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از چهارشنبه 6 آذرماه آغاز می شود :

ثبت نام آزمون دکتری 1399

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 تمديد پذيرش با  سوابق تحصیلي 
آزمون سراسري سال 1398

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

 تمديد پذيرش رشته هاي 
آزمون کارشناسي ناپیوسته 

1398

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 تمديد پذيرش دوره های  

کارداني  فنی وحرفه اي ، 

مهندسی فناوری و کارشناسی 

حرفه اي )ناپیوسته(

 علمي - کاربردي 

مهر 1398

در آزمون سراسري :

 به صورت  هر پرسش 

توجه کنید

بدين وسيله به اطالع كليه متقاضيان 
ورودي  آزمون  در  شركت  و  ثبت نام 
 )Ph.D( دوره دكتري نيمه متمركز
سال 1399 مي رساند كه ثبت نام براي 
شركت در آزمون مذكور، منحصراً به 
چهار شنبه  روز  از  اينترنتي  صورت 
مورخ 98/9/6 آغــاز مي شود و در 
روز سه شنبه مورخ 98/9/12 پايان 
مي پذيرد؛ لذا كليه متقاضيان، ضرورت 

دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و 
پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما و 
فراهم نمودن مدارك و اطالعات مورد 
اطالع رساني  پايگاه  به  ثبت نام،  نياز 
به  كشور  آموزش  سنجش   سازمان 
 www.sanjesh.org نشاني: 
مراجعه و نسبت به ثبت نام و شركت 
الزم  نمايند.  اقدام  مذكور  آزمون  در 
به توضيح است كه اطالعيه تكميلي 

ثبت نام در  اين سازمان در خصوص 
مورخ  روز سه شنبه  در  آزمون،  اين 
98/9/5 از طريق پايگاه اطالع رساني 

اين سازمان منتشر خواهد شد.
جمعه  روز  در  مذكور  آزمون  ضمناً 

مورخ 98/12/9 برگزار مي گردد.

روابط عمومي سازمان سنجش 
آموزش کشور 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 زمان اعالم نتايج نهايي کد رشته هاي تحصیلي تكمیل ظرفیت

 آزمون    کارشناسي ارشد ناپیوسته   سال  1398
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   نقل و برداشت مطالب نشریه پیک سنجش با ذکر کامل منبع بالمانع است.

   استفاده از طرح ها و عکس های اختصاصی پیک سنجش منوط به اجازه کتبی است
   نشانی: تهران، ابتدای پل کریمخان زند، بین خیابان های نجات اللهی و قرنی،

       پالک 204، صندوق پستی 5557- 14155
   peyk.sanjesh.org :نشانی سایت   

email:peyk@sanjesh.org :صندوق الکترونیکی   

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 مكّرم اسالم )ص( فرمودند: 
از  نهي  و  معروف  به  امر  مردم  كه  زماني  تا 
منكر نمايند و در كارهاي نيك و تقوا به ياري 
و سعادت خواهند  در خير  بشتابند،  يكديگر 
آنان  از  بركت ها  نكنند،  چنين  اگر  اما  بود؛ 
سلطه  ديگر  گروه  بر  گروهي  و  شود  گرفته 
نه  و  دارند  ياوري  زمين  در  نه  و  كنند،  پيدا 

در آسمان. 

چگونه  و  نيست،  اندك  تقوي  با  كاري  هيچ 
اندك بَُود آنچه پذيرفتني است! 

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
ميان كفر و ايمان، فاصله اي جز ترك نماز نيست.

از روز چهار شنبه 6 آذر ماه 98 مهلت ثبت نام براي 
آزمون ورودي دكتري نيمه متمركز )Ph.D( سال 
1399 از طريق پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
و  مي شود  آغاز   www.sanjesh.org نشاني:  به 
به  مي پذيرد.  پايان  ماه  آذر    12 سه شنبه  روز  در 
همين خاطر، مناسب ديديم كه مفاد اين ستون را 
در شمارة پيِش رو، و شمارة آينده، به يادآوري چند 

نكته دربارة اين آزمون مهم اختصاص دهيم.
اين نكات به قرار زير است:

1ـ ثبت نام آزمون  ورودي دكتري سال 99، منحصراً 
اطالع رساني  پايگاه  طريق  از  و  اينترنتي  صورت  به 

سازمان سنجش انجام مي شود.
2ـ هر داوطلب بر اساس عالقه صرفاً مي تواند در يك 
كدرشته امتحاني )مطابق ضوابط درج شده دفترچه 
راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون( ثبت نام و در 

