در المپیاد متمرکز  در رشته هاي هم نام یا غیر هم نام با رشته تحصیلي 

خود مي توانند شرکت کنند.

مرحله نهایي - 2
مرحله نهایی المپیاد علمي ـ دانشجویی در یکی از دانشگاه های واقع در شهر تهران در 
روزهاي 28 و 29 تیرماه سال 1397 برگزار می شود. در این مرحله آزمون ها به صورت 

تشریحی و مطابق برنامه زمان بندی مندرج  در سایت به نشاني ذیل است:
http://olympiad.sanjesh.org/files/examschedule/2018/FinalExam_

Program.pdf

نكات قابل توجه 
دانشجویان سال سوم و چهارم مقطع کارشناسی می توانند در المپیاد شرکت کنند؛ - 1

اما فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی نمی توانند در المپیاد شرکت کنند. دانشجویان 
شرکت کننده در مرحله نهایی باید گواهی اشتغال به تحصیل نیمه دوم سال 

تحصیلی ۹۷ را به مرکز المپیاد ارائه دهند.
در سال 1397 رشته های روان شناسی و مهندسی صنایع به رشته های المپیاد اضافه - ۲

شده است.
برای اولین بار المپیاد »سلول های بنیادی و مهندسی بافت« در مرحله نهایی - 3

المپیاد علمي ـ دانشجویی در سال 1397 برگزار می شود. مواد  بیست و سومین 
آزمون و برنامه  امتحانی المپیاد سلول های بنیادی و مهندسی بافت، همراه با برنامه های 

زمان بندی سایر رشته ها، در سایت المپیاد موجود است.
داوطلبانی که در یکی از رشته های المپیاد علميـ  دانشجویی شرکت کرده و به مرحله - ۴

نهایی راه یافته اند، در صورت تمایل می توانند به جای شرکت در رشته اصلی المپیادی 
خود، در المپیاد سلول های بنیادی و مهندسی بافت شرکت نمایند.

زمان بندي المپیاد به شرح جدول زیر است.- 5

زمان برگزاري المپیاد

6 و 7 اردیبهشت ماه 1397 - هم زمان با آزمون کارشناسي ارشد در متمرکز
سراسر کشور

13 و 14 اردیبهشت ماه 1397 در مراکز مناطق ده گانه کشورغیرمتمرکز
28 و 29 تیرماه 1397 در یکی از دانشگاههای واقع در شهر تهرانمرحله نهایي

رشته هاي  المپیاد متمرکز، غیر متمرکز و مرحله نهایي به شرح جداول زیر است.- 6

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره:

بيست و سومين المپياد 
علمی ـ دانشجویی كشور
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پیرو اطالعیه مورخ 96/11/25 و انتشار دفترچه راهنمای پذیرش دوره  کاردانی 
فنی و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی 
از  برخي  اعالم  به  توجه  با  که  می رساند  اطالع  به  بدین وسیله  بهمن ماه سال 1396 
اصالحات و کدرشته محل های تحصیلی جدید، عالوه بر کدرشته محل هاي مندرج در 
دفترچه راهنمای پذیرش، از سوي دانشگاه مذکور »مندرج در سایت سازمان سنجش« 
و همچنین به  منظور مساعدت براي ثبت نام متقاضیاني که تاکنون نسبت به ثبت نام 
اقدام ننموده اند، مقرر گردید که مهلت ثبت نام تا روز دوشنبه مورخ 96/12/7 )امروز( 
تمدید گردد تا عالقه مندان بتوانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای 

مذکور و مندرجات این اطالعیه، نسبت به ثبت نام در این پذیرش اقدام نمایند.
ضمناً متقاضیاني که قباًل نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نموده اند، با توجه به 

مفاد این اطالعیه و در صورت تمایل مي توانند در مهلت تعیین شده نسبت به ویرایش 
اطالعات ثبت نامي و انتخاب رشته خود اقدام نمایند.

الزم به ذکر است که اطالعات مربوط به شهریه در جدول شماره )1(، اطالعات مربوط 
به گروه، زیرگروه، عناوین رشته های تحصیلی و دیپلم های دارای اولویت پذیرش در 
جدول شماره )2( و اطالعات مربوط به کد دیپلم های در اولویت پذیرش هر زیرگروه 
و گروه آموزشی در جدول شماره )3( دفترچه راهنمای پذیرش دوره کاردانی فنی و 

دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی بهمن ماه سال 1396 موجود است.
الزم به یادآوري است که جداول شماره هاي )1(، )2( و )3( در سایت سازمان سنجش، 

قابل دریافت است.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

تمدید مهلت ثبت نام و همچنين اعالم اصالحات و 

»كدرشته محل های جدید« عالوه بر كدرشته محل هاي 

مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش دوره  كاردانی فنی 

و دوره كاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه 

جامع علمیـ  كاربردی بهمن ماه 1396

رشته هاي المپياد متمركز
زمان برگزاري : روزهاي پنجشنبه و جمعه 6 و 7 اردیبهشت ماه 1397   

محل برگزاري: هم زمان با آزمون کارشناسي ارشد در سراسر کشور

طراحی صنعتی  - 136۲مهندسی عمران - 1۲6۴حقوق - 11۲6زبان و ادبیات فارسی - 1101

علوم جغرافیایی - 110۲مهندسی مکانیک - 1۲6۷شیمی 1۲03الهیات و معارف اسالمی - 1111

علوم زمین - 1۲01مهندسی کامپیوتر - 1۲۷۷فیزیک - 1۲0۴علوم تربیتی - 1117

مهندسی صنایع - 1۲5۹مهندسی شیمی - 1۲5۷ریاضی 1۲0۸علوم اقتصادی - 1105

روان شناسی - 1133مهندسی برق - 1۲51آمار - 1۲0۷زیست شناسی -  1206، 1213، 1214

مهندسی مواد و متالورژی - 1۲۷۲مهندسی کشاورزی )زراعت و اصالح نباتات - 1303(

رشته هاي المپياد غيرمتمركز 
زمان برگزاري : روزهاي پنجشنبه و جمعه  13 و 14 اردیبهشت ماه 1397             

محل برگزاري: مراکز مناطق ده گانه کشور

علوم جغرافیایی - 110۲مهندسی عمران - 1۲6۴حقوق - 11۲6زبان و ادبیات فارسی - 1101

علوم زمین - 1۲01مهندسی مکانیک - 1۲6۷شیمی 1۲03الهیات و معارف اسالمی - 1111

مهندسی شیمی - مهندسی کامپیوتر - 1۲۷۷فیزیک - 1۲0۴علوم تربیتی - 1117
1۲5۷

روان شناسی - 1133مهندسی برق - 1۲51ریاضی 1۲0۸علوم اقتصادی - 1105

مهندسی صنایع - 1۲5۹آمار - 1۲0۷زیست شناسی -  1206، 1213، 1214

مهندسی مواد و متالورژی - 1۲۷۲مهندسی کشاورزی )زراعت و اصالح نباتات - 1303(

الزم به ذکر است که آزمون براي رشته طراحي صنعتي در المپیاد غیرمتمرکز برگزار 
نمي شود و دانشگاه هاي داراي این رشته، دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسي خود را به 

سازمان سنجش آموزش کشور معرفي مي کنند.

