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از امروز روی سایت  سازمان سنجش قرار می گیرد :

 کارت  هفتمین آزمون 
استخدامی کشور )سال1398(

هفت نكته درباره هفتمين
 آزمون استخدامی )سال 1398(

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره  :

 تمدید مهلت انتخاب رشته 

در مرحله تكمیل ظرفیت 

آزمون  کارشناسي ارشد 

ناپیوسته سال  1398 
بدين وسيله   مورخ 98/08/22  اطالعيه   انتشار  پيرو 
آزمون  در  کننده  شرکت  داوطلبان   به  اطالع  
کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398 مي رساند که 
به منظور مساعدت با داوطلباني که تاکنون موفق به 
انتخاب رشته در اين مرحله نشده اند، مقرر گرديد 
به آنها اجازه داده شود تا پايان روز سه شنبه مورخ 
اقدام  رشته  انتخاب  به  نسبت  )فردا(   98/08/28

نمايند.
مندرجات  اساس  بر  که  است  الزم  متقاضيان  لذا 
مورخ  اطالعيه  و  رشته  انتخاب  راهنماي  دفترچه  
محل هاي  کدرشته  انتخاب  به  نسبت   ،98/08/22
شده  تعيين  زمان  تا  حداکثر  خود  عالقه  مورد 
سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه  طريق  از  منحصراً 

اقدام نمايند.
نموده اند  رشته  انتخاب  قباًل  که  داوطلباني  ضمناً 
نيز، در صورت تمايل، مي توانند نسبت به اصالح و 
ويرايش اولويت هاي انتخابي خود تا تاريخ فوق الذکر 

اقدام کنند .
الزم به توضيح است که مهلت انتخاب رشته براي 
آزاد  دانشگاه   ظرفيت  تكميل  مرحله  رشته هاي 
مي گردد؛  تمديد   98/8/28 تاريخ  تا  نيز  اسالمي 
اين  در  که  اطالعيه اي  به  است  الزم  داوطلبان  لذا 
خصوص از طريق پايگاه اطالع رساني مرکز سنجش 
و پذيرش آن دانشگاه منتشر مي گردد، توجه نمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

دوست خوب ، هموارکنندۀ راه موفقیت

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

 زمان تكمیل ظرفیت آزمون های سراسری   
کارشناسی ناپیوسته وکاردانی نظام جدید 

فنی و حرفه ای سال 1398

آیین نامه اجرایی آموزش عالی رایگان معلوالن ابالغ شد
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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

رسول گرامي اسالم )ص( فرمودند: 
ناتوان ترين مردم کسي است که از دعا کردن 

ناتوان باشد. 

چون حديثي را شنيديد، آن را فهم و رعايت 
کنيد؛ نه ]آنكه[ بشنويد و روايت کنيد؛ ]چرا[ 
آن  کاربندان  به  و  بسيارند  علم  راويان  که 

اندك در شمار. 

حضرت امام رضا )ع( فرمودند:
به درستي که نماز، نيكوترين صورتي است که 

خدا آن را خلق کرد.

1 ـ کارت  شرکت در  آزمون  تمام  داوطلبان هفتمين 
اجرايي  هاي  دستگاه  متمرکز  استخدامی  آزمون 
براي  )امروز(،  ماه  آبان   27 دوشنبه  روز  از  کشور،  
اطالع رساني  پايگاه  روي  پرينت،  و  مشاهده 
نشاني:  به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 

www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.
2 ـ تمام  داوطلبان  متقاضي شرکت  در اين آزمون ، 
براي شرکت در جلسه امتحان، بايد در تاريخ تعيين 
شده، به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش مراجعه 
)نام،  شناسنامه اي  اطالعات  کردن  وارد  با  و  کرده 
اطالعات  يا   )... و  تولد  ملي، سال  نام خانوادگي، کد 
از   ،  )... و  پي گيري  کد  و  پرونده  )شماره  ثبت نامي 
کارت شرکت در آزمون خود يك نسخه پرينت تهيه 
روي  شده  تعيين  زمان  و  آدرس  اساس  بر  و  کرده 
کارت شرکت در اين آزمون، به حوزه امتحاني مربوط 

مراجعه کنند. 
داشتن  همراه  آزمون،  جلسه  در  شرکت  براي  ـ   3
اصل  همچنين  و  آزمون  در  شرکت  کارت  پرينت 
آن،  ارائه  و  شناسنامه عكس دار  اصل  يا  ملي  کارت 

الزامي است. 
نداشتن  اختيار  در  خاطر  به  داوطلبي  چنانچه  ـ   4
کد  يا  پرونده  داوطلبي،  شماره  به  مربوط  اطالعات 
شرکت  کارت  پرينت  به  موفق  نياز،  مورد  رهگيري 
در آزمون خود نمي شود، الزم است که با مراجعه به 
سايت سازمان سنجش و ورود به سيستم پاسخگويي 
پي گيري،  موضوع  تعيين  و  آزمون  نام  انتخاب  و 
نسبت به دريافت اطالعات مربوط به شماره پرونده، 

داوطلبي يا کد پي گيري ثبت نام اقدام کند. الزم به 
که  داوطلباني  براي  امكان  اين  که  است  يادآوري 
است؛  فراهم  باشند،  عضو  پاسخگويي  سيستم  در 
اطالعات  که  داوطلباني  است  شايسته  بنابراين، 
مربوط به آزمون خود را مفقود کرده اند، با عضويت 
در اين سيستم، نسبت به بازيابي اين اطالعات اقدام 

کنند. 
5 ـ شايسته است که داوطلبان، براي آگاهي بيشتر 
در  شرکت  راهنماي  برگ  از  آزمون،  اين  ضوابط  از 
دارد،  قرار  سازمان سنجش  سايت  روي  که  آزمون، 
پرينت تهيه کرده و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام 

کنند. 
ساعت   از  صبح،  نوبت  آزمون  برگزاري  فرآيند  ـ   6
8:30 )هشت و سي دقيقه (، و نوبت عصر، از ساعت  
 30 پنجشنبه  روز  دقيقه(  سي  و  )چهارده   14:30
ِحوزه  ورودي  دِر  بنابراين،  مي شود؛  آغاز  ماه  آبان 
هاي امتحاني براي آزمون نوبت صبح، رأس  ساعت  
8:00، و براي آزمون نوبت عصر، رأس  ساعت  14:00 
بسته خواهد شد؛ پس داوطلبان الزم است که قبل 
از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون، در حوزه 

امتحاني حاضر باشند.
هرگونه  آمدن  وجود  به  صورت  در  داوطلبان،  ـ   7
الزم  آنها،  براي  آزمون  برگزاري  فرآيند  در  مشكل 
سيستم  طريق  از  ماه،  آذر   7 تا  حداکثر  که  است 
مكاتبه  سنجش  سازمان  با  اينترنتي  پاسخگويي 

نمايند.       
          پيروز باشيد

هفت نكته درباره هفتمين آزمون استخدامی )سال 1398(

رئيس دانشگاه علمیـ  کاربردی اعالم کرد: داوطلبان 
شرکت در رشته های مهارتی دانشگاه جامع علمی و 
کاربردی ، از ۳۰ آبان ماه به مدت یک هفته فرصت 
دارند در دوره تکميل ظرفيت این دانشگاه ثبت نام 

کنند. 
اظهار  خبر،  اين  اعالم  ضمن  اميد،  محمدحسين  دکتر  
کرد: داوطلبان شرکت در رشته های مهارتی دانشگاه جامع 
علمیـ  کاربردی، از 30 آبان ماه به مدت يك هفته فرصت 
دارند در دوره تكميل ظرفيت اين دانشگاه در دوره های 

کاردانی و کارشناسی ناپيوسته شرکت کنند.
رئيس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی تأکيد کرد: مهلت 
ثبت نام در دوره تكميل ظرفيت دانشگاه علمیـ  کاربردی 
برای سال جاری، به مدت يك هفته ادامه دارد و داوطلبان 
آموزشی  کالس های  در  می توانند  امسال  مهر  ترم  برای 

شرکت کنند.
دکتر اميد در پايان خاطرنشان کرد: ثبت نام در دوره تكميل 
ظرفيت دانشگاه علمی ـ کاربردی، از طريق واحدهای اين 