آزمون مربوط شركت كند.
 ،99 سال  دكتري  ورودي  آزمون   داوطلبان  3ـ 
شايسته است كه در آغاز،دفترچه راهنماي ثبت نام 
در اين آزمون را، كه همزمان با شروع مهلت ثبت نام، 
در پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش در دسترس 
خواهد بود، مطالعه كرده و در صورت واجد شرايط 

بودن، نسبت به پرداخت هزينه خريد كارت اعتباري 
ثبت نام در آزمون اقدام كنند و سپس مراحل بعدي 

را به انجام برسانند.
برابر  كه  مي شود  پيشنهاد  داوطلبان  به  4ـ 
دستورالعمل درج شده در دفترچه راهنماي ثبت نام 
اين آزمون، ابتدا فرم پيش نويس تقاضانامه مندرج در 
دفترچه ياد شده را تكميل كرده و سپس بر اساس 
اطالع رساني  پايگاه  به  مراجعه  با  پيش نويس،  فرم 
سازمان سنجش، اطالعات الزم را مطابق با بندهاي 

برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد كنند. 
اطالعات  درج  در  داوطلبان،  كه  است  الزم  ـ   5
زيرا  نمايند؛  مبذول  را  كامل  دقت  خود  ثبت نامي 
قيد  موارد  در  مغايرت  هرگونه  مشاهده  صورت  در 
در  داوطلب،  مدارك  با  ثبت نام  تقاضانامه  در  شده 
صورت پذيرفته شدن در آزمون، قبولي وي »كان لم 
يكن« تلقي شده و از ادامه تحصيل چنين داوطلبي 

جلوگيري خواهد شد.
آزمون  برنامه زماني پيش بيني شده،  اساس  بر  ـ   6
دكتري سال 99، روز جمعه 9 اسفند ماه 98 برگزار 

خواهد شد.
موفق باشید 

چند نکته دربارة ثبت نام آزمون دکتري 1399 )بخش اول(

داوطلبــان گرامــی بــرای پی گیــری هــر گونــه ســؤال در 
ــگاه آزاد  ــته های دانش ــه رش ــوط ب ــج مرب ــوص نتای خص
اســالمی می تواننــد بــه روش هــای ذیــل اقــدام نماینــد:

ــه  ــه ب ــا مراجع ــی ب ــورت اینترنت ــه ص ــؤال ب ــرح  س 1- ط
ــایت  ــدرج در س ــؤاالت« من ــه س ــخگویی ب ــش »پاس بخ
مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد اســالمی بــه 

www. azmoon.org : نشــانی 
ــز  ــی مرک ــخگویی تلفن ــتاد پاس ــا س ــی ب ــاس تلفن 2- تم

ــا شــماره:  ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد اســالمی ب
.021  -  4743

بــه ســتاد پاســخگویی مرکــز   3- مراجعــه حضــوری 
ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد اســالمی بــه نشــانی: 
)شــمال(،  ســتاری  شــهید  اتوبــان  انتهــای  تهــران، 

ســازمان مرکــزی دانشــگاه آزاد اســالمی.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

نحوه پی گیری هر گونه سؤال در خصوص 

نتايج دانشگاه آزاد اسالمی
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جزئیات برگزاری چهارمین جشنواره 

جايزه ملی ايثار اعالم شد

دانشگاه  ايثارگران  و  شاهد  امور  مرکز  سرپرست 

چهارمين  برگزاری  دستورالعمل  اسالمی،  آزاد 

ايثار  ملی  جايزه  تحصيلی  ـ  آموزشی  جشنواره 

را به رؤسای استان ها، واحدها، مراکز آموزشی و 

دانشگاه  مهارتی  و  عمومی  آموزش های  معاونت 

آزاد اسالمی ابالغ کرد. 

تأكيد  اين دستورالعمل  آرا، در  احمد صالحی  مهندس 

كرده كه دستورالعمل اجرايی انتخاب دانشجويان شاهد 

و ايثارگر برتر علمی برای شركت در چهارمين جشنواره 

واحدها  به  ايثار(  ملی  )جايزه  تحصيلی  ـ  آموزشی 

ارسال شده است و واحدها بايد بر مبنای شاخص های 

تعيين شده، نفرات برگزيده هر يك از دوره های آموزشی 

)كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری حرفه ای و دكتری 

تخصصی(، را كه باالترين امتياز را در بين دانشجويان 

شاغل به تحصيل كسب كرده اند، حداكثر تا 15 دی ماه با 

تمامی مستندات برای شركت در جشنواره به مركز امور شاهد 

و ايثارگران دانشگاه آزاد اسالمی از طريق سيستم اتوماسيون اداری 

و ايميل:  info@esargaran.iasu.ir  ارسال كنند.