رشته هاي المپياد مرحله نهایي
زمان برگزاري : روزهاي پنجشنبه و جمعه 28 و 29 تیرماه 1397

محل برگزاري: یکی از دانشگاه های واقع در شهر تهران

طراحی صنعتی  - 136۲مهندسی عمران - 1۲6۴حقوق - 11۲6زبان و ادبیات فارسی - 1101

علوم جغرافیایی - 110۲مهندسی مکانیک - 1۲6۷شیمی 1۲03الهیات و معارف اسالمی - 1111

علوم زمین - 1۲01مهندسی کامپیوتر - 1۲۷۷فیزیک - 1۲0۴علوم تربیتی - 1117

مهندسی صنایع - 1۲5۹مهندسی شیمی - 1۲5۷ریاضی 1۲0۸علوم اقتصادی - 1105

روان شناسی - 1133مهندسی برق - 1۲51آمار - 1۲0۷زیست شناسی -  1206، 1213، 1214

مهندسی مواد و متالورژی مهندسی کشاورزی )زراعت و اصالح نباتات - 1303(
1۲۷۲ -

* سلولهای بنیادی و 
مهندسی بافت

* دانشجویاني که به مرحله نهایي راه یافته اند، در صورت تمایل مي توانند به جاي شرکت 
در المپیاد رشته اصلي خود، در المپیاد »سلولهای بنیادی و مهندسی بافت« شرکت کنند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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حاال زود است 
برخی از داوطلبان آزمون سراسری تصور می کنند که  اسفند ماه باید استراحت کنند 
در  اگر  که  می گویند  آنها  بخوانند.  درس  قوا  تمام  با  نوروز  تعطیالت  در  بتوانند  تا 
اسفندماه مرتب درس بخوانند، برای تعطیالت نوروز خسته خواهند بود و نمی توانند 

از دوران طالیی تعطیالت، بخوبی بهره ببرند! 
در واقع این دسته از عزیزان، یک ماه را فدای این دو هفته می کنند و تصور می کنند 
که این دو هفته، تمام مشکالت و ضعف های آنها را پوشش خواهد داد؛ پس ضرورتی 

ندارد که این روزها خود را خسته کنند و تحت فشار قرار دهند. 
باید به این دوستان گفت، همان طور که بارها گفته ایم، کنکور، یک مسابقه است و 
شما باید در یک رقابت علمی شرکت کنید که مابقی داوطلبان هم شرایطی مشابه 
بهتری  نتیجه  ببرد،  را  استفاده  بهترین  از شرایط موجود  شما دارند، و هر کس که 
کسب خواهد کرد؛ پس اگر شما از روزهای موجود بخوبی بهره نبرید، عده ای دیگر 
از شما سبقت خواهند گرفت؛ افرادی که در ایام تعطیالت نیز درس خواهند خواند و 

هیچ روزی را به بطالت نمی گذرانند؛ از سوی دیگر، این به دور از منطق است که ما 
یک ماه را فدای این دو هفته بکنیم؛ بخصوص که از آینده خبر نداریم و نمی دانیم که 
آیا در تعطیالت نوروز آمادگی جسمی و روحی الزم را برای مطالعه جدی و تمام وقت 
خواهیم داشت یا نه، و آیا مشکلی برای ما یا یکی از نزدیکانمان اتفاق نخواهد افتاد یا 

خیر، و ده ها احتمال دیگر که از هم اکنون نمی توان آن را پیش بینی کرد. 

اسفند باید كتاب ها را ببندم
در مقابل کسانی که تصور می کنند اسفند زمان درس خواندن و مطالعة جدی نیست، 
عده ای از داوطلبان برنامه شان را بر این گذاشته اند که تا پایان اسفند ماه، کتاب های 
و  گذاشته  این  از  فراتر  را  پا  برخی  حتی  و  بخوانند  کامل  طور  به  را  چهارم  سال 
برنامه ریزی شان بر این اساس است که دروس پایه و سال چهارم را تا پایان اسفند 
به صورت کامل بخوانند و به قول معروف پیش  و پایه را ببندند و بعد از تعطیالت 
نوروز، فقط به تست زدن و مرور دروس بپردازند؛ زیرا متأسفانه تمام شدن کتاب ها 

اسفنــد يك كنكـوری 

چگونه بايد باشد؟

سریع آمد؛ سریع تر از آنکه تصورش را می کردیم. ماه ها یکی پس از دیگری بسرعت طی شدند و به اسفند ماه، 
آخرین ماه سال، رسیدیم؛ ماهی پر از شتاب، پر از حس های تازه، پر از نو شدن و نو کردن و پر از شور و اشتیاق. 
از خرید  آنان  از  بسیاری  نمی برند.  اشتیاق  و  این همه شور  از  بهره ای  داوطلبان کنکور، چندان  میان،  این  در 
نوروزی چشم پوشی می کنند، در پاکسازی خانه نقشی  ندارند و در کل ترجیح می دهند که وقتشان را صرف 
و  شیوه ها  داوطلبان  دوران،  این  در  گاه  البته  کنند؛  رو  پیِش  سراسری  آزمون  برای  آمادگی  و  دروس  مطالعه 
برنامه هایی را  پیش می گیرند که چندان علمی و مفید نیست و حتی می تواند تأثیر منفی داشته باشد. در زیر 

به برخی از این شیوه ها و راه کارهایی برای بهره برداری هر چه بهتر از ماه اسفند اشاره می شود. 
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است؛  شده  غیرانتفاعی  مدارس  از  تعدادی  برای  افتخار  و  اصل  یک  ماه،  اسفند  تا 
مدارسی که کیفیت را فدای کمّیت می  کنند؛ چون کتابی که برای یک سال تحصیلی 
تألیف شده است، سریع تر درس داده می شود تا در موعد مورد نظر به پایان برسد؛ 
اما  می کنند؛  آغاز  تابستان  از  را  خود  تحصیلی  سال  مدارس،  این  از  تعدادی  البته 
همان مدارس نیز خوب می دانند که کیفیت تابستان مثل سال تحصیلی اصلی نیست 
مطالعه  تابستان  در  تأمل سال تحصیلی  و  با همان دقت  از دانش آموزان  بسیاری  و 
نمی کنند؛ از سوی دیگر، حتی بسیاری از داوطلبان تک رقمی آزمون های سراسری 
معتقدند که بهتر است بخشی از درس ها را برای بعد از تعطیالت نوروزی گذاشت تا 
بتوان با عالقه و اشتیاق بیشتری سر کالس درس حاضر شد و به مطالعه پرداخت و 

از تکراری بودن مطالب نیز خسته نشد.
برای مثال، سید شایان پور میر بابایی، رتبه 1 کشوری گروه آزمایشی علوم تجربی 
آزمون سراسری 93، در این باره می گوید: »تعطیالت نوروز کتاب های پایه و ترم اول 
سال چهارم را مرور کردم و بعضی از درس هایی را که هنوز نخوانده بودم، پیش خوانی 
کردم؛ چون من بعضی از درس ها را تا عید تمام نکردم و برای بعد از تعطیالت نوروزی 
گذاشتم؛ زیرا فکر کردم که اگر همه درس ها را بخوانم، شاید بعد از عید انگیزه الزم 

را برای مطالعه نداشته باشم و افت کنم.« 
این  کند،  تمام  عید  تا  را  تصمیم می گیرد درس هایش  که  داوطلبی  دیگر،  از سوی 
یک  تا عید حتماً  او تصمیم دارد که  تأثیر می گذارد.  کار در نحوه درس خواندنش 
دور کتاب هایش را بخواند و ناخودآگاه به این موضوع توجه نخواهد کرد که آیا همه 
مباحث را آموخته است یا خیر، و آیا روی نکته هایی که سخت تر است یا نیاز به دقت 
و تأمل بیشتری دارد، وقت کافی گذاشته است. برای او مهم این است که کتاب را 
تمام کند، و وقتی که یک بار کتاب را خواند، خیالش راحت می شود؛ چون فکر می کند 
که آن کتاب را مطالعه کرده و بسته است؛ اما دانش آموزی که به کمیت مطالعه کار 
ندارد و امکان دارد که یک مبحث را 15 بار بخواند )هر چند که هنوز کتاب درسی اش 
را به طور کامل یک بار نخوانده است(، از یک سو آرامش خاطر دارد؛ چون آنچه را که 
خوانده است، دقیق مطالعه کرده است، و از سوی دیگر در توهم  بسته شدن کتاب 
درسی نیست و می داند که هنوز مطالبی مانده است که باید آنها را با دقت مطالعه 

کند.