مراکز صورت می گيرد

از 3۰ آبان ماه آغاز مي شود :

ثبت نام تكمیل ظرفیت دانشگاه علمی ـ کاربردی 
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رشته محل های پذیرش بر اساس 

سوابق تحصیلی نیمسال دوم 

دانشگاه آزاد منتشر شد

بر اساس سوابق  رشته و محل های پذیرش صرفًا 
 ۹۹-۹8 تحصيلی  سال  دوم  نيمسال  تحصيلی 

دانشگاه آزاد اسالمی منتشر شد. 
دفترچه حاوی  پذيرش  و  پيرو مصوبه شورای سنجش 
دوم  نيمسال  ظرفيت  تكميل  مرحله  محل های  رشته 
و  ناپيوسته  کاردانی  مقاطع   99-98 تحصيلی  سال 

کارشناسی پيوسته منتشر شد.
با  می توانند  مقاطع  اين  در  پذيرش  متقاضيان 
به  پذيرش  و  سنجش  مرکز  سامانه  به  مراجعه 
دريافت  به  نسبت    www.azmoon.net :آدرس

دفترچه حاوی رشته محل ها اقدام کنند.
اسالمی،  آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط  اعالم  اساس  بر 
شده  اعالم  زمانی  تقويم  مطابق  می توانند  عالقه مندان 
روز  لغايت  )فردا(  ماه  آبان   28 مورخ  سه شنبه  روز  از 
به  ثبت نام  مراحل  طی  برای  ماه  دی   30 دوشنبه 

واحدهای دانشگاهی مورد نظر خود مراجعه کنند.

به دلیل برودت هوا و بارش برف 
در برخی از استان ها :

برگزاری آزمون جامع دکتری 

دانشگاه آزاد به هفته آینده 

موکول شد
آزمون جامع دوره دکتری دانشگاه آزاد اسالمی، با 
توجه به بارش برف و برودت هوا در تهران و برخی 

از استان ها، با یک هفته تأخير برگزار خواهد شد. 
 بر اساس اطالعيه روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی، 
با توجه به برودت هوا و بارش برف در تهران و برخی از 
آزمون  رفاه حال دانشجويان،  براي  و  استان های کشور 
هفته  يك  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دکتری  دوره  جامع 

تاخير برگزار می شود.
آمده  اسالمی  آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط  اطالعيه  در 
تهران  در  برف  بارش  و  هوا  برودت  به  توجه  »با  است: 
پيوستگی  منظور  به  و  کشور  استان های  از  برخی  و 
برگزاری آزمون جامع دوره دکتری دانشگاه آزاد اسالمی 
گرامی  دانشجويان  کليه  اطالع  به  کشور،  سراسر  در 
برگزار  تاخير  هفته  يك  با  آزمون  اين  که  می رساند 
آزاد  دانشگاه  دکتری  دوره  جامع  آزمون  لذا  می شود؛ 
آذرماه  چهاردهم  تا  دوم  از  کشور،  سراسر  در  اسالمی 

برگزار خواهد شد.«

آیین نامه اجرایی آموزش عالی 

رایگان معلوالن ابالغ شد
جمهوري،  رئيس  معاون  جهانگيری،  اسحاق 
آیين نامه اجرایی آموزش عالی رایگان افراد دارای 
معلوليت را، که به استناد قانون حمایت از حقوق 
معلوالن تصویب شده است، برای اجرا ابالغ کرد. 

آبان 1398،   8 روز  در جلسه  وزيران  تصميم هيأت  با 
افراد دارای معلوليت نيازمند واجد شرايط می توانند از 
تسهيالت مربوط به معافيت از پرداخت شهريه برای يك 
بار در هر مقطع تحصيلی در سقف سنوات مجاز آموزش 

رايگان بهره مند شوند.
همچنين، واحدهای آموزش عالی موظفند که نسبت به 
پذيرفته  افراد  و صدور مدرك  امتحانات  انجام  ثبت نام، 
اقدام  بدون دريافت شهريه  آيين نامه  اين  شده موضوع 

نمايند.
اين  مشموالن  تحصيلی  شهريه  که  است  گفتنی 
و مقطع  معادل شهريه همان رشته  آيين نامه، حداکثر 
تحصيلی در دانشگاه آزاد اسالمی داخل کشور محاسبه 
و پرداخت می شود و باقی مانده شهريه نيز بر عهده فرد 

مشمول است.
افزون بر اين، تسهيالت مربوط، برای دوره های آموزشی، 
که منتهی به اخذ مدرك تحصيلی رسمی، دارای ارزش 
علمی و برای ادامه تحصيل در يكی از مقاطع تحصيلی 

باالتر مالك عمل باشد، اعمال می شود.

دارای  فرد  دولت،  اطالع رسانی  پايگاه  گزارش  به 
معلوليت شاغل به تحصيل در واحدهای خارج از کشور 
دانشگاه های دولتی و غير دولتی و همچنين معلوالنی 
مشمول  يا  مي کنند  استفاده  تحصيلی  بورسيه  از  که 
قانون متعهدان خدمت به وزارت آموزش و پرورش قرار 

مي گيرند، مشمول اين آيين نامه نمی شوند.
که  است  مكلف  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  ضمناً 
هر ساله، اعتبارات مورد نياز اجرای اين آيين نامه را بر 
سنواتی  بودجه  رديف های  در  سازمان  پيشنهاد  اساس 

پيش بينی نمايد.

  1۰ آذر ماه ادامه دارد:

ثبت نام برای انتقال و مهمانی 

دانشجویان علوم پزشكی

علوم  دانشگاه  های  مهمانی  و  انتقال  سامانه 
پزشکی برای نيمسال دوم ۹8-۹۹ از روز ۲۰ آبان 
فعال است و دانشجویان متقاضی تا ۱۰ آذر فرصت 

دارند در این سامانه ثبت نام کنند.
مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، جدول زمان بندی 
علوم  دانشگاه های  و مهمانی  انتقال  فعال شدن سامانه 

پزشكی برای نيمسال دوم 98-99 را منتشر کرد.
علوم  دانشگاه های  دانشجويان  مهمانی  و  انتقال  سامانه 
پزشكی برای نيمسال دوم 98-99 بر اساس زمان بندی 
اعالم شده فعال خواهد شد و ثبت درخواست، رسيدگی 
و پاسخگويی به تقاضاهای انتقال و مهمانی دانشجويان 

نيز بر اساس بازه های زمانی اعالم شده خواهد بود.
گفتني است که نقل و انتقال دانشجويان، فقط از طريق 
سامانه های انتقال و مهمانی صورت می گيرد و استفاده 
از سايت يا سامانه دانشگاه در اين خصوص ممنوع است 
و دانشگاه ها و دانشكده های علوم پزشكی که در نيمسال 
دوم 98-99 پذيرش دانشجوی انتقال يا مهمانی ندارند 
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بايد اطالع رسانی های الزم را در اين خصوص به انجام 
رسانند.

و  مبدأ  دانشگاه های  در  متقاضی  دانشجويان  ثبت نام 
بارگذاری مدارك الزم از 20 آبان آغاز شده است و تا 

10 آذر 98 ادامه خواهد داشت.
از 11 آذر تا 25 آذر 98 بررسی مدارك و اعالم نقص 
از سوي دانشگاه مبدأ و ويرايش از سوي دانشجو انجام 

می شود.
اعالم  و  رسيدگی  دانشجويان،  ويرايش  فرصت  اتمام  با 
نتيجه از سوي دانشگاه مبدأ، در روزهای 26 آذر تا 10 

دی 98 انجام خواهد شد.
در روزهای 11 دی تا 23 دی 98 نيز بررسی مدارك و 
اعالم نقص از سوي دانشگاه مقصد و ويرايش از سوي 

دانشجو صورت می گيرد.
 24دی تا 8 بهمن 98 فرصت ويرايش دانشجويان به 
اتمام می رسد و رسيدگی و اعالم نتيجه از سوي دانشگاه 

مقصد انجام می شود.