عنوان  به  قبل  دوره های  در  كه  افرادی  است  گفتنی 

و جايزه دريافت كرده اند،  انتخاب  اول جشنواره  نفرات 

مشمول اين دستورالعمل نمی شوند.

دانشجويان  است:  شده  تأكيد  دستورالعمل  اين  در 

استان ها كسب  بين  از  را  امتياز  بيشترين  برگزيده، كه 

كرده باشند، برای شركت در جشنواره جايزه ملی ايثار، 

كه اسفندماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد، به 

دبيرخانه جشنواره معرفی می شوند.

به  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

پيوست اين دستورالعمل، دستورالعمل اجرايی انتخاب 

شركت  برای  علمی  برتر  ايثارگر  و  شاهد  دانشجويان 

)جايزه  تحصيلی  ـ  آموزشی  جشنواره  چهارمين  در 

كه  ابالغ شده  آموزشی  مراكز  و  واحدها  به  ايثار(  ملی 

شرايط عمومی، نحوه امتيازدهی، فر م های مربوط، نحوه 

انتخاب برترين ها، نحوه تجليل از منتخبان و ... از جمله 

موضوعات مطرح شده در اين دستورالعمل است.

تغییر زمان برگزاری آزمون پذيرش 

دستیار تخصصی پزشكی
زمان  تغيير  از  پزشكی،  آموزش  سنجش  مرکز 

برگزاری آزمون پذيرش دستيار تخصصی پزشكی 

خبرداد. 

بر اساس اطالعيه مركز سنجش آموزش پزشكی، آزمون 

علت  به   98 اسفند  پزشكی  تخصصی  دستيار  پذيرش 

شورای  مجلس  دوره  يازدهمين  انتخابات  برگزاری 

اسالمی در تاريخ 98/12/8 برگزار خواهد شد.

علت  به  نيز  پايه  علوم  و  كارورزی  پيش  آزمون   ضمناً 

شورای  مجلس  دوره  يازدهمين  انتخابات  برگزاری 

اسالمی، در تاريخ 9 اسفند 98 برگزار خواهد شد.

اعالم اسامی رشته محل های کاردانی 

پیوسته بدون آزمون نیمسال دوم 

دانشگاه آزاد
پذيرش  پيوسته  کاردانی  محل های  رشته  اسامی 

نيمسال  آزمون(  بر اساس سوابق تحصيلی)بدون 

دوم سال تحصيلی 98-99 دانشگاه آزاد اسالمی 

منتشر شد. 

پيرو مصوبه شورای سنجش و پذيرش، دفترچه حاوی 

دوم  نيمسال  ظرفيت  تكميل  مرحله  محل های  رشته 

سال تحصيلی 98-99 مقطع كاردانی پيوسته دانشگاه 

مقطع  اين  در  پذيرش  متقاضيان  و  شد  منتشر  آزاد 

می توانند با مراجعه به سامانه مركز سنجش و پذيرش 

به آدرس:  www.azmoon.net نسبت به دريافت 

دفترچه حاوی رشته محل ها اقدام نمايند.

مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسالمی همچنين 

زمانی  تقويم  مطابق  می توانند،  عالقه مندان  كرد:  اعالم 

اعالم شده، تا روز دوشنبه 30 دی ماه برای طی مراحل 

ثبت نام، به واحدهای دانشگاهی مورد نظر خود مراجعه 

نمايند.

30 آذر ماه :

آخرين مهلت دريافت تسهیالت صندوق رفاه 

مهلت دريافت استفاده از تسهيالت صندوق رفاه 

دانشجويان، تا پايان آذر ماه تمديد شد. 

اتصال  به  توجه  با  كرد:  دانشجويان اعالم  رفاه  صندوق 

مجدد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی به سامانه تبادل 

و همچنين  فناوری  و  تحقيقات  علوم،   وزارت  اطالعات 

درخواست های مكرر از سوی دانشگاه ها مبنی بر تمديد 

تا  مهلت  اين  وام ها،  ثبت  و  تسهيالت  پرداخت  مهلت 

30 آذر ماه جاری تمديد می شود.