البته نباید در مطالعه کردن وسواس به خرج داد و باید با مدیریت زمان و برنامه ریزی 
و  است  تفهیمی  آزمون سراسری،  تجربه می بینیم که سؤال های  به  اما  رفت؛  پیش 
برای پاسخگویی به آنها نیاز است که درس ها را به طور عمیق و دقیق مطالعه کرد؛ 
پس نباید روی چند دور خواندن درس ها یا اینکه تا کی کتاب های درسی را باید به 
پایان رساند، تأکید داشت؛ مهم این است که درس را  چگونه می خوانیم؛ آیا همزمان 
اختصاص  تستی  نکته های  گرفتن  یاد  و  زدن  تست  به  را  وقتی  درس ها  مطالعه  با 
مرور  به  را  زمانی  آیا  می کنیم؟  فکر  زنی  تست  در  داشتن سرعت  به  آیا  می دهیم؟ 
مطالب فراگرفته شده و دوره درس ها اختصاص می دهیم یا می خواهیم که هر جور 
شده است، یک دور کتاب ها را تمام کنیم و بعد از عید آنها را دوره کنیم؟ در واقع، 
کار  دادن  انجام  و صحیح  بموقع  بلکه  نیست؛  تمام کردن درس ها  زود  برنامه ریزی، 

است.
کتاب  هر  که  کنند  تعیین  درستی  به  نیز نمی توانند  کشوری  برتر  داوطلبان  بیشتر 
بعضی  برای  و  دوره کرده   بار  را چند  مباحث  از  بعضی  زیرا  دور خوانده اند؛  را چند 
از مباحث نیز نیاز به دوره چندانی نداشته اند؛ یعنی برای تعداد دوره کردن دروس، 
ارزشي قائل نبوده اند، و مهم ترین نکته برایشان، نهادینه شدن مباحث در ذهنشان 

بوده است؛ چیزی که به آرامش و منطق در مطالعه کردن نیاز دارد.
برتر  رتبه های  بین  در  داوطلبان،  از  بسیاری  بر خالف تصور  بدانید که،  است  خوب 
اصاًل کارهای  افراد  این  اکثر  و  نداشته است  کنکور، کسی شیوه ای عجیب و غریب 
عجیب و بدون برنامه ریزی ندارند و یک روند منطقی و مستمر در مطالعه داشته اند؛ اما 
در بین کسانی که رتبه پایین تری به دست می آورند، بی برنامگی و بالتکلیفی بسیاری 
ندارند و  اعتماد  اولیای مدرسه و کتاب های درسی شان  آنها به خود،  دیده می شود. 
مدام به فکر یافتن شیوه ای خاص هستند تا پیشرفتی ناگهانی و غیر مترقبه داشته 
باشند، و همین امر نیز باعث می شود که عملکردی پایین تر از توانایی های خود داشته 

باشند.

درس  نحوه  در  كار  این  كند،  تمام  عيد  تا  را  درس هایش  می گيرد  تصميم  كه  داوطلبی 
خواندنش تأثير می گذارد. او تصميم دارد كه تا عيد حتمًا یك دور كتاب هایش را بخواند و 
ناخودآگاه به این موضوع توجه نخواهد كرد كه آیا همه مباحث را آموخته است یا خير، 
كافی  دارد، وقت  بيشتری  تأمل  و  به دقت  نياز  یا  است  نكته هایی كه سخت تر  و آیا روی 
را  بار كتاب  و وقتی كه یك  تمام كند،  را  این است كه كتاب  او مهم  گذاشته است. برای 
خواند، خيالش راحت می شود؛ چون فكر می كند كه آن كتاب را مطالعه كرده و بسته است
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دکرت غالمی در حاشیه بازدید از حوزه برگزاری آزمون دکرتی نیمه متمرکز:

آزمون دكرتی 97 
تغيريی نسبت به گذشته ندارد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، درباره اقدامات انجام شده برای حذف 
کنکور، گفت: با توجه به اینکه قرار بود آزمون سراسری تا پایان سال 
لحاظ  به  ما  و  باشد  داشته  پذیرش  و  از سنجش  97 مدل جدیدی 
زمان بندی عقب هستیم، باید فرصتی از مجلس شورای اسالمی در 

این رابطه گرفته شود. 
دکتر منصور غالمی، روز جمعه در حاشیه بازدید از برگزاری آزمون 
دکتری نیمه متمرکز سال 97، در جمع خبرنگاران، افزود: هم آموزش 
علوم  وزارت  نظر  زیر  پذیرش،  و  سنجش  شورای  هم  و  پرورش  و 
اقداماتی را در این زمینه شروع کرده اند که برای به نتیجه رسیدن آن 

باید فرصتی از مجلس گرفته شود.
تحصیلی  سوابق  با  داوطلبان  درصد   85 اکنون  شد:  یادآور  وی 
برای رشته ها و دانشگاه هایی که  اما  دانش آموزی پذیرفته می شوند، 
بیشتر مورد توجه قرار می گیرند، باید عدالتی برای جذب داوطلبان 

برقرار شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، درباره حذف کنکور دکتری سال 97، 
گفت: آزمون دکتری 97 تغییری نسبت به گذشته ندارد و بر اساس 

روال سابق برگزار می شود.
با  گذشته،  سال  به  نسبت  دکتری،  ظرفیت  داد:  ادامه  غالمی  دکتر 
اندکی کاهش روبرو است و ظرفیت های دانشگاه آزاد اسالمی نیز با 

هماهنگی وزارت علوم تنظیم شده است.
وی بیان داشت: این آزمون، با توجه به میزان تقاضای باالیی که برای 
آن وجود دارد، حذف نمی شود و در واقع داوطلبان با شرکت در این 

رقابت به نوعی دسته بندی می شوند.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: با توجه به سهمی که دانشگاه ها در نمره 
آزمون دارند، ممکن است که در آینده این سهم افزایش یابد؛ اما تا 

یکی دو سال آینده تغییری نداریم.
ضمناً دکتر ابراهیم خدایي، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، در 
بازدید از حوزه آزمون دکتري سال 97 در دانشگاه صنعتي  حاشیه 

شریف، از کاهش 26 هزار نفری آمار داوطلبان دکتری سال آتي، خبر 
داد و گفت: در سال تحصیلی آینده، حدود 14 هزار دانشجوی دکتری 

در دانشگاه هاي دولتي پذیرفته می شوند.
دکتر ابراهیم خدایی، ضمن اعالم این مطلب، افزود: در آزمون دکتری 
نیمه متمرکز دانشگاه ها و مؤسسات آمورش عالی، تعداد 209 هزار و 
867 داراي سهمیه آزاد و 24 هزار و 587 نیز از داوطلبان ایثارگر و 

... هستند.
در  شرکت  برای  متقاضی  داوطلبان  آمار  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 97، در مقایسه با آمار داوطلبان سال 
96، تعداد 26 هزار و 59، در مقایسه با سال 95 تعداد 76 هزار 201، 
 در مقایسه با سال 94، 32 هزار و 794 و در مقایسه با سال 93 نیز 

5 هزار 937 نفر کاهش یافته است.
آزمون  نهایی  نتایج  اعالم  از  آموزش کشور،  رئیس سازمان سنجش 
دکتري سال 97 در دهه اول شهریور ماه سال آینده خبر داد و گفت: 
نتایج اولیه این آزمون نیز در اواخر فرودین ماه سال 97 اعالم خواهد 

شد.
وی افزود: برای پذیرش در آزمون دکتری سال 97، تعداد 234 هزار و 
434 نفر داوطلب شرکت کردند که از این تعداد، 42 درصد داوطلبان 