11 آذر ماه:

آخرین مهلت تغییر محل آزمون 

دانشجویان پیام نور

تا ۱۱ آذرماه  تمامی دانشجویان دانشگاه پيام نور، 
به سامانه  با مراجعه  سال جاری فرصت دارند که 
گلستان به نشانی: reg.pnu.ac.ir براي انتخاب 

محل آزمون پایان ترم خود اقدام کنند.
ترم،  پايان  آزمون  برای  دقيق  ريزی  برنامه  منظور  به 
مهلت مذکور به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد و تمامی 
دانشجويانی که مايل به تغيير محل آزمون خود هستند، 
به  ورود  ازطريق  و  گلستان  سامانه  به  مراجعه  با  بايد 
 -4 ها  درخواست   -3 دانشجو   -2 آموزش   -1 منوی: 
انتخاب محل  به  اقدام  انتخاب محل آزمون مسير زير، 

آزمون خود کنند.
تا  پيام نور  دانشگاه  دانشجويان  تمامی  است که  گفتني 
11 آذرماه سال جاری فرصت دارند با مراجعه به سامانه 
گلستان به نشانی: reg.pnu.ac.ir  براي انتخاب محل 

آزمون پايان ترم خود اقدام کنند.
از  ساعت   24 از  پس  بدهكار،  دانشجويان  همچنين 
زمان پرداخت شهريه، قادر به انتخاب محل آزمون خود 
شمال،  تهران  جنوب،  تهران  مراکز  در  ضمناً  هستند. 
به  مجاز  صرفاً  دانشجويان  شرق،  تهران  و  غرب  تهران 
انتخاب يكی از اين مراکز، مطابق با رشته اجرايی در هر 

يك از اين مراکز هستند
مرزی،  برون  دانشجويان  که  است  يادآوري  به  الزم 
اگر  همچنين  نيستند.  آزمون  محل  انتخاب  به  مجاز 
دانشجويی قصد ندارد که محل آزمون خود را خارج از 
مرکز تحصيلی خود قرار دهد، نياز به انجام عمليات در 

اين پردازش ندارد.

تعداد واحدهای درسی دوره 

دکتری دانشگاه آزاد مشخص شد
دستورالعمل تعداد واحدهای درسی دوره دکتری 
تخصصی (Ph.D) دانشگاه آزاد اسالمی، از سوی 
علوم  و  کشاورزی،  و  مهندسی  علوم،  معاونان 

انسانی، هنر و معماری این دانشگاه ابالغ شد.
دکتری  دوره  درسی  واحدهای  تعداد  دستورالعمل 
سوی  از  اسالمی،  آزاد  تخصصی (Ph.D) دانشگاه 
دکتر جواد علمائی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی 
و دکتر عبدالحسين خسروپناه، معاون علوم انسانی، هنر 
استان ها،  رؤسای  به  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  معماری  و 
واحدها، مراکز آموزشی و معاونت آموزش های عمومی و 

مهارتی اين دانشگاه ابالغ شد.

بر اساس اين دستورالعمل، تعداد واحدهای درسی دوره 
دکتری تخصصی 36 واحد است که از اين تعداد، 12 تا 

18 واحد، آموزشی و 18 تا 24 واحد، پژوهشی )رساله( 
است که مطابق برنامه درسی مصوب هر رشته تحصيلی 

لحاظ می شود.
هر  در  دانشجو  که  شده  تأکيد  دستورالعمل  اين  در 
 10 حداکثر  و   6 حداقل  است  الزم  تحصيلی  نيمسال 
واحد درسی از دروس تخصصی و اختياری را با توجه به 

برنامه درسی رشته تحصيلی انتخاب کند.

تا پایان آذر ماه ادامه دارد:

ثبت نام

 ازدواج دانشجویی 

در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئيس 

دانشگاه ها، از آغاز ثبت نام برای شرکت در بيست 

و سومين دوره ازدواج دانشجویی تا پایان آذر ماه 

این  در  که  می کنيم  پيش بينی  گفت:  و  داد  خبر 

دوره ۲۰ هزار نفر برای ازدواج دانشجویی شرکت 

کنند. 

و  بيست  خبری  نشست  در  رستمی  االسالم  حجت 

سومين دوره ازدواج دانشجويی ، که در ساختمان نهاد 

نمايندگی رهبری در دانشگاه ها برگزار شد، ضمن اعالم 

اين خبر اظهار کرد: عالقه مندان واجد شرايط تا پايان 

آذر ماه جاری فرصت دارند برای شرکت در اين مراسم 

ثبت نام کنند.

وی، در خصوص شرايط شرکت کنندگان در اين دوره از 

ازدواج دانشجويی، تأکيد کرد: دانشجويانی که از ابتدای 

سال 97 به بعد رسماً عقد کرده باشند، می توانند در اين 

ازدواج دانشجويی شرکت کنند؛ حتی اگر اين  از  دوره 

دانشجويان در حال حاضر فارغ التحصيل شده باشند نيز 

دانشجويی  ازدواج  دوره  سومين  و  بيست  در  می توانند 

شرکت کنند. 
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متمرکز  استخدامي  آزمون  هفتمين  در  که  داوطلباني  براي  موفقيت  آرزوي  ضمن 
دستگاههاي اجرايي کشور در سال 1398 ثبت نام نموده اند، نظر اين داوطلبان را به 

موارد ذيل معطوف مي دارد:

الف  - نحوه  و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون 
کارت  شرکت در  آزمون  کليه  داوطلبان،  از روز دوشنبه 98/8/27 )امروز(، براي مشاهده 
www. :و پرينت، روي پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني

آزمون ،  در  متقاضي شرکت   داوطلبان   کليه   لذا  گرفت؛  خواهد  قرار   sanjesh.org
پايگاه  به  فوق،  به شرح  تعيين شده  تاريخ  در  بايد  امتحان،  در جلسه  براي شرکت 
اطالع رساني مذکور مراجعه و با وارد نمودن اطالعات شناسنامه اي )نام، نام خانوادگي، 
کد ملي، سال تولد و ...( يا اطالعات ثبت نامي )شماره پرونده و کد پي گيري و ...( از 
کارت شرکت در آزمون خود يك نسخه پرينت تهيه و براساس آدرس و زمان تعيين 
شده روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي 
است که براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون و 
همچنين اصل کارت ملي يا اصل شناسنامه عكس دار و ارائه آن ، الزامي است. چنانچه 
داوطلبي به دليل در اختيار نداشتن اطالعات مربوط به شماره داوطلبي، پرونده يا کد 
پي گيري مورد نياز، موفق به پرينت کارت شرکت در آزمون خود نمي شود، الزم است 
که با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش کشور و ورود به سيستم پاسخگويي 
و انتخاب نام آزمون و تعيين موضوع پي گيري، نسبت به دريافت اطالعات مربوط به 
شماره پرونده، داوطلبي يا کد پي گيري ثبت نام اقدام نمايد. الزم به ذکر است که اين 
امكان براي داوطلباني فراهم است که در سيستم پاسخگويي عضو باشند؛ لذا ضرورت 
دارد داوطلباني که اطالعات فوق را مفقود نموده اند، با عضويت در اين سيستم، نسبت 

به بازيابي اين اطالعات اقدام نمايند.

مغایرتي  چنانچه  آزمون  در  شرکت  کارت  مندرجات  درخصوص   - ب  
مشاهده شد، داوطلبان الزم است که به شرح زیر اقدام نمایند:

1ـ با توجه به اطالعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي 
در اطالعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 7، 11، 12 و 15 )شامل: نام خانوادگي، 
نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، کد ملي، دين، سهميه 5 درصد ايثارگران، شاغل 
قراردادي )نام دستگاه(، تاريخ فارغ التحصيلي و معدل آخرين مدرك تحصيلي( کارت 
شرکت در آزمون مشاهده نمودند، الزم است که براي اصالح مورد يا موارد مذکور، 
با  اين سازمان مراجعه و  پايگاه اطالع رساني  به  تاريخ 98/8/30 منحصراً  تا  حداکثر 
ورود به قسمت ويرايش اطالعات نسبت به اصالح موارد اقدام نمايند و در صورتي که 
نسبت به بندهاي 3، 8، 9، 13، 14 و 18 )جنس، معلوليت، نيازمند منشي، مقطع 
تحصيلي، عنوان رشته تحصيلي و اولويت انتخابي( تفاوتي مشاهده نمودند، ضروري 
است که مطابق ساعت و تاريخ اعالم شده در بند »ج«، به نماينده سازمان سنجش 

 )2 )به شرح جدول شماره  مربوط  نقص حوزه  رفع  باجه  در  مستقر  آموزش کشور 
مراجعه نمايند. 