فرصت  پايان  تا  عالی،  آموزش  مراكز  و  دانشگاه ها 

تمديد شده مهلت دارند كه ليست متقاضيان استفاده 

ثبت  ضمناً  كنند.  ارسال  را  رفاه  صندوق  تسهيالت  از 

اعالم  تاريخ  از  بعد  تسهيالت  دريافت  برای  درخواست 

شده، به هيچ عنوان قابل قبول نيست.
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تحصيلی  سوابق  مربوطه،  قانونی  مراجع  مصوبات  اساس  بر  و  اخير  سال های  طی 
سال يازدهم متوسطه، نقش تعيين كننده ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ايفا نموده است؛ به طوری كه سوابق تحصيلی سال 
يازدهم متوسطه داوطلبان آزمون سراسری، هم اكنون يكی از عوامل مهم تعيين كننده 

كيفيت رشته محل قبولی داوطلب در آزمون سراسری است.
از  استفاده  با  كشور،  سنجش  سازمان  كاركنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
آمادگی  برای  آزمايشی  آزمون های  برگزاری  و  طراحی  در  تجربه  دهه  دو  از  بيش 
دانش آموزان دوره متوسطه، برای سال تحصيلی 98-99 اقدام به طراحی آزمون های 
تابستانه، مرحله ای و جامع برای دانش آموزان پايه يازدهم )سال دوم دوره متوسطه( 
كه امتحانات نهايی را در پيش دارند نموده است. اين آزمون ها، با ماهيتی جديد از 
نياز موجود در  به  نظر محتوا، بودجه بندی و اجرا، گامی مهم در جهت پاسخگويی 
اين زمينه است كه اميد است مورد توجه دانش آموزان عزيز سال يازدهم متوسطه و 

همچنين مشاوران و دست اندركاران دبيرستان ها قرار گيرد.

آزمون های آزمايشی سنجش ِ يازدهم دارای ويژگی های زير است:

P ارائه سؤاالت مفهومی تستی، كه ضمن آماده نمودن دانش آموزان برای شركت در 
امتحانات نيمسال اول و پايانی سال يازدهم، زمينه آشنايی و مهارت اين عزيزان را 
برای پاسخگويی به سؤاالت آزمون سراسری سال بعد، برای دانش آموز فراهم می نمايد؛

P بودجه بندی منابع درسی بر اساس برنامه درسی دبيرستان ها؛
P ارائه كارنامه تحليلی پيشرفت تحصيلی در هر آزمون و مقايسه با آزمون های قبل؛
كه  دبيرستان هايی  برای  مديريتی  و  مقايسه ای  تحليلی،  گزارش های  P ارائه 
دانش آموزان سال يازدهم خود را به  صورت گروهی در اين آزمون ها شركت می دهند؛

P ارائه نتيجه نمرات آزمون به شركت كنندگان بالفاصله پس از پايان هر آزمون.

نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است: 
نحوه برگزاري آزمون هاي آزمايشی سنجِش يازدهم:

اين آزمون ها در 3 فاز كلی»تابستانه، مرحله ای و جامع« و در 11 نوبت برگزار می شوند.
فاز اول، آزمون های تابستانه است كه در سه نوبت و در ماه های تير، مرداد و شهريور 
98 برگزار خواهند شد. هدف اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مرور كلی مطالب 

كتاب های درسی پايۀ دهم خواهد بود.
توجه: آزمون های تابستانه فقط برای سه گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی، علوم 

تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

تا  ابتدای سال تحصيلی  از  فاز دوم، آزمون های مرحله ای است كه در شش نوبت 
پايان اسفند 98 برگزار خواهند شد. هدف كلی اين آزمون ها، بررسی و نگاه دقيق تر 
دانش آموزان  تحصيلی  پيشرفت  ارزيابی  و  يازدهم  پايۀ  درسی  كتاب های  مطالب  به 
در طول سال تحصيلی است. در اين ميان، آزمون ويژه ای )آزمون مرحلۀ 4( در نظر 
گرفته  شده است كه در پايان امتحانات نيمسال اول، در تاريخ 1398/10/27 برگزار 
امتحانات  از  اول است كه پس  نيمسال  خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب 
تشريحی نيمسال اول برگزار خواهد شد و طبق آن، آمادگی دانش آموزان بر اساس 
مورد  تحصيلی،  نيمسال  اين  مطالب  با  مرتبط  استاندارد  چهارگزينه ای  پرسش های 