زن و حدود 57 درصد داوطلبان مرد هستند .
دکتر خدایی، در خصوص ظرفیت پذیرش آزمون دکتری سال 97، 
نیز گفت: سال گذشته، ظرفیت پذیرش دانشگاه های دولتی در دوره 
دکتری 14 هزار و 500 نفر بود که امسال براي این دانشگاه ها نیز در 

حدود 14 هزار نفر ظرفیت پیش بینی شده است .
کرد:  نشان  خاطر  پایان،  در  کشور،  آموزش  سازمان سنجش  رئیس 
برای  ظرفیت  نفر  هزار   12 تا   10 حدود  نیز  اسالمي  آزاد  دانشگاه 
پذیرش دانشجویان دکتری تعیین کرده است که پیش بینی می کنیم 
در مجموع در حدود 24 تا 26 هزار نفر در این دوره )در دانشگاه هاي 

دولتي و آزاد اسالمي( پذیرفته شوند.
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به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در پذیرش دوره مهندسی    بدین وسیله 
فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای )ناپیوسته( نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی 
ـ کاربردی بهمن ماه سال 1396 مي رساند که ثبت نام براي شرکت در پذیرش دوره 
مذکور، از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان به آدرس: www.sanjesh.org از روز 
چهارشنبه مورخ ۹6/1۲/0۲ آغاز شده است و در روز چهارشنبه مورخ ۹6/1۲/0۹ 
پایان مي پذیرد؛ لذا کلیه داوطلبان متقاضي ثبت نام، که داراي شرایط عمومي و اختصاصي 

به شرح ذیل هستند، مي توانند در پذیرش مذکور ثبت نام و شرکت نمایند.
روش گزینش دانشجو 

گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته  محل های تحصیلی، بر اساس معدل کل مندرج در 
گواهینامه کاردانی، نوع مدرك کاردانی، سهمیه های آزاد، شاغل، رزمندگان و ایثارگران، بومی  
بودن و با توجه به صالحیت های عمومی داوطلبان بر اساس ضوابط دانشگاه جامع علمی ـ 
کاربردی و مصوبات مربوط صورت می گیرد. داوطلبان سهمیه آزاد که مدرك کاردانی آنان مطابق 
جدول شماره )3( مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام مرتبط با رشته های تحصیلی انتخابی باشد 
در اولویت پذیرش برای آن رشته قرار می گیرند. در ضمن، ظرفیت باقیمانده در هر کدرشته 
محل، با اولویت یکسان به داوطلبان سهمیه آزاد با مدارك کاردانی غیرمرتبط اختصاص می یابد؛ 
لذا پیشنهاد می شود که داوطلبان نسبت به انتخاب کدرشته محل های مرتبط با رشته تحصیلی 
مقطع کاردانی خود اقدام نمایند. داوطلبان سهمیه شاغل، صرفاً در یک زیرگروه آموزشی در 
رشته مرتبط با شغل آنان پذیرش خواهند شد. بدیهی است که برای هر یک از موارد فوق، ارائه 

مستندات مربوط در زمان ثبت نام از سوي دانشجو به مرکز آموزشی ضروری است.
شرایط ثبت نام:

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

1- مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور.
2-دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام از طریق پایگاه اطالع رساني سازمان و مطالعه آن.

3-مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان، براي خرید کارت اعتباري.
تبصره- با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام مي شود، 
داوطلبان الزم است که با استفاده از کارت های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت 
الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان و پرداخت مبلغ 
250/000 )دویست و پنجاه هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام، نسبت به دریافت اطالعات 

کارت اعتباري )شماره سریال 12 رقمي( اقدام نمایند.
4-آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز برای ثبت نام.

داوطلب باید پس از مطالعه دفترچه راهنمای پذیرش در این دوره و آشنایی با کلیه شرایط 
و ضوابط پذیرش، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني فوق نسبت به ثبت نام اقدام نماید. الزم 
به توضیح است که دفترچه راهنمای پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی 
حرفه ای )ناپیوسته( نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمیـ  کاربردی بهمن ماه سال 
1396 و همچنین نحوه ورود به سایت براي ثبت نام و اقدامات الزم برای انجام ثبت نام 

اینترنتی، در پایگاه اطالع رساني مذکور در زمان ثبت نام قابل دسترسي است.
تبصره 1: دانشجویان سال آخر دوره کارداني، که حداکثر تا تاریخ 96/11/30 موفق به اخذ 
مدرك کارداني خواهند شد، مجاز به انتخاب کدرشته محل مي باشند؛ بنابراین، چنانچه 

داوطلبی در یکی از کدرشته محل های انتخابی پذیرفته گردد، ولی تا پایان بهمن ماه سال 
1396 موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیالت دوره کارداني نشود، قبولی وي ملغی 

مي شود و اجازه ثبت نام نخواهد داشت.
تذكرات مهم:

1( مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.
2( مسؤولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده فرم تقاضانامه به عهده داوطلب خواهد بود.

3( مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغییر نیست؛ بنابراین، داوطلب باید در زمان تکمیل 
اطالعات تقاضانامه، نهایت دقت را به کار گیرد.

4( در هر مرحله از پذیرش )ثبت نام، پذیرفته شدن، حین تحصیل در دانشگاه و ...( مشخص 
شود که داوطلب حقایق را کتمان نموده و یا واجد شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه 

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

نموده و آن را نزد خود نگه دارد.
دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:

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

لم یکن« تلقي شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیري خواهد شد.
نـكات و توصيه هاي  مـهم :

1( اگر از طریق کافي نت اقدام به ثبت نام مي نمایید، تأکید مي شود که تمامي مراحل ورود 
اطالعات ثبت نامي را شخصاً انجام دهید یا بر انجام امور مربوط، در کافي نت نظارت مستقیم 

داشته باشید.
2( با توجه به ورود اطالعات ثبت نامي از سوي متصدیان کافي نت ها، متأسفانه اطالعات 
معموالً با اشتباهاتي در تقاضانامه درج مي گردد. مسؤولیت هرگونه خطا در این مورد، 
متوجه شخص داوطلب است و سازمان سنجش آموزش کشور به هیچ وجه امکان اصالح 

اشتباهات مذکور را نداشته و هیچ گونه عذري در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.
3( توصیه  مي شود که داوطلبان، پس از تکمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده 6 رقمي و 
کدپیگیري 16 رقمي، یک نسخه پرینت از تقاضانامه شان تهیه و آن را نزد خود نگهداري نمایند.
4( هرگونه  تغییري  از طریق  نشریه پیک  سنجش )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  سازمان 
 سنجش (، سایت سازمان سنجش و در صورت لزوم،  از طریق رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد.