تذکر مهم: درخصوص سهميه 25 درصد ايثارگران )بند 10 کارت شرکت در آزمون( 
به اطالع ميرساند که هيچ گونه ويرايشي براي اين بند انجام نمي گيرد، و با توجه به 
هماهنگي انجام شده با بنياد شهيد و امور ايثارگران، متقاضيان بايد در تاريخ هاي 
98/7/16 لغايت 98/7/18 اقدام به ويرايش سهميه و شغل محل مربوط مي نمودند.

2- چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب، فاقد عكس است يا چنانچه عكس روي 
کارت وي داراي اشكاالتي از جمله؛ فاقد ُمهر، واضح نبودن عكس يا اشتباه عكس 
است، ضروري است که وي، ضمن همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون، دو 
قطعه عكس 4 ×3 و کارت ملي يا شناسنامه عكس دار، مطابق ساعت و تاريخ اعالم 
شده در بند »ج« به نماينده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص 
حوزه مربوط تا روز قبل از برگزاري آزمون مراجعه نمايند و موضوع را پي گيري نموده 
تا مشكل بر طرف گردد، بديهي است که در غير اين صورت، فرد به عنوان متخلف 
تلقي مي گردد. ضمناً ساير اطالعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون هر داوطلب، 
تكميل  داوطلب  خود  سوي  از  که  ثبت نام  تقاضانامه  در  مندرج  اطالعات  اساس  بر 

گرديده، در نظر گرفته شده است. 
3- داوطلبان بايد، براي آگاهي بيشتر از ضوابط اين آزمون، از برگ راهنماي شرکت 
در آزمون، که روي سايت سازمان سنجش قرار دارد، پرينت تهيه کرده و نسبت به 

مطالعه دقيق آن اقدام نمايند. 

ج - آدرس و محل  رفع نقص کارت شرکت در آزمون 
98/8/29 صبح  چهارشنبه  و   98/8/28 شنبه  سه  روزهاي  در  سازمان  اين  نماينده 
باجه رفع  الي 17:00 در  از ساعت 14:00  بعدازظهر  الي 12:00 و  از ساعت 8:30 
نقص حوزه مربوط مستقر خواهد شد. براي اطالع آن دسته از داوطلباني که براساس 
توضيحات بند »ب« ملزم به مراجعه به نماينده رفع نقص کارت سازمان مي گردند، 
شهرستان هاي محل برگزاري آزمون به شرح جدول شماره 1 )مندرج در ذيل اين 
اطالعيه( است و آدرس و محل تشكيل باجه رفع نقص کارت شرکت در  آزمون هر 

شهرستان در جدول شماره 2 )مندرج در ذيل اين اطالعيه( مشخص گرديده است.

د  - تذکرهاي  مهم  
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون ، 

اصل کارت ملي يا اصل شناسنامه عكس دار الزامي است.
2- فرآيند برگزاري آزمون نوبت صبح، از ساعت  8:30 )هشت و سي دقيقه ( ، و نوبت 
عصر، از ساعت  14:30 )چهارده و سي دقيقه( روز پنجشنبه 98/8/30 آغاز می شود.
 8:00 ساعت   رأس   صبح،  نوبت  آزمون  براي  امتحاني  هاي  ِحوزه  ورودي  در   -3
)هشت( و براي آزمون نوبت عصر، رأس  ساعت  14:00 )چهارده( بسته خواهد شد؛ 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

  تاریخ پرینت کارت و زمان  برگزاري 
هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه هاي 

اجرایي کشور )سال 1398 (
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لذا داوطلبان الزم است که قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون، در حوزه 
امتحاني حاضر باشند.

4- هر داوطلب، براي حضور در جلسه آزمون، بايد ، عالوه بر پرينت کارت شرکت 
در آزمون، اصل کارت ملي يا اصل شناسنامه عكس دار، چند مداد سياه نرم پر رنگ، 

مدادتراش، مداد پاك کن و يك سنجاق يا سوزن به همراه داشته باشد.
5- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي، از جمله کيف دستي، ساك دستي، پيجر، 
کتاب،  جزوه،  هوشمند،  انگشتر  هوشمند،  دستبند  هوشمند،  ساعت  همراه،  تلفن 
ماشين حساب، هرگونه نُت يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه 
آزمون اکيداً خودداري نمايند. بديهي است که به همراه داشتن هر کدام از وسايل 
مندرج در اين بند، به عنوان تقلب و تخلف تلقي شده و با داوطلبان ذي  ربط بر اساس 
قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري، که بخشي از آن در بند 

»ه « آمده است، رفتار خواهد شد.
6- داوطلبان، در صورت به وجود آمدن هرگونه مشكل در فرآيند برگزاري آزمون براي 
آنها، الزم است که حداکثر تا تاريخ 98/9/7 از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي با 
اين سازمان مكاتبه نمايند . بديهي است که درخواست هاي واصل شده بعد از تاريخ 

فوق قابل بررسي و پي گيري نخواهد بود.

ه  – قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري
ماده 5- تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:

الف- ارتكاب هرگونه عملي، که موجب بي نظمي در برگزاري آزمون گردد، يا همراه 
هاي  دستگاه  و  الكترونيكي  ارتباط  وسايل  قبيل  از  غيرمجاز  وسيله  هرگونه  داشتن 

حافظه دار.
ب- ارتكاب هرگونه عمل خالف مقررات، که آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه 

دار سازد، از قبيل:
1- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شرکت در آزمون.

2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست اندرکاران آزمون، از قبيل 
عوامل اجرايي و طراحان سؤال، براي تخلف در آزمون.

3- ثبت نام در آزمون با هويت مجعول يا شرکت در جلسه آزمون به جاي داوطلب 
اصلي.

ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي 
حافظه دار.

د- کمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤاالت.
ه - دسترسي غيرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.

و- هرگونه تغيير غيرمجاز سؤاالت، اوراق و پاسخنامه هاي داوطلبان يا ساير مدارك و 
دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشاي سؤاالت آزمون يا تالش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شرکت يا معاونت 
در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.

ح- خريد يا فروش سؤاالت آزمون يا پاسخ آنها يا شرکت يا معاونت در اين امر، قبل 
يا حين برگزاري آزمون، اعم از اينكه سؤاالت يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.

ماده 6- هيأت هاي رسيدگي به تخلفات، صالحيت صدور حكم به مجازات هاي زير 
را درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشموالن بند )الف( ماده )5(: اخطار کتبي با درج در پرونده داوطلب و 
اعالم به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشموالن بند )ب( يا بند )ج( ماده )5(: محروميت از گزينش علمي در 
آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شرکت در 

آزمون از يك تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هيأت هاي بدوي جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )6( اين قانون 

قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون هاست.
هيأت هاي   )5( ماده  )ح(  و  )ز(  )و(  )ه (،  )د(،  بندهاي  مشموالن  مورد  در   -7 ماده 

رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون )10/000/000( 
ريال تا يك ميليارد )1/000/000/000( ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو 

مجازات به محاکم دادگستري معرفي مي نمايند.
ماده 8– ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده )5( چنانچه در قالب عضويت در يك 
گروه يا شبكه باشد، موجب تشديد مجازات مي شود و تشكيل دهنده و سرکرده گروه 
يا شبكه به حداکثر مجازات محكوم مي گردد. مجازات هر يك از اعضاء، که در ارتكاب 
تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد، حداقل مجازات ذکر شده 

براي مرتكب است.
ماده 9- رسيدگي در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون ها، مانع از رسيدگي 
يا  اداري  تخلفات  به  رسيدگي  هيأت هاي  در  رسيدگي  يا  جزايي  قوانين  ساير  برابر 
هيأت هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا کميته هاي انضباطي دانشجويان نيست و 
مرتكب، عالوه بر مجازات مندرج در مواد )6( و )7( اين قانون، به مجازات مقرر در 