سنجش و ارزيابی قرار خواهد گرفت.
فاز سوم، آزمون های جامع بوده كه در دو نوبت در ماه  های فروردين و ارديبهشت 
با پرسش های  برگزار خواهد شد. هدف اين آزمون ها، آشنايی كامل دانش آموزان 

چهار گزينه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1399 است.
به طوری   برگزار می شود؛  منابع درسی  تقسيم بندی  اساس  بر  آزمون های مرحله ای 
كه در هر مرحله از آزمون، طبق تقسيم بندي هاي انجام  شده، از داوطلبان امتحان به 
عمل می آيد؛ عالوه بر اين، در آزمون هر مرحله، از قسمت يا قسمت های مربوط به 
مراحل قبل نيز امتحان گرفته می شود؛ اما در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأكيد 
بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون 
قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با اين تأكيد كه بيشتر 

سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
پس از برگزاری هر يك از آزمون های مرحله ای و همچنين آزمون جامع، كارنامه ای 
با اطالعات بسيار مفيد و ارزنده شامل نمره خام دروس، ميانگين نمرات خام نفرات 
برتر، رتبه در هر درس و رتبه كل در مقايسه با داوطلبان شهر، استان و كشور و نمره 
كل عمومی و اختصاصی در زيرگروه های آزمايشی در اختيار داوطلبان قرار می گيرد 
تا داوطلبان، بر اساس اطالعات مندرج در اين كارنامه ها، از ميزان آمادگی خود در 
هر مرحله از آزمون آگاهی يافته و نسبت به رفع نقاط ضعف خود تا برگزاری آزمون 
مرحله بعد اقدام نمايند و در نهايت نيز با شركت در آزمون ها آمادگی الزم را برای 

شركت در امتحانات نهايی سال 1399 كسب  نمايند.

زمان و نحوه توزيع اينترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي آزمايشی سنجش:
كارت ورود به جلسه آزمون های آزمايشی سنجش برای كليه داوطلبان سراسر كشور، 
تعاونی  اينترنتی شركت  از طريق سايت  از هر آزمون منحصراً  از روز سه شنبه قبل 
خدمات آموزشی به نشانی: www.sanjeshserv.ir توزيع می گردد و داوطلبان، 
با مراجعه به سايت اينترنتی فوق الذكر، نسبت به پرينت كارت ورود به جلسه خود 

اقدام می نمايند.
کارنامه نتايج هر نوبت از آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم، در بعدازظهر همــان 
به  شـــركت  ينــترنتی  ا ســايت  طريق  ز  ا آزمــون  هر  برگزاری  روز 
دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد.  www.sanjeshserv.ir  منتشر  نی: نشا
و  مصوبات  آخرين  اساس  بر  آزمايشی،  آزمون های  كل  نمره  محاسبه  كه  می رساند 
ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور انجام خواهد شد. همچنين نمره آزمون دروس 
)با  عمومی  آزمون  نمره  اساس  بر  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی،  و  عمومی 
توجه به ضرايب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرايب( تقسيم 

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارۀ : 

 آزمون هاي آزمايشي سنجِش يازدهم
ويژه دانش آموزان پايه يازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه(
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برای  مناسبی  تجربه  امر می تواند  اين  كه  محاسبه می شود،   بر مجموع كل ضرايب 
دانش آموز در ارتباط با شركت در آزمون سراسری سال بعد باشد.

شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم:

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

پرداخت شهريه كمتری برای ثبت نام فراهم شود.

جدول شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم:

با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امكان نيز فراهم 
آزمايشی  بتوانند آزمون های  تمايل،  صورت  در  عزيز،  دانش آموزان  تا  است  گرديده 
سنجِش يازدهم را به تعداد موردنياز و دلخواه، انتخاب و در هر يك از آزمون ها ثبت نام 
نمايند؛ به عنوان مثال، دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و يك 

نوبت آزمون جامع باشد.
اينكه آزمون های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون هايی  به  با توجه  البته 
است که هر يک مكمل ديگری است و شرکت در تمامی آنها، دانش آموز را 
در  عزيز،  دانش آموزان  که  می شود  توصيه  لذا  می نمايد،  آماده تر  گام به گام 

کليۀ آزمون های مرحله ای و جامع،  به طور يكجا ثبت نام نمايند.
الزم به ذكر است كه جدول تكميلی مربوط به هزينه های ثبت نام، برای دانش آموزانی 
كه مايل به انتخاب آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم به صورت تلفيقی هستند، در 