5( در صورت  لزوم ، داوطلبان مي توانند در ساعات اداري با شماره تلفن هاي: 0۲1-۴۲163 
با روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  کشور تماس  حاصل  کنند یا از طریق سیستم 

پاسخگویي اینترنتي )غیرحضوري( سازمان اقدام نمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام متقاضيان پذیرش 
دوره مهندسی فناوری و دوره كارشناسی حرفه ای 

)ناپيوسته( نظام آموزش مهارتی دانشگاه 
جامع علمیـ  كاربردی بهمن ماه سال 1396
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پیرو اطالعیه هاي مورخ 96/11/16، 96/11/22 و 96/12/3 در خصوص تکمیل ظرفیت 
برخي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي در آزمون ورودي دوره هاي 
کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1396 بدین وسیله ضمن اعالم اسامي پذیرفته شدگان 

نهایي در مرحله مذکور، توجه داوطلبان را به موارد ذیل معطوف مي دارد:
الف – کلیه داوطلباني که اسامي آنان به عنوان پذیرفته شده نهایي این مرحله اعالم 
یا سه شنبه  مورخ 1396/12/7  روزهاي دوشنبه  از  یکي  در  که  است  گردیده، الزم 
مورخ 1396/12/8 )امروز یا فردا( با در درست داشتن مدارك الزم، براي ثبت نام به 

مؤسسه محل قبولي خود مراجعه نمایند. 
ب – آن دسته از داوطلباني که اسامي آنان  به  عنوان  پذیرفته  شده  نهایي  این مرحله 
ردیف   در  قباًل  چنانچه  است،  اعالم  گردیده   سازمان  این  اینترنتي  پایگاه  طریق  از 
پذیرفته شدگان  آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1396)اعم از 
اعالم قبولي شهریور ماه یا مرحله تکمیل ظرفیت سري اول( قرار گرفته  باشند، قبولي  
قبلي  آنان  »کان  لم  یکن«  تلقي  مي گردد و باید براي  ادامه  تحصیل  به  محل  قبولي  

جدید مراجعه  نمایند.
کارشناسي  مدرك  اخذ  صورت  در  مرحله،  این  نهایي  شدگان  پذیرفته  کلیه  ج– 
قبولي  رشته  در  تحصیل  ادامه  و  ثبت نام  به  مجاز   ،۹6/11/30 تاریخ  تا  حداکثر 

هستند؛ در غیر این صورت، قبولي آنان »کان  لم  یکن« خواهد بود.
تذكرات مهم:

سازمان  سایت  در  آنها  اسامي  که  اطالعیه،  این  در  مندرج  شدگان  پذیرفته   -1
سنجش آمده است، و قباًل در ردیف پذیرفته شدگان نهایي آزمون ورودي دوره هاي 
کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1396 قرار گرفته اند، نیاز به انصراف از محل قبولي 

قبلي ندارند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد. 

2- کلیه پذیرفته شدگان باید در زمان مقرر براي ثبت نام به مؤسسه محل قبولي خود 
مراجعه نمایند و عدم مراجعه در تاریخ هاي مقرر، به منزله انصراف از تحصیل در کد 

رشته محل ذي ربط تلقي مي گردد.
توجه  با  چنانچه  شده اند،  پذیرفته  مرحله  این  در  که  متقاضیانی  از  دسته  آن   -3
ناپیوسته سال  به تمدید مهلت ثبت نام در آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد 
اقدام  آزمون  این  ثبت نام در  به  لغایت 96/12/3 نسبت  تاریخ 96/11/30  از   1397
نموده باشند، با توجه به قبولي اعالم شده، مي توانند مطابق موارد ذیل عمل نمایند: 
سال  آزمون  در  شرکت  براي  تمایل  عدم  صورت  در  داوطلبان،  از  دسته  این  الف- 
1397، به منظور دریافت هزینه وجه ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 
97، و انصراف از ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد سال آینده، می توانند حداکثر تا تاریخ 
96/12/10 تقاضای کتبی خود را با ذکر نام و نام خانوادگی، کدملی و شماره پرونده 

ثبت نامی آزمون به شماره: 0۲1۸۹۷۸۲360 از طریق نمابر )فاکس( ارسال نمایند
ناپیوسته  کارشناسي ارشد  آزمون  در  شرکت  به  عالقه مند  که  پذیرفته شدگاني  ب- 
سال 1397 هستند، باید نسبت به ثبت نام در رشته قبولي این مرحله اقدام نمایند. 
کارشناسي ارشد  آزمون  در  شرکت  از  پس  داوطلبان،  از  دسته  این  که  بدیهي است 
ناپیوسته سال 1397، حق بازگشت و ادامه تحصیل در رشته قبولي خود در مرحله 

تکمیل ظرفیت را نخواهند داشت.
این  اینترنتي  با بخش پاسخگویي  را  داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود  ضمناً 
سازمان به نشاني: www.sanjesh.org در میان گذاشته یا با شماره تلفن: ۴۲163 

با پیش شماره 0۲1 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

  فهرست اسامي پذیرفته شدگان نهایي مرحله  دوم تكميل ظرفيت 

برخي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي در آزمون 

ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396

دوره  ورودی  آزمون  در  کننده  داوطلبان شرکت  کلیه  اطالع  به        بدین وسیله 
دکتری تخصصی )Ph.D( نیمه متمرکز سال 1397 می رساند که سؤاالت هر یک از 
کد رشته های امتحانی آزمون مذکور، در روز یکشنبه 96/12/6 روی سایت سازمان 
به آدرس:  www.sanjesh.org قرار گرفته است. ضمناً کلید اولیه سؤاالت آزمون 
نیز از بعد از ظهر روز سه شنبه 96/12/8 )فردا( روی این سایت قرار خواهد گرفت 
دارند،  آزمون  کلید  و  سؤاالت  خصوص  در  مطلبی  گونه  هر  می توانند  داوطلبان  و 
از طریق سیستم  لغایت سه شنبه 96/12/15 منحصراً  روز چهارشنبه 96/12/9  از 

پاسخگویی الکترونیکی به این سازمان ارسال نمایند. بدیهی است تقاضاهایی که از 
طریق دیگر یا بعد از تاریخ 96/12/15 واصل گردد، قابل بررسی و پاسخگویی نیست.
      لذا به داوطلبان گرامی تأکید می گردد که انتشار هرگونه آگهی مبنی بر تحلیل 
سؤاالت و کلید به هر طریق دیگر، مورد تأیید سازمان سنجش نیست و به داوطلبان 
توصیه می شود که برای دریافت هرگونه اطالعات الزم در این خصوص، منحصراً به 

سایت این سازمان مراجعه نمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 )Ph.D( انتشار سؤاالت آزمون دكتري تخصصي 
نيمه متمركز سال  1397 و كليد سؤاالت 
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ضمن تغییر نظام آموزشی از »پنج ـ سه ـ چهار« به »شش ـ سه ـ سه«، شرکت 
تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور بر آن شده است که 
آزمون های آزمایشی استاندارد را برای دانش آموزان تمام پایه های سال اول دورة دوم 
متوسطه )پایه دهم( برگزار نماید. این آزمون ها در دو فاز کلی»مرحله ای و جامع« و 
در هشت نوبت برگزار می شوند. فاز اول، آزمون های مرحله ای بوده که در شش نوبت 
برگزار خواهند شد. هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر به مطالب کتاب های 
درسی پایة دهم و ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی است. 
در این میان، آزمون ویژه ای )آزمون مرحلة 4( در نظر گرفته شده است که در پایان 
امتحانات نیمسال اول، در تاریخ 1396/11/6 برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندی 
مطالب نیمسال اول است که 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 که در دو نوبت برگزار خواهند شد. هدف این آزمون ها، آشنایی 
کامل دانش آموزان با پرسش های چهارگزینه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات 

خرداد 1397و به نوعی، مقدمة آمادگی برای آزمون سراسری سال 1399 است. 
آزمون های آزمایشی سنجِش دهم ، فقط در رشته های تحصیلی »ریاضیـ  فيزیك«، 
»علوم تجربی« و »ادبيات و علوم انسانی« برگزار می شود و زمان بندی آزمون ها 
به ترتیبی برنامه ریزی شده است تا شرکت کنندگان را برای امتحانات هر نیمسال 

آماده نماید.
الزم به ذکر است که بودجه بندی آزمون های سنجِش دهم، به محض آماده شدن 
کتاب های درسی این پایه از سوی وزارت آموزش و پرورش، از سوي شرکت به اطالع 
مدیران، مشاوران و دانش آموزان خواهد رسید و تاریخ آزمون ها به  شرح جدول زیر 

اعالم می گردد.

نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

زمان و نحوه توزیع اینترنتی كارت ورود به جلسه آزمون هاي سنجِش دهم:
کارت ورود به جلسه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم برای کلیه داوطلبان سراسر 
اینترنتی شرکت  سایت  از طریق  منحصراً  آزمون  هر  از  قبل  روز سه شنبه  از  کشور 
و  می گردد  توزیع   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  آموزشی  خدمات  تعاونی 
به  ورود  کارت  پرینت  به  نسبت  فوق الذکر  اینترنتی  سایت  به  مراجعه  با  داوطلبان 

جلسه خود اقدام می نمایند.
روز  عصر  در  دهم  سنجِش  آزمایشی  آزمون های  از  نوبت  هر  نتایج  کارنامه   

نشانــــی: به  شرکت  اینترنتـــی  سایـــت  طــریق  از  آزمون  هر   برگـــزاری 
 www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. 

برای  گذشته،  سال هاي  همچون  سازمان سنجش،  آموزشی  تعاونی خدمات  شرکت 
متقاضیان بیش از یک نوبت آزمون تخفيفاتی در نظر گرفته است که این امکان را 
میسر می نماید تا در صورت افزایش تعداد مراحل آزمون، از تخفيف بیشتری بهره مند 
گردند و در این جهت برای سال 96 - 97 شیوة اعمال تخفيف شهریه آزمون را برای 
متقاضیان بیش از یک آزمون در جهت رفاه حال داوطلبان عزیز به کار گرفته است 
تا ضمن تجمیع فرآیند ثبت نام برای هر یک از دانش آموزان در کلیه 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 
گردیده است تا داوطلبان عزیز در صورت تمایل بتوانند آزمون های سنجِش دهم را به 
تعداد مورد نیاز و دلخواه، انتخاب و ثبت نام نمایند؛ به  عنوان مثال، داوطلب می تواند 

متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و یک نوبت آزمون جامع باشد.
البته، با توجه به اینكه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی 
است كه هر یك مكمل دیگری است و شركت در تمام آنها، داوطلب را گام  
به گام آماده تر می نماید، لذا توصيه می شود كه داوطلبان عزیز در كليۀ 

آزمون های مرحله ای و جامع  به طور یكجا ثبت نام نمایند.
ثبت نام،  هزینه های  به  مربوط  تكميلی  جدول  كه  است  به ذكر  الزم 
سنجِش  آزمایشی  آزمون های  انتخاب  به  مایل  كه  داوطلبانی  برای 
آزمون ها  ثبت نام  اینترنتی  سایت  در  هستند،  تلفيقی  به صورت   دهم 

)www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
شایان ذکر است که داوطلبان برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی، بهتر است تعداد 
مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از 
شوند.  بهره مند  نیز  باالتری  تخفیف  از  دهم،  سنجِش  آزمایشی  آزمون های  مجموع 
از نظر هزینه پرداختی،  بدیهی است که مطلوب ترین حالت ثبت نام برای داوطلبان 
ثبت نام یکجا در 2 نوبت آزمون )2 نوبت جامع( است که در این صورت، با احتساب 
و  ریال   315/000 حدوداً  آزمون  هر  شهریه  متوسط  ریالی،   10/000 ویژه  تخفيف 

مجموعاً 630/000 ریال مي شود.
ضمناً به اطالع داوطلبان می رساند که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های 
آزمون از سوي داوطلب، برنامه ثبت نام اینترنتی به  طور خودکار، وجه را با احتساب 

تخفیف محاسبه می نماید.

نحوه ثبت نام:
پرداخت اینترنتی: داوطلبان عالقه مند به شرکت در آزمون هاي آزمایشی سنجِش 

اطالعيه  شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

آزمون هاي آزمایشي سنجِش دهم ویژه دانش آموزان پایه دهم 

)سال اول دورۀ دوم متوسطه(در سال تحصيلی 96 - 97
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بانکی عضو شبکه شتاب و  از کارت های  با استفاده  دهم، در سراسرکشور مي توانند 
مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 
کشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام و 

کد رهگیري دریافت نمایند.

الزم به ذكر است كه خرید اینترنتی كارت اعتباری ثبت نام، نشان دهندۀ 
ثبت نام نهایی داوطلب نبوده و الزم است كه داوطلبان، بعد از خرید كارت 
اعتباری )دریافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لينك ثبت نام مراجعه 
نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و كد پی گيری 16 رقمی 

دریافت نمایند.
داوطلبان گرامی پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت 
با  ثبت نام، می توانند  داشتن هر گونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط 
خط ویژه: 42966-021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات 

تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 .
ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
از مطالعه  بعد  آورند،  به عمل  ثبت  نام  از دانش آموزان خود  یکجا  به صورت  ثبت نام 
دقیق دستورالعمل ثبت نام مدارس همکار، مي توانند در صورت داشتن هر گونه سؤال 
تلفن هاي:  با شماره  الی  16:00  و عصر 13:30  الی 12:30  درساعات: صبح 8:30 

۸۸۸۴۴۷۹1 الی ۸۸۸۴۴۷۹3 تماس حاصل نمایند.

نكات مهم:
1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها از جمله آزمون جامع نیز در این مرحله 
انجام مي شود و توصیه می شود که به منظور  برخورداری از حداکثر تخفیف در شهریه 

پرداختی، ثبت نام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
2- وجه پرداخت شده بابت ثبت نام، به هیچ عنوان قابل استرداد نیست؛ لذا داوطلبان 

در این خصوص دقت الزم را به عمل آورند.
سایت  طریق  از  کشور  سراسري  داوطلبان  کلیه  براي  ثبت نام  حضوري:  ثبت نام 
اینترنتي به نشاني: www.sanjeshserv.ir امکان پذیر است و دفتر مرکزي شرکت 
تهران، پل کریم خان زند، خیابان میرزاي شیرازي، خیابان شهید  نشاني:  به 
آماده  نیز  تلفن: 88321455  نژاد کي، روبروي کالنتري سنایي، پالك 30، 

ثبت نام از مراجعان در ساعات اداري است. 
راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجِش دهم

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

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

آزمایشی سنجش ـ ثبت نام جدید(.
گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

 شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور

بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان آزمون سراسری سال 1397 می رساند: بر اساس 
مصوبه نهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 96/8/20 میزان و نحوة 
تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1397  همانند آزمون سراسری سال 1396 

به صورت زیر است:
الف- آن دسته از دیپلمه های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف 
اسالمی، که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یک  یا چند درس 
آنها به صورت نهایی، سراسری و  کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی 
 بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم )سال سوم آموزش متوسطه( به میزان حداکثر 
۲5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره 

 کل نهایی آنان لحاظ می شود.
ب- داوطلبان دارای مدرك پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، 
علوم و معارف اسالمی و هنر، که مدرك دوره پیش دانشگاهی خود را از سال تحصیلی 
90-91 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری 

و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود 
دوره پیش دانشگاهی )صرفاً نمرات دروسی که به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار 
شده است( به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به 

صورت تأثیر مثبت در نمره  کل نهایی آنان لحاظ می شود.
تبصره: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال 

خواهد شد. 
شایان ذکر است که اعمال تأثیر مثبت سوابق تحصیلی، بدان معنی است که اگر سوابق 
تحصیلی باعث افزایش نمره کل نهایی آزمون هر زیرگروه شود، در آن زیرگروه اعمال 
خواهد شد، و اگر باعث کاهش نمره کل  نهایی آزمون هر زیرگروه شود )اثر منفی داشته 
باشد( در آن زیرگروه اعمال نمی شود و نمره کل آزمون آن زیرگروه به عنوان نمره کل 

نهایی زیرگروه فوق در نظر گرفته می شود.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره : 

ميزان و نحوۀ تأثير سوابق تحصيلی در آزمون سراسری سال 1397 

ـــارات  ـــان، انتش ـــه حاجی ـــتة ملیح ـــه، نوش ـــا فق ـــنایی ب ـــاب آش ـــه: کت 1- درس فق
ـــه. مدرس

2- درس اصـــول عقایـــد: کتـــاب جهـــان بینـــی 3 )عـــدل الهـــی و قضـــا و قدر( کـــد: 2009، 
شـــامل فصـــل اول )همـــه فصـــل(، فصـــل دوم )بجـــز عنـــوان »فلســـفه اســـالمی« صفحـــه 

 23 و 24( و از فصـــل چهـــارم، عنـــوان »نظـــام کل تـــا مصائـــب، مـــادر خوشـــبختی هـــا« 
)از صفحه 65 تا 72(.        