ساير قوانين و مقررات محكوم مي گردد.
ماده 10- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازات هاي مندرج در اين 
قانون، به استثناء مجازات مندرج در بند )الف( ماده )6(، هيأت رسيدگي به تخلفات 
در آزمون ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي نمايد؛ در اين صورت، مؤسسه آموزشي 
به وي خودداري خواهد نمود،  يا مدرك  اعطاي هرگونه گواهي  از صدور و  مربوط، 
باشد، وزارت علوم، تحقيقات و  اعطاء شده  به وي  فارغ التحصيلي  و چنانچه گواهي 
يا  يا وزارت آموزش و پرورش  يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  فناوري 

دانشگاه آزاد اسالمي، ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
ماده 11- چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اکتسابي داوطلبي 
و سوابق تحصيلي وي مغايرت هاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق 
معدل ديپلم و دوره پيش دانشگاهي با رتبه و نمره اکتسابي در آزمون وجود داشته 
باشد، با تأييد هيأت هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون ها، از داوطلب در يك يا 
چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي آيد. تعيين وضعيت نهايي 
آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد، بر عهده هيأت بدوي 

است.
ماده 12- هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي، که براي افزايش آمادگي داوطلبان 
شرکت در آزمون هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي کند، چنانچه در تخلفات ماده 
)5( مشارکت داشته باشد، مجوز تأسيس آن لغو مي شود و مديران مسؤول آنها، عالوه 
بر محروميت دائمي از تأسيس و اداره اين گونه مراکز، به مجازات هاي پيش بيني شده 
يا آموزشگاه فاقد  اين قانون و ساير قوانين محكوم مي شوند، و چنانچه مؤسسه  در 

مجوز باشد، مجازات مديران مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده )6( است.
تبصره- در مورد آموزشگاه هايي که فاقد مجوز باشند، عالوه بر اقدام مراجع قانوني 
ذي ربط، مدعي العلوم نيز مي تواند رأساً نسبت به اعالم جرم و پيگيري تخلفات آنان 

اقدام نمايد.
ضمناً نظر به حساسيت آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرايی سال 1398، 
مقتضی است که کليه اخبار و اطالعات مرتبط با تخلف و تقلب در اين آزمون را با 
  www.sanjesh.org نشانی:  به  آموزش کشور  به سايت سازمان سنجش  مراجعه 
)قسمت گزارش تخلف در   آزمون ها( و يا صندوق پست الكترونيكی)ايميل( به نشانی: 
Hefazatazmon@sanjesh.org   يا با شماره تلفن های: 2-02636182151 به 

اداره کل حراست و حفاظت آزمون های اين سازمان منعكس نماييد.
 در خاتمه اضافه مي نمايد که داوطلبان، در صورت لزوم، مي توانند سؤال يا سؤاالت 
خود را در اين خصوص، از اين تاريخ لغايت روز پنجشنبه 98/8/30 همه روزه صبح 
 17 /00 14  الي   /00 ساعت   از  ظهر  از  بعد  و   12 /00 الي    8 /00 ساعت  از 
به  سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه  در  مندرج  اينترنتي  پاسخگويي  بخش  با 

نشاني : www.sanjesh.org يا شماره  تلفن:  42163-021 در ميان بگذارند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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با توجه به تقاضای تعدادی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و براساس مصوبه 
دوازدهمين جلسه مورخ 1398/8/1 شورای سنجش و پذيرش دانشجو، بدين وسيله 
ناپيوسته، دوره های  به اطالع متقاضيان آزمون های سراسری، کاردانی به کارشناسی 
کاردانی نظام جديد )دانشگاه فنی و حرفه ای و آموزش عالی مؤسسات غيرانتفاعی و 
غيردولتی( سال 1398 می رساند که اطالعيه اين سازمان حاوی کد رشته محل های 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هر يك از آزمون های ذی ربط، که ظرفيت پذيرش 
آنها تكميل نشده است، مطابق جدول ذيل در پايگاه اطالع رسانی اين سازمان به نشانی: 
www.sanjesh.org منتشر خواهد شد و کليه متقاضيان واجد شرايط )اعم از اينكه 
در آزمون های ذی ربط ثبت نام نموده يا ننموده باشند( می توانند بر اساس مندرجات اين 
اطالعيه، که در تاريخ های مندرج در جدول ذيل منتشر خواهد شد، در مرحله تكميل 

ظرفيت با مراجعه به مؤسسات پذيرنده شرکت نمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره:

 زمان اعالم تكمیل ظرفیت 

برای هر یک از آزمون های 

سراسری، کاردانی به 

کارشناسی ناپیوسته و 

دوره های کاردانی نظام 

جدید )دانشگاه فنی 

و حرفه ای و مؤسسات 

غیرانتفاعی و غیردولتی( 

سال 1398
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شرکت  سه«،  ـ  سه  ـ  »شش  به  چهار«  ـ  سه  ـ  »پنج  از  آموزشی  نظام  تغيير  با 
تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور بر آن شده است که 
آزمون های آزمايشی استاندارد را برای دانش آموزان تمامی پايه های سال اول دوره دوم 
متوسطه )پايه دهم( برگزار نمايد. اين 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 از ابتدای سال تحصيلی تا پايان 
اسفند 98 برگزار خواهند شد. هدف کلی اين آزمون ها، بررسی و نگاه دقيق تر به مطالب 
دانش آموزان در طول سال  پيشرفت تحصيلی  ارزيابی  و  پايۀ دهم  کتاب های درسی 
تحصيلی است. در اين ميان، آزمون ويژه ای )آزمون مرحلۀ 4( در نظر گرفته  شده است 
که در پايان امتحانات نيمسال اول، در تاريخ 1398/10/27 برگزار خواهد شد و هدف 
آن، جمع بندی مطالب نيمسال اول است که پس از امتحانات تشريحی نيمسال اول 
برگزار خواهد شد و بر اساس آن، آمادگی دانش آموزان مطابق پرسش های چهارگزينه ای 
استاندارد مرتبط با مطالب اين نيمسال تحصيلی، مورد سنجش و ارزيابی قرار خواهد 

گرفت. 
فاز دوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت و در ماه های فروردين و ارديبهشت 
پرسش های  با  دانش آموزان  کامل  آشنايی  آزمون ها،  اين  هدف  شد.  خواهند  برگزار 
چهارگزينه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1399 و به نوعی، مقدمۀ 

آمادگی برای آزمون سراسری سال 1400 است. 
آزمون های آزمايشی سنجِش دهم، فقط در رشته های تحصيلی »ریاضیـ  فیزیک«، 
»علوم تجربی« و »ادبیات و علوم انسانی« برگزار می شود و زمان بندی آزمون ها 
نيمسال  هر  امتحانات  برای  را  تا شرکت کنندگان  است  برنامه ريزی شده  ترتيبی  به 

آماده نمايد.

نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

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

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

اقدام می نمايند.
 کارنامه نتايج هر نوبت از آزمون های آزمايشی سنجش، در بعد از ظهر روز برگزاری 
  www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  اينترنتی شرکت  از طريق سايت  آزمون،  هر 

منتشر می گردد. 

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

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

مراحل، امكان پرداخت شهريه کمتری برای ثبت نام فراهم شود.