سايت اينترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شايان ذكر است كه دانش آموزان، برای استفاده بيشتر از تخفيف پلكانی، بهتر است 
تعداد مراحل و نوبت های بيشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا، ضمن برخورداری 
از تعداد آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم، از تخفيف باالتری نيز بهره مند شوند. 
بديهی است كه مطلوب ترين حالت ثبت نام برای دانش آموزان از نظر هزينه پرداختی، 
نوبت آزمون   2 مرحله ای +  مرحله آزمون  آزمون )4  نوبت   6 در  يكجا  ثبت نام 
جامع( است كه در اين صورت، با احتساب تخفيف ويژه 150/000 ريالی، متوسط 

شهريه هر آزمون 408/000 ريال و مجموعاً 450/000 /2 ريال است.

انتخاب نوبت های آزمون از سوی  از  الزم به ذكر است كه در هنگام ثبت نام و پس 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اينترنتی به طور خودكار، وجه قابل پرداخت را پس از كسر 

تخفيفات، محاسبه و ارائه می نمايد.

نحوه ثبت نام:
پرداخت اينترنتی: دانش آموزان عالقه مند به شركت در آزمون هاي آزمايشی سنجش 
در سراسر كشور مي توانند، با استفاده از كارت های بانكی عضو شبكه شتاب و مراجعه 
آموزش كشور  كاركنان سازمان سنجش  آموزشی  تعاونی خدمات  به سايت شركت 
و كد  اقدام  آزمون ها  اين  ثبت نام در  به  www.sanjeshserv.ir نسبت  نشاني:  به 

رهگيري دريافت نمايند.
الزم به ذکر است که خريد اينترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده ثبت نام 
نهايی دانش آموز نبوده و الزم است که متقاضیان، بعد از خريد کارت اعتباری 
)دريافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لینک ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام 

خود را نهايی و شماره پرونده و کد پی گیری 16 رقمی را دريافت نمايند.
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.

براي سهولت  مايل هستند  كه  دبيرستان هايی  از طريق مدارس:  ثبت نام گروهی 
از مطالعه  از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل  آورند بعد  ثبت نام به صورت يكجا 
دقيق دستورالعمل ثبت نام دبيرستان ها و مراكز 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 كليه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نيز، در اين مرحله 
انجام مي گردد و توصيه می شود كه برای برخورداری از حداكثر تخفيف در شهريه 

پرداختی، ثبت نام در كليه مراحل درخواستی را يكجا انجام دهيد.
2- وجوهی كه به اشتباه به حساب اين شركت واريز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه 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  كشور،  سراسر  داوطلبان  كليه  برای  ثبت نام 
و  آموزشی  مراكز  داوطلبان،  همچنين  و  است  امكان پذير   www.sanjeshserv.ir
دبيرستان های متقاضی آزمون های آزمايشی سنجش می توانند، در صورت تمايل، با 
مراجعه حضوری به دفتر مركزی شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان 
سنجش آموزش كشور به نشانی: تهران، پل كريم خان زند، خيابان ميرزای شيرازی، 
خيابان  شهيد نژادكی، روبروی كالنتری 105 سنايی، پالك 30، تلفن : 88321455 

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

راهنمای نحوه ثبت نام  اينترنتی آزمون های آزمايشی سنجش
مراحل ثبت نام:

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

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

گام سوم: دريافت كد پی گيری 16 رقمی ثبت نام.
 شرکت تعاوني خدمات آموزشي 
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پيرو اطالعيه هاي مورخ 98/08/06 و 98/8/22، بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان 
ناپيوسته  كارشناسي  تحصيلي  رشته هاي  در  تحصيل  به  عالقه مند  شرايط  واجد 
داوطلباني كه در  از  )اعم  ناپيوسته سال 1398  آزمون کارداني به کارشناسي 
آزمون مذكور ثبت نام نموده يا ننموده اند( مي رساند كه به منظور اطالع از رشته هاي 
جداول  مي توانند  مرحله،  اين  در  دانشجو  پذيرنده  مؤسسات  و  دانشگاه ها  تحصيلي 
حاوي اطالعات رشته  محل هاي مندرج در ذيل اين اطالعيه را، كه در سايت سازمان 
سنجش آمده است، مشاهده نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه آموزش 
عالي مورد عالقه خود، با همراه داشتن مدارك ذيل و با توجه به موارد اعالم شده، 
از تاريخ 1398/08/30 لغايت 1398/10/30 به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 

محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.
1-كليه متقاضيان بايد داراي مدرك كارداني )فوق ديپلم( بوده يا حداكثر تا تاريخ 

1398/6/30 نسبت به اخذ مدرك مربوط اقدام نمايند. 
تبصره: در صورتي كه تشكيل كالس براي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-99 از 
سوي مؤسسه ميسر باشد، ثبت نام از داوطلباني كه تا تاريخ 1398/11/30 مدرك 
تحصيلي كارداني )فوق ديپلم( خود را اخذ مي نمايند، با شروع تحصيل از بهمن ماه 

1398 پس از ارائه مدرك مربوط، بالمانع است. 
2- كليه داوطلبان بايد، با هماهنگي دانشگاه ها و مؤسسات محل مراجعه، بابت هزينه 
از طريق  340/000 )سيصد و چهل هزار( ريال  مبلغ  پرداخت  به  نسبت  ثبت نام 

سيستم پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان سنجش اقدام نمايند.
نكته: كليه متقاضيان الزم است كه از پيش نويس تقاضانامه ثبت نام در اين مرحله، 
كه در ذيل اين اطالعيه قرار گرفته است، پرينت تهيه نموده و پس از تكميل، آن را 

به مؤسسه آموزش عالي مورد تقاضا ارائه نمايند.
3- داوطلبان بايد، در زمان ثبت  اطالعات در سامانه مربوط، از طريق دانشگاه يا مؤسسه 
آموزش عالي در خصوص كدرشته مورد عالقه خود توجه الزم را به عمل آورند و در اين 
مورد، دقت كنند. بديهي است كه پس از ثبت، كدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان 

قابل تغيير يا تعويض نيست.
متقاضي يك كد رشته محل در يك مؤسسه باشد.  4- هر داوطلب مي تواند صرفاً 
بديهي است كه در صورت ارسال مشخصات فرد يا افراد در دو كد رشته محل يا در دو 
مؤسسه، اطالعات وي از بانك اطالعاتي پذيرفته شدگان هر دو محل حذف خواهد شد. 
5- در صورتی كه تعداد متقاضيان بيش از ظرفيت رشته محل باشد، با رعايت اولويت 
علمی )معدل كارداني، سهميه و ... مطابق مندرجات دفترچه راهنماي ثبت نام(، نسبت 
به ثبت نام مشروط متقاضيان در سامانه ثبت نام سازمان سنجش اقدام شده و سپس، با 
توجه به تعهد اخذ شده از داوطلبان، شهريه مصوب از متقاضيان دريافت خواهد شد.

6- كليه متقاضيان »مرد« بايد در زمان ثبت نام و شركت در اين مرحله از پذيرش 
دانشجو، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.

7- پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط )در دانشگاه يا مؤسسه 
آموزش عالي كه به آن مراجعه داشته اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصيل آنان تا 

زمان تأييد نهايي اين سازمان، به صورت مشروط خواهد بود.
8- در صورت پذيرش نهايي داوطلبان در اين مرحله، قبولي قبلي آنان »لغو« و با 
در  متقاضي،  داوطلبان  چنانچه  و  شد،  خواهد  رفتار  انتقالي  دانشجوي  همانند  آنان 
آمده است،  كه در سايت سازمان سنجش  اطالعيه،  اين  به  روزانه مربوط  دوره هاي 
دوره  رشته هاي  انتخاب  حق  نيز،  تحصيل  از  انصراف  دادن  با  حتي  شوند،  پذيرفته 
روزانه را در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال بعد )1399( نخواهند داشت.

عهده  بر  آنها،  پذيرش  عدم  درخصوص  داوطلبان  اعتراضات  به  پاسخگويي   -9
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي خواهد بود؛ لذا الزم است كه داوطلبان، از مراجعه 

يا مكاتبه در اين خصوص با اين سازمان خودداري نمايند.
10-  داوطلبان ضرورت دارد كه به شرايط و ضوابط مؤسسه آموزش عالي مورد تقاضا، 
مندرج در پايگاه اينترنتي مؤسسه مربوط يا بخش انتهاي دفترچه راهنماي ثبت نام 
و انتخاب رشته آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398 مندرج در پايگاه 

اينترنتي اين سازمان، توجه نمايند.

مدارك مورد نیاز:
1- اصل شناسنامه و يك برگ تصوير از تمام صفحات آن.

2- اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن.
3- شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده درسال جاري.