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

فهرست منابع درس های  »فقه« و » اصول عقاید« رشته علوم و معارف اسالمی  

دورۀ پيش دانشگاهی آزمون سراسری سال 1397
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پیرو اطالعیه هاي مورخ 01 و 96/11/08 بدین وسیله  به  اطالع  کلیه داوطلبان متقاضي  
ثبت نام  و شرکت  در آزمون  سراسري  سال 1397 براي  پذیرش در دوره هاي  روزانه، 
نوبت دوم )شبانه (، نیمه حضوري، مجازي، پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات  
آموزش  عالي، دانشگاه  پیام نور )آموزش  از راه  دور( و دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  
عالي  غیردولتي ـ غیرانتفاعي و همچنین متقاضیان تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمي 
)آن دسته از کد رشته هاي تحصیلي که پذیرش در رشته هاي مذکور بر اساس آزمون 
صورت مي پذیرد(، که در مهلت تعیین شده )از تاریخ 96/11/01 لغایت 96/11/11( 
موفق به دریافت کد سوابق تحصیلي نگردیده یا به هر دلیل دیگر نتوانسته اند نسبت 
به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام نمایند مي رساند که مهلت مجددي براي ثبت نام  
از روز یکشنبه مورخ 96/12/13 تا روز چهارشنبه 96/12/16 در  در آزمون  مذکور 
نظر گرفته شده است و داوطلبان مي توانند منحصراً از طریق پایگاه اطالع رساني این 

سازمان در این خصوص اقدام نمایند.
1- اصالحات مربوط به بندهاي »و« و »ز« شرایط اختصاصي مندرج در صفحه 5 
دفترچه راهنماي ثبت نام )دفترچه شماره 1( بر اساس اعالم رسمي وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکي:
و( با توجه به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1396/6/7 مبني بر 
عدم ابطال مصوبه پنجاه و يكمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 
1392/3/25، دانش آموختگان مقاطع كارشناسي ارشد ناپيوسته كليه رشته هاي 
تحصيلي و دكتري عمومي )پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي( مي توانند 
با رعايت شرايط ذيل از طريق قبولي در آزمون سراسري در مقطع دكتري عمومي 
رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي صرفاً در پرديس هاي خودگردان و 

ظرفيت مازاد دانشگاه هاي علوم پزشكي تحصيل نمايند:
- دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاه هاي اجرايي و عدم دارا 

بودن تعهدات سهميه بومي يا سهميه مناطق محروم.
- نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان نظام وظيفه.

-كليه پذيرفته شدگان در دوره هاي پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد )اعم 
بوده  برخوردار  رايگان  از آموزش  قبلي تحصيل،  اينكه در مقاطع تحصيلي  از 
نبوده اند( ملزم به پرداخت شهريه مطابق مصوبه هيأت امناي دانشگاه ها و  يا 

مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند.
در  تحصيل  به  قادر  ناپيوسته صرفًا  كارشناسي ارشد  مقطع  دانش آموختگان   -

پرديس هاي خودگردان و ظرفيت مازاد هستند.
دكتري  مقطع  دانش آموختگان  مجدد  تحصيل  امكان شرط  مورد  در  تبصره- 
پيوسته از محل اين مصوبه، از آنجايي كه در مصوبه ياد شده از مقاطع مذكور 

ذكري به ميان نيامده است، براي ورودي هاي سال 1397 امكان پذير نيست.
قانون  اجرايي  آيين نامه   3 و   2 مواد  موضوع  كميسيون  مصوبه  براساس  ز( 
خدمات پزشكان و پيراپزشكان مورخ 95/10/28، فارغ التحصيالن رشته هاي 
مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشمول خدمات اجباري 
قانون خدمات پزشكان و پيراپزشكان در مقاطع كارداني و كارشناسي، چنانچه 
متقاضي ادامه تحصيل از طريق شركت در آزمون سراسري باشند، درصورت 
پذيرفته شدن در آزمون مذكور در مقطع دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي 
قانون  موضوع  خدمات  مابقي  مي توانند  ذيل  موارد  به  توجه  با  داروسازي،  و 

مذكور را پس از اتمام تحصيل در رشته پذيرفته شده به انجام برسانند.
- دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاه هاي اجرايي و عدم دارا 

بودن تعهدات سهميه بومي يا سهميه مناطق محروم.
- نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان نظام وظيفه.

- كليه پذيرفته شدگان در دوره هاي پرديس خودگردان يا ظرفيت مازاد )اعم 
بوده  برخوردار  رايگان  از آموزش  قبلي تحصيل،  اينكه در مقاطع تحصيلي  از 

نبوده اند( ملزم به پرداخت شهريه مطابق مصوبه هيأت امناي دانشگاه ها و  يا 
مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند.

ح( دانش آموختگان مقطع كارداني رشته اپتيك كه قبل از سال 1389 پذيرفته 
نمره  احراز  و  باشند، درصورت شركت در گروه آزمايشي علوم تجربي  شده  
علمي و شرايط الزم، مي توانند در مقطع كارشناسي پيوسته رشته بينايي سنجي 
راهنماي  دفترچه  در  اين خصوص،  در  بيشتر  توضيحات  دهند.  تحصيل  ادامه 

انتخاب رشته )دفترچه شماره 2( اعالم مي شود.
براي  پيراپزشكان  و  پزشكان  خدمت  قانون  به  مربوط  خدمات  انجام  ط( 
دنداني  پروتز  ساخت  و  دندان  پروتز  رشته  كارداني  مقطع  دانش آموختگان 
در مقاطع كارداني و كارشناسي براي ورودي هاي مهرماه سال 1395 به بعد 

اجباري شده است.
براي  پيراپزشكان  و  پزشكان  خدمت  قانون  به  مربوط  خدمات  انجام  ي( 
سال  ماه  بهمن  از  دهان،  سالمت  تكنيسين  رشته  كارداني  دانش آموختگان 

1394 به بعد اجباري شده است.
ضمنًا الزم است که داوطلبان نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام نمایند:

2- مراجعه به سامانه جمع آوري اطالعات و سوابق تحصیلي داوطلبان آزمون سراسري 
ورود به دانشگاه ها به نشاني:  http://dipcode.medu.ir  براي دریافت کدهاي 

سوابق تحصیلي ذیل:
عنوان  با   1396 سال  تا   1384 سال  دیپلمه هاي  براي  تحصیلي  سوابق  کد   -2-1
و  علوم  و  انساني  علوم  و  ادبیات  تجربي،  علوم  فیزیک،  ریاضي  تحصیلي  رشته هاي 

معارف اسالمي. 
ریاضي  پیش دانشگاهي  مدرك  داراي  داوطلبان  براي  تحصیلي  سوابق  کد   -2-2
فیزیک، علوم تجربي، ادبیات و علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر که مدرك 

دوره پیش دانشگاهي خود را از سال تحصیلي 1391 تا 1396 اخذ نموده اند.
تبصره: دارندگان مدرك پیش دانشگاهي سال هاي 1391 تا 1396 باید طبق بند 1 
فوق اقدام نموده و دانش آموزان پیش دانشگاهي سال جاري که تا تاریخ 31 شهریور 
به  اقدام  نحوه  از  اطالع  براي  است  الزم  مي شوند،  فارغ التحصیل   1397 سال  ماه 
خواهد  منتشر   1397/03/28 درتاریخ  که  آزمون  در  شرکت  کارت  پرینت  اطالعیه 