جدول شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امكان نيز فراهم 
سنجِش  آزمون های  بتوانند  تمايل،  صورت  در  عزيز،  دانش آموزان  تا  است  گرديده 
دهم را به تعداد موردنياز و دلخواه، انتخاب و در هر يك از آزمون ها ثبت نام نمايند؛ 
نوبت  يك  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  توصيه  لذا  می نماید،  آماده تر  گام به گام 

کليۀ آزمون های مرحله ای و جامع،  به  طور یکجا ثبت نام نمایند.
الزم به ذکر است که جدول تكميلی مربوط به هزينه های ثبت نام، برای دانش آموزانی 

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارۀ :

آزمون هاي آزمایشي سنجِش دهم ویژه دانش آموزان پایه دهم 

)سال اول دورۀ دوم متوسطه( سال تحصیلی 99-98
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بدين وسيله به اطالع کليه متقاضيان ثبت نام و شرکت در 
آزمون کارشناسی ارشد ناپيوسته سال 1399 می رساند که 
بر اساس قانون »سنجش و پذيرش دانشجو در دوره های 
تحصيالت تكميلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی« 
و  اسالمی  شورای  محترم  مجلس   94/12/18 مصوب 
همچنين مصوبات »شورای سنجش و پذيرش دانشجو 
کارشناسی  آزمون  تكميلی«،  تحصيالت  های  دوره  در 
درقانون  مندرج  شرايط  با   1399 سال  ناپيوسته  ارشد 

برگزار خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد که تمام متقاضيان 
دفتر  مصوب  های  رشته  کليه  در  فوق  دوره  به  ورود 
و مؤسسات  ها  دانشگاه  از  اعم  عالی،  آموزش  گسترش 
آموزش عالی دولتی و غيردولتی ، از جمله دانشگاه آزاد 
اسالمی، در اين آزمون شرکت نمايند. الزم به ذکر است 
و  مذکور  قانون  اساس  بر  آزمون،  اين  در  پذيرش  که 
مطابق اين اطالعيه و همچنين شرايط و ضوابط مندرج 
در دفترچه راهنمای پذيرش آزمون مذکور )که در زمان 

منتشر می شود( صورت  اين سازمان  از سوي  نام  ثبت 
خواهد گرفت. 

عناوين رشته های امتحانی، رشته و گرايش های پذيرنده 
امتحانی هر رشته و ضرايب هر درس  دانشجو، دروس 
مطابق جدول مندرج در سايت سازمان سنجش است. 
 روابط عمومي سازمان سنجش
 آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسي  ارشد ناپیوسته سال 1399

که مايل به انتخاب آزمون های آزمايشی سنجِش دهم به  صورت تلفيقی هستند، در 
سايت اينترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.

شايان  ذکر است که دانش آموزان برای استفاده بيشتر از تخفيف پلكانی، بهتر است که 
تعداد مراحل و نوبت های بيشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا، ضمن برخورداری 
بهره مند شوند.  نيز  باالتری  تخفيف  از  دهم،  آزمايشی سنجِش  آزمون های  تعداد  از 
بديهی است که مطلوب ترين حالت ثبت نام برای دانش آموزان از نظر هزينه پرداختی، 
ثبت نام يكجا در 6 نوبت آزمون )4 نوبت آزمون مرحله ای + 2 نوبت آزمون 
جامع( است که در اين صورت، با احتساب تخفيف ويژه 15۰/۰۰۰ ريالی، متوسط 

شهريه هر آزمون حدوداً 4۰8/۰۰۰ ريال و مجموعاً 2/45۰/۰۰۰ ريال است.
الزم به  ذکر است که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اينترنتی به  طور خودکار، وجه قابل پرداخت را پس از کسر 

تخفيفات، محاسبه و ارائه می نمايد.

نحوه ثبت نام:
آزمايشی  آزمون هاي  در  شرکت  به  عالقه مند  دانش آموزان  اینترنتی:  پرداخت 
سنجش در سراسر کشور مي توانند با استفاده از کارت های بانكی عضو شبكه شتاب 
و مراجعه به سايت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 
کشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در اين آزمون ها اقدام 

و کد رهگيري دريافت نمايند.
اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده  الزم به ذکر است که خرید 
از خرید  بعد  متقاضیان،  که  است  و الزم  نبوده  دانش آموز  نهایی  ثبت نام 
ثبت نام  لینک  به  رمز(،  شماره  و  پرونده  شماره  )دریافت  اعتباری  کارت 
مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و کد پی گیری 16 

رقمی را دریافت نمایند.
دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرايط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ويژه 42966-

021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و 
عصر 13:30 الی 16:00.

ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبيرستان هايی که مايل هستند براي سهولت 

مطالعه  از  بعد  عمل  آورند،  به  ثبت نام  خود  دانش آموزان  از  يكجا  به صورت  ثبت نام 
دقيق دستورالعمل ثبت نام دبيرستان ها و مراکز آموزشی همكار، مي توانند، در صورت 
داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 با 

شماره تلفن های: 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمايند.

نكات مهم:
1- ثبت نام کليه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نيز، در اين مرحله 
انجام مي گردد و توصيه می شود که برای برخورداری از حداکثر تخفيف در شهريه 

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

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

ثبت نام حضوری:
نشانی:  به  اينترنتی  سايت  طريق  از  کشور،  سراسر  داوطلبان  کليه  برای  ثبت نام 
آموزشی  مراکز  داوطلبان،  و همچنين  است  امكان پذير   www.sanjeshserv.ir

و دبيرستان های متقاضی آزمون های آزمايشی سنجش می توانند، در صورت تمايل، 
با مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان 
سنجش آموزش کشور به نشانی: تهران، پل کريم خان زند، خيابان ميرزای شيرازی، 
خيابان  شهيد نژادکی، روبروی کالنتری 105 سنايی، پالك 30، تلفن : 88321455 

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

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

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

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

گام سوم: دريافت کد پی گيری 16 رقمی ثبت نام.
 شرکت تعاوني خدمات آموزشي 
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اگر بخواهيد در يك يا دو کلمه، سال دوازدهم يا آخرين 
سال تحصيالت متوسطه را توصيف کنيد، چه می گوييد؟ 
کنكور؟ تالش و توکل؟ سختی کشيدن؟ شب بيداری؟ 
استرس؟ برنامه ريزی و مديريت زمان؟ فارغ التحصيلی؟ 
به نوعی سال آخر با همۀ اين کلمات عجين است، اما به 
نظر می رسد که جای يك واژۀ مهم در اين ميان خالی 
است و آن هم »صميميت و دوستی« است. سال دوازدهم 
باشد؛  خالصانه  و  صادقانه  دوستی های  سال  می تواند 
دوستی هايی که ريشه در همدلی، همفكری و همراهی 
دارد. دوستی هايی که کمك می کند تا در لحظات سخت 
و نفس گير، آرامش پيدا کنی و در شادی ها کسی باشد 
رتبه های  حتی  شوی.  سهيم  او  با  را  خوشحالی ات  که 
برتر آزمون سراسری هم از لحظات خوشی ياد می کنند 
که در پايگاه ها و اردوهای مطالعاتی يا کالس درس، با 
دوستان همكالسی شان داشته اند و خاطرات شيرينی از 
آن دوران تعريف می کنند؛ از اينكه همكاری و همراهی 
همكالسی ها در حل مشكالت درسی و رقابت مثبتشان 

برای کسب موفقيت، چقدر مؤثر بوده است. 
البته نبايد منكر اين شد که عده ای از دانش آموزان نيز، 
به جای آنكه از موهبت دوستی و صميمت بهره ببرند، بر 
طبل حسادت و دشمنی می کوبند و کالس و مدرسه را 

به کام خود و ساير دانش آموزان تلخ می کنند. به همين 
کنكوری،  يا  دوازدهم  سال  دانش آموز  هر  برای  دليل، 
با  برخورد  نحوۀ  و  دوست  انتخاب  در  که  است  مهم 
همكالسی هايش حساس باشد تا بتواند دوستان خوبی 
در اين دوران داشته باشد و خودش نيز دوستی خوب 
برای ديگران باشد. حضرت علی )ع( می فرمايد: »همراه 
تو همچون تكه پارچه ای است که لباس را بدان وصله 
شباهت  تو  به  که  کن  مصاحبت  کسی  با  پس  کنند؛ 

داشته باشد و وصلۀ ناجور نباشد.«
روابط  که  کند  کمك  شما  به  می تواند  زير  راهكارهای 
دوستانۀ خوبی با دوستان و همكالسي هاي خود داشته 

باشيد.