4- مدرك   وضعيت  نظام  وظيفه )براي برادران(.
5- اصل حكم مرخصي ساالنه براي كارمندان دولت يا موافقت رسمي و بدون قيد 

و شرط سازمان متبوع.
6- اصل يا گواهي مدرك كارداني )فوق ديپلم(.

7- اصل  حكم  استخدامي يا گواهي كارمندان رسمي يا پيماني وزارتخانه ها ، سازمان ها 
و ارگان هاي دولتي.

و  تحقيقات  علوم،  وزارت  دانشجويان  رفاه  صندوق  با  حساب  تسويه  تأييديه   -8
فناوري.

9- ثبت نام و ادامه تحصيل دارندگان مدرك معادل كارداني، كه داراي شرايط مندرج 
در دفترچه راهنماي اين آزمون )مندرج در سايت اين سازمان( هستند، بالمانع است.

ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي 
پايگاه اطالع رساني سازمان به نشاني : www.sanjesh.org يا با شماره  تلفن 
گوياي : 42163 )کد 021( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان 

خودداري نمايند .
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

 تمديد پذيرش براي رشته هاي تحصیلي دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالي درآزمون کارداني به 

کارشناسي ناپیوسته سال 1398
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پيرو اطالعيه  مورخ 98/08/06، بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان واجد شرايط 
دوره  کارداني فني و دوره کارداني  تحصيلي  رشته هاي  به تحصيل در  عالقه مند 
حرفه اي»ناپيوسته« نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي - کاربردي مهر 
يا  نموده  ثبت نام  مذكور  دوره  پذيرش  در  كه  داوطلباني  از  )اعم  سال 1398  ماه 
ننموده اند(، مي رساند كه براي ثبت نام در رشته هاي تحصيلي متناسب با نوع مدرك 
ديپلم خود در مراكز و واحدهاي آموزشي پذيرنده در اين مرحله، مي توانند جداول 
حاوي اطالعات رشته  محل ها مندرج در ذيل اين اطالعيه را، كه در سايت سازمان 
سنجش آمده است، مشاهده نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و مراكز و واحدهاي 
آموزشي مورد عالقه خود، با همراه داشتن مدارك ذيل و با توجه به موارد اعالم شده، 
محل  آموزشي  واحدهاي  و  مراكز  به   1398/9/10 لغايت  تاريخ 1398/09/02  از 

پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.
و حرفه اي،  )فني  آموزشي  نظام جديد  ديپلم  مدرك  داراي  بايد  متقاضيان  1-كليه 
كار دانش و نظري( يا  ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه )چهار ساله يا شش ساله 
دبيرستان يا هنرستان( بوده يا حداكثر تا تاريخ 1398/6/30 نسبت به اخذ مدرك 

مربوط اقدام نمايند. 
تبصره: در صورتي كه تشكيل كالس براي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-99 از سوي 
مؤسسه ميسر باشد، ثبت نام از داوطلباني كه تا تاريخ 1398/11/30 مدرك تحصيلي ديپلم 
خود را اخذ مي نمايند، با شروع تحصيل از بهمن ماه 1398 پس از ارائه مدرك مربوط، 

بالمانع است. 
2- كليه داوطلبان بايد در زمان ثبت نام از طريق مراكز و واحدهاي آموزشي مربوط، بابت 
هزينه ثبت نام نسبت به پرداخت مبلغ 275/000 )دويست و هفتاد و پنج( ريال از 

طريق سيستم پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان سنجش اقدام نمايند.
نكته: كليه متقاضيان الزم است كه از پيش نويس تقاضانامه ثبت نام در اين مرحله، 
كه در ذيل اين اطالعيه قرار گرفته است، پرينت تهيه نموده و آن را پس از تكميل، 

به مؤسسه آموزش عالي مورد تقاضا ارائه نمايند.
3- هر داوطلب مي تواند صرفاً متقاضي يك كدرشته محل از يك گروه آموزشي در 
يك مركز يا واحد آموزشي متناسب با مدرك ديپلم خود، كه در جدول شماره 3 
)اين  است  فوق مشخص شده  دوره  پذيرش  در  و شركت  ثبتنام  راهنماي  دفترچه 
دفترچه از طريق سايت اين سازمان قابل دسترسي است(، باشد. بديهي است 
كه در صورت ثبت نام داوطلب در دو كدرشته يا در دو مؤسسه، اطالعات وي از بانك 
اطالعات پذيرفته شدگان يكي از مؤسسات بر اساس ضوابط اين سازمان حذف شده و 

هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص پذيرفته