شد، مراجعه نمایند. 
تذکر مهم: داوطلباني که مشمول سوابق تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي )هر دو 
مورد( هستند )به استثناي دانش آموزان دوره پیش دانشگاهي سال جاري که در سال 
1397 فارغ التحصیل خواهند شد(، توجه داشته باشند که باید از سامانه فوق دو کد 

سوابق تحصیلي دریافت نمایند.
3- داوطلباني که قادر به مشاهده و دریافت کد سوابق تحصیلي نیستند یا تناقضي 
پرورش خود  و  آموزش  اطالعات  در  مندرج  فردي  و مشخصات  نمرات  در خصوص 
 http://dipcode.medu.ir  :مشاهده نموده اند، ضروري است که از طریق سامانه
مورد خود را به صورت الکترونیکي در سایت مذکور حداکثر تا شروع ثبت نام مجدد 

اعالم نمایند تا در زمان ثبت نام مجدد، مشکلي نداشته باشند.
4- با توجه به اینکه اطالعات ثبت نامي داوطلباني که در مهلت مقرر در این آزمون 
اطالع رساني  پایگاه  روي   96/12/16 لغایت   96/12/13 تاریخ  از  نموده اند،  نام  ثبت 
این سازمان قرار خواهد گرفت، لذا این داوطلبان نیز مي توانند با مشاهده و کنترل 
اطالعات ثبت نامي خود، و در صورت تمایل نسبت به ویرایش اطالعات اقدام نمایند.

ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي اینترنتي پایگاه 
 ۴۲163 تلفن :  شماره   با  یا   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني 

)کد 0۲1( در میان بگذارند و از مراجعه حضوري به این سازمان خودداري فرمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در خصوص :

 برخي از اصالحات دفترچه راهنماي ثبت نام و اعالم زمان مجدد براي ثبت نام داوطلبان متقاضي شركت در 
آزمون  سراسري  سال  1397 دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي و همچنين دانشگاه آزاد اسالمي 
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بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در پذیرش دوره کاردانی فنی و 
دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بهمن ماه 
سال 1396 مي رساند که ثبت نام براي شرکت در پذیرش دوره مذکور، از طریق پایگاه 
اطالع رساني این سازمان از روز شنبه 96/11/28 آغاز شده است و در روز دوشنبه مورخ 
96/12/7 پایان  مي پذیرد؛ لذا کلیه داوطلبان متقاضي ثبت نام که داراي شرایط عمومي 

و اختصاصي به شرح ذیل هستند، مي توانند در پذیرش مذکور ثبت نام و شرکت نمایند.

روش گزینش دانشجو
گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته محل هاي تحصیلي، بر اساس معدل کل مندرج در 
گواهینامه معتبر دیپلم، نوع دیپلم و سهمیه هاي آزاد، شاغل، رزمندگان، بومي بودن و با 
توجه به صالحیت هاي عمومي داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمي - کاربردي و 
مصوبات مربوط صورت مي گیرد. بدیهي است که براي هر یک از موارد فوق، ارائه مستندات 

مربوط در زمان ثبت نام از سوي دانشجو به مرکز آموزشي ضروري است.

شرایط ثبت نام: 
داوطلب متقاضي شرکت در پذیرش باید یکایک اقدامات زیر را بموقع و در 

مهلت مقرر انجام دهد:
1- مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور.

2- دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام از طریق پایگاه اطالع رساني سازمان و مطالعه آن.
3- مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان، براي تهیه کارت اعتباري.

انجام مي شود،  اینترنتي  به صورت  اینکه پرداخت هزینه ثبت نام  به  با توجه  تبصره- 
داوطلبان الزم است با استفاده از کارت هاي عضو شبکه بانکي شتاب که پرداخت الکترونیکي 
 آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان و پرداخت مبلغ 200/000 
)دویست هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام، نسبت به دریافت اطالعات کارت اعتباري 

)شماره سریال 12 رقمي( اقدام نمایند.
4- آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام.

داوطلب باید پس از مطالعه دفترچه راهنماي پذیرش در این دوره و آشنایي با کلیه شرایط 
و ضوابط پذیرش، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: 
www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام در این پذیرش اقدام نماید. الزم به توضیح است 
که دفترچه راهنماي پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش 
مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بهمن ماه سال1396 و همچنین نحوه ورود به 
سایت براي ثبت نام و اقدامات الزم براي انجام ثبت نام اینترنتي، در سایت سازمان سنجش 

آموزش کشور در زمان مقرر قرارداده شده است.
تبصره 1: دانش آموزان سال آخر متوسطه که حداکثر تا تاریخ 96/11/30 موفق به اخذ 
مدرك دیپلم خواهند شد، مجاز به انتخاب کدرشته محل هستند، اما چنانچه داوطلبی 
احتمال می دهد که تا پایان بهمن ماه سال جاری )1396( موفق به اخذ مدرك دیپلم 
نمی شود، موکداً توصیه می شود که ثبت نام ننماید؛ بنابراین، چنانچه داوطلبی در یکی از 
کدرشته محل های انتخابی پذیرفته گردد، ولی تا پایان بهمن ماه سال 1396 موفق به 
دریافت گواهینامه پایان تحصیالت دوره متوسطه نشود، قبولی وي ملغی مي شود و اجازه 

ثبت نام نخواهند داشت.

تذكرات مهم:
1( مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.

2( مسؤولیت صحت کلیه مندرجات تکمیل شده فرم تقاضانامه به عهده داوطلب خواهد 
بود.

3( مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغییر نیست؛ بنابراین، داوطلب باید در زمان تکمیل 
اطالعات تقاضانامه نهایت دقت را به کار گیرد.

4( در هر مرحله از پذیرش )ثبت نام، پذیرفته شدن، حین تحصیل در دانشگاه و ...( مشخص 
شود که داوطلب حقایق را کتمان نموده یا واجد شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه 

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

نموده و آن را نزد خود نگه دارد.

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

یکن« تلقي شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیري خواهد شد.

 نـكات و توصيه هاي  مـهم :
1( اگر از طریق کافي نت اقدام به ثبت نام مي نمایید، تأکید مي شود که تمامي مراحل ورود 
اطالعات ثبت نامي را شخصاً انجام دهید و یا بر انجام امور مربوط، در کافي نت نظارت 

مستقیم داشته باشید.
2( توصیه  مي شود که داوطلبان، پس از تکمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده 6 رقمي و 
کدپیگیري 16 رقمي، یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و آن را نزد خود نگهداري نمایند.

 3( به داوطلبان توصیه مي شود که در انتخاب کدرشته  محل هاي انتخابي خود دقت 
الزم را مبذول فرمایند؛ لذا پس از دریافت کد پي گیري 16 رقمي، در این خصوص به 

درخواست هاي داوطلبان مبني بر اصالح یا جابجایي، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4( هرگونه  تغییري  از طریق  نشریه پیک سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  سازمان 
 سنجش (، سایت سازمان سنجش و در صورت لزوم  از طریق رسانه هاي گروهي  اعالم 

 خواهد شد.
5( در صورت  لزوم ، داوطلبان مي توانند در ساعات اداري با شماره تلفن هاي: ۴۲163 - 0۲1 
با روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  کشور تماس  حاصل  نمایند یا از طریق سیستم 

پاسخگویي اینترنتي )غیرحضوري( سازمان اقدام نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام  متقاضيان پذیرش دوره 
كاردانی فنی و دوره كاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه 

جامع علمی ـ كاربردی بهمن ماه سال 1396
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