اخالق مدار بودن 
بی شك، مهم ترين ويژگی يك دوست، اخالق مدار بودن 
می کند،  ديگران  غيبت  سر  که  پشت  فردی  اوست. 
اليق دوستی نيست. او به احتمال زياد پشت سر شما 
هم همين کار را خواهد کرد. فردی که حسود است و 
چشم ديدن موفقيت شما را ندارد و مدام می خواهد از 
شما جلو بزند و شما را زير پاهای خود له کند، عامل 
انجام  به  را  شما  که  مدام  فردی  شد.  خواهد  آزارتان 

می شود،  پيشرفتتان  مانع  که  می کند  تشويق  کارهايی 
بايد  کنيد عصر  فرض  کنيد.  نيز خداحافظی  او  با  بايد 
به کالس زبان برويد و او از شما می خواهد که به جای 
چنين  برويد.  کافه  به  تفريح  براي  او  با  زبان،  کالس 
فردی نه تنها موجب پيشرفتتان نمی شود، بلكه همچون 

وزنه ای به پا اسيرتان می کند.
امام علی )ع ( می فرمايد: »از دوستی با احمق بپرهيز؛ 
زيانت  دچار  اما  رساند،  سود  تو  به  می خواهد  که  چرا 
می کند. از دوستی با بخيل بپرهيز؛ زيرا آنچه به شدت 
به آن نياز داری از تو دريغ می دارد. از دوستی با بدکار 
بپرهيز که با اندك بهايی تو را می فروشد. از دوستی با 
دروغگو بپرهيز که او به سراب می ماند؛ دور را نزديك و 

نزديك را دور می نمايد.« 

صداقت 
را  واقعيت  و  است  صادق  هميشه  خوب،  دوست  يك 
می گويد؛ حتی اگر حرفش آزار دهنده باشد. يك دوست 
خوب، برای اينكه شما احساس بهتری داشته باشيد، به 
و  را می گويد  در عوض، حقيقت  نمی گويد؛  دروغ  شما 

شما را نصيحت می کند. 
مردم  و  باشيد  خوبی  دوست  می خواهيد  اگر  نيز  شما 

دوست خوب ، هموارکنندۀ راه موفقیت
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رفتار  احساسات،  مورد  در  بايد  کنند،  اعتماد  شما  به 
دوستانتان و اينكه در مورد دوستی تان چه حسی داريد، 
صداقت  خود  احساسات  مورد  در  وقتی  باشيد.  صادق 
داشته باشيد، ارتباط شما با دوستانتان بيشتر می شود 
و آنها با شما درد  دل خواهند کرد. اگر دوستتان آزرده  
خاطر  شده است، نترسيد که در اين مورد با وی صحبت 
می کند،  ناراحت  را  شما  چيزی  کنيد.  همچنين  اگر 
البته  صداقت  از صحبت در مورد آن خجالت نكشيد؛ 
دوستتان  شدن  آزرده  باعث  می تواند  )که  ُرك گويی  با 
شود( متفاوت است؛ مثاًل اگر فكر می کنيد که دوستتان 
مشكل خاصی دارد، وظيفه شما به عنوان يك دوست 
وی  با  ناراحتي  و  مشكل  آن  مورد  در  که  است  اين 

صحبت کنيد. 
در ضمن، اگر می خواهيد دوستی های پايدار و طوالنی 
در  که  بگذاريد  وقت  افرادی  برای  باشيد،  داشته   مدت 
اينكه  به خاطر  اگر  باشيد.  آنها می توانيد خودتان  کنار 
کنار  در  دارد،  متفاوتی  انتخاب های  يا  افكار  دوستتان 
باشيد،  داشته  خلوص  و  صميميت  از  خالی  رفتاری  او 
دوستی تان دوام نخواهد داشت يا به مرور دچار مشكل 

می شويد. 

مثبت بين بودن 
افرادی که مدام نيمۀ خالی ليوان را می بينند، انرژی و 
آرزوهايتان را خراب خواهند کرد. اين دسته از دوستان، 
هميشه با بيان جمالت نااميدکننده باعث می شوند که 
با  بين،  مثبت  افراد  اما  بدهيد،  دست  از  را  روحيۀ تان 

کالم دلگرم کننده و رفتارشان، همراه شما در سختی ها 
و دشواری ها هستند.  

درک کردن تفاوت ها 
يك دوست خوب از شما انتظار ندارد که هميشه حرف او 
را تأييد کنيد؛ در عوض وقتی شما عقيدۀ متفاوتی داريد 
احترام می گذارد.  به نظر شما  نيستيد،  با وي موافق  و 
جذاب تر  شما  روابط  که  می شود  باعث  کار  اين  انجام 
شود؛ زيرا دوستان خوب می توانند نظرات مختلف خود 
بگذارند.  ميان  در  هم  با  گوناگون  موضوعات  دربارۀ  را 
الزمۀ انجام چنين کاری، وجود اطمينان و اعتماد است 
از هرگونه ترس و  به دور  را،  واقعی تان  بتوانيد خود  تا 

دلهره ای، نمايان کنيد.

شنوایی خوب و مؤثر  
برای درك و حمايت کامل، الزم است که دوستتان به 
حرف شما با دقت گوش کند و شما نيز، به اندازه ای که 
در مورد خودتان حرف می زنيد، بايد به حرف دوستتان 
گوش  همديگر  حرف  به  که  دوستانی  بدهيد.  گوش 
اگر فقط  قائل هستند.  اهميت  يكديگر  برای  می دهند، 
منتظر تمام شدن صحبت های دوستتان باشيد تا آنچه 
بيان کنيد، بی شك  بگوييد،  را که خودتان می خواهيد 
را  تعادل  کنيد  سعی  شد.  خواهد  متوجه  شما  دوست 
رعايت کنيد تا نيمی از زمان مكالمه را دوستتان صحبت 
کند. گرچه بعضی افراد خجالتی تر از ديگران هستند، اما 
اگر دوستتان احساس کند که وقتی با شماست، فرصتی 

برای صحبت کردن ندارد، دوستی تان پيشرفتی نخواهد 
داشت. 

پذیرش اشتباهات و عذرخواهی 
نادرست  قضاوت های  روابطمان  در  گاهی  همۀ  ما 
دلخوری شان  اينكه  جای  به  واقعی،  دوستان  می کنيم. 
با  مستقيماً  را  مشكلشان  کنند،  پنهان  يكديگر  از  را 
برود.  بين  از  تفاهم ها  تا سوء  می کنند  مطرح  همديگر 
انكار  جای  کرديد،  به  اشتباه  دوستتان  يا  شما  اگر 
کردن، مسؤوليت آن اشتباه را بپذيريد و تظاهر نكنيد 
که اتفاقی نيفتاده است و تقصير را گردن فرد ديگری 
نيندازيد. زمانی که عذرخواهی می کنيد، بايد آن را باور 
داشته باشيد و دوستانتان بايد صداقت را در صدای شما 
به  شما  کنند  فكر  که  نكنيد  کاری  بنابراين،  بشنوند؛ 

احساساتشان اهميت نمی دهيد. 

بخشش و گذشت 
همين  به  و  می کنند  درك  را  يكديگر  خوب  دوستان 
دليل می توانند نسبت به هم بخشنده و با گذشت باشند. 
دلخوری های  درگير  مدام  ديگران،  با  روابطمان  در  اگر 
اين روابط هيچ پيشرفتی نخواهد کرد.  باشيم،  گذشته 
دوست خوب کسی است که بتواند گذشت کند، و اگر 
خطايی کرديم که باعث دلخوری شد، آن قدر با گذشت 

باشد که بتواند از اشتباهاتمان بگذرد. 

● یک دوست خوب، همیشه صادق است و واقعیت را می گوید؛ حتی اگر 
حرفش آزار دهنده باشد. یک دوست خوب، برای اینكه شما احساس بهتری 

داشته باشید، به شما دروغ نمی گوید؛ در عوض، حقیقت را می گوید و شما را 

نصیحت می کند 

 ● اگر می خواهید دوستی های پایدار و طوالنی  مدت داشته باشید، برای 

افرادی وقت بگذارید که در کنار آنها می توانید خودتان باشید. اگر به خاطر 

اینكه دوستتان افكار یا انتخاب های متفاوتی دارد، در کنار او رفتاری خالی 

از صمیمیت و خلوص داشته باشید، دوستی تان دوام نخواهد داشت یا به 

مرور دچار مشكل می شوید 
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدين وسيله به اطالع دانش آموزان عزيز پايه 
تحصيلی  سال  آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم  که  می رساند  دوازدهم 
98-99 از سوی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 

کشور به  منظور:
)1( آشنايی داوطلبان با شيوه برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی سال 1399؛
در  اختصاصی  و  عمومی  دروس  زمينه  در  داوطلبان  مكتسبه  معلومات  ارزيابی   )2(

مقاطع زمانی مختلف؛ 
)3( تعيين و تشخيص ميزان پيشرفت تحصيلی داوطلب در زمينه دروس عمومی و 

اختصاصی؛ 
)4( فراهم آوردن زمينه های الزم به منظور مقايسه نمرات مكتسبه در زمينه دروس 
و  تحصيل  محل  استان  و  شهرستان  داوطلبان  با  داوطلب  هر  اختصاصی  و  عمومی 

همچنين داوطلبان سراسر کشور؛ 
)5( آشنايی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و کاهش اضطراب 

حضور در جلسۀ برگزاری آزمون سراسری سال 1399 و ...؛
)6( کمك به واحدهای آموزشی با توجه به نتيجه آزمون، برگزار می گردد.

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

 آشنايی کامل با شيوۀ درست مطالعۀ کتاب های درسی؛
 عميق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتاب های درسی هر پايه؛

 آشنايی با پرسش های چهارگزينه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
 دريافت ارتباط موجود ميان مطالب هر درس در پايه های مختلف؛

 ممارست و تمرين در مديريت زمان؛
 شبيه سازی فضای کنكور سراسری و آشنايی داوطلب با اين فضا؛

 کاهش تدريجی استرس و هيجانات ناشی از آزمون؛
 آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصيلی.

نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

نحوۀ برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم:
با  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  کارکنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
مراکز  محترم  مديران  و  دبيران  مشاوران،  نظرات  دريافت  و  جانبه  بررسی های همه 
آموزشی، مجموعۀ آزمون های آزمايشی را مجموعاً در سيزده نوبت برای سال تحصيلی 
تابستانه،  به  صورت  آزمايشی  آزمون های  از  نوبت  است. سه  نموده  98-99 طراحی 
شش نوبت از آزمون های آزمايشی به  صورت مرحله ای، و چهار نوبت از آزمون های 
آزمايشی به صورت جامع برگزار خواهد شد تا داوطلبان شرکت کننده در آزمون های 
آزمایشی سنجِش دوازدهم، با ارزيابی کاماًل علمی و استاندارد، از وضعيت علمی و 
تحصيلی خود شناخت پيدا کرده و در هر مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشكالت 

تحصيلی خود اقدام نمايند.
آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه، در سه نوبت و در ماه های تير، مرداد و 

شهريور 98 با هدف ارزيابی مطالعات تابستانی داوطلبان برگزار خواهد شد. 
فنی،  و  ریاضی  علوم  آزمايشی  گروه  سه  برای  فقط  تابستانه  آزمون های  توجه: 

علوم تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.
آزمون های مرحله ای: در شش نوبت آزمون های آزمايشی مرحله ای، که از ابتدای 
سال تحصيلی تا پايان اسفند 98 برگزار می گردد، منابع درسی برای مطالعه داوطلبان 
به شش قسمت تقسيم شده است که در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، سؤاالت از 
منابع تقسيم بندی شده همان مرحله طرح می گردد. الزم به توضيح است که سؤاالت 
)طبق  مرحله  همان  برای  شده  اعالم  درسی  منابع  بر  تأکيد  با  مرحله،  هر  آزمون 
تقسيم بندی(، به عالوۀ 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 اين تأکيد که بيشتر 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 آزمايشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصيات 

و ويژگی های منحصر به فرد و مكمل يكديگر برگزار می شود.

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

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

اقدام می نمايند.
از ظهر  بعد  دوازدهم، در  آزمايشی سنجِش  از آزمون های  نوبت  هر  نتايج  کارنامه 
نشانی:  به  شرکت  اين  اينترنتی  سايت  طريق  از  آزمون،  هر  برگزاری  روز  همان 
www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. ضمناً به اطالع دانش آموزان می رساند 
که محاسبه نمره کل آزمون های آزمايشی، بر اساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان 
و  عمومی  دروس  آزمون  نمره  همچنين  شد.  خواهد  انجام  کشور  آموزش  سنجش 
به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  اساس  بر  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی، 
تقسيم  بر  ضرايب(  به  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره  برابر  سه  به عالوه  ضرايب( 

مجموع کل ضرايب محاسبه می شود.

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارۀ:

ثبت نام آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم 

ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم
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شهریة آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

جدول شهریة آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امكان نيز فراهم 
گرديده است تا داوطلبان عزيز، در صورت تمايل، بتوانند آزمون های مرحله ای و جامع 
را به تعداد مورد نياز و دلخواه، انتخاب و در هر يك از آزمون ها ثبت نام نمايند؛ 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  توصيه  لذا  می نماید،  آماده تر  گام به گام 

کليۀ آزمون های مرحله ای و جامع،  به  طور یکجا ثبت نام نمایند.
الزم به ذکر است که جدول تكميلی مربوط به هزينه های ثبت نام، برای دانش آموزانی 
که مايل به انتخاب آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم به  صورت تلفيقی هستند، 

در سايت اينترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شايان ذکر است که داوطلبان، برای استفاده بيشتر از تخفيف پلكانی، بهتر است که 
تعداد مراحل و نوبت های بيشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا، ضمن برخورداری 
از تعداد آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم، از تخفيف باالتری نيز بهره مند شوند. 
از نظر هزينه پرداختی،  بديهی است که مطلوب ترين حالت ثبت نام برای داوطلبان 
ثبت نام يكجا در 8 نوبت آزمون )4 مرحله + 4 جامع( است که در اين صورت، با 
احتساب تخفيف ويژه 28۰/۰۰۰ ريالی، متوسط شهريه هر آزمون حدوداً 415/۰۰۰ 

ريال و مجموعاً 3/32۰/۰۰۰ ريال است.
الزم به ذکر است که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوي 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اينترنتی به  طور خودکار، وجه قابل پرداخت را پس از کسر 

تخفيفات، محاسبه و ارائه می نمايد.

نحوۀ ثبت نام:
آزمايشی  آزمون هاي  در  شرکت  به  عالقه مند  دانش آموزان  اینترنتی:  پرداخت 
سنجش،  در سراسر کشور مي توانند با استفاده از کارت های بانكی عضو شبكه شتاب 
و مراجعه به سايت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 

کشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در اين آزمون ها اقدام و 
کد رهگيري دريافت نمايند.

اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده  الزم به ذکر است که خرید 
از خرید  بعد  متقاضیان،  که  است  و الزم  نبوده  دانش آموز  نهایی  ثبت نام 
ثبت نام  لینک  به  رمز(،  شماره  و  پرونده  شماره  )دریافت  اعتباری  کارت 
مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و کد پی گیری 16 

رقمی را دریافت نمایند.
دانش آموزان گرامی پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرايط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ويژه: 42966-

021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و 
عصر 13:30 الی 16:00.

ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبيرستان هايی که مايل هستند براي سهولت 
ثبت نام به صورت يكجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند بعد از مطالعه دقيق 
دستورالعمل ثبت نام دبيرستان ها و مراکز آموزشی همكار، مي توانند در صورت داشتن 
هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 با شماره 

تلفن های 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمايند.

نكات مهم:
1- ثبت نام کليه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نيز، در اين مرحله 
انجام مي گردد و توصيه می شود که برای برخورداری از حداکثر تخفيف در شهريه 

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

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

ثبت نام حضوری:
نشانی:  به  اينترنتی  سايت  طريق  از  کشور،  سراسر  داوطلبان  کليه  برای  ثبت نام 
www.sanjeshserv.ir امكان پذير است و همچنين داوطلبان، مراکز آموزشی و 
دبيرستان های متقاضی آزمون های آزمايشی سنجش می توانند، در صورت تمايل، با 
مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان 
سنجش آموزش کشور به نشانی: تهران، پل کريم خان زند، خيابان ميرزای شيرازی، 
خيابان  شهيد نژادکی، روبروی کالنتری 105 سنايی، پالك 30، تلفن : 88321455 

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

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

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

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

گام سوم: دريافت کد پی گيری 16 رقمی ثبت نام.
 شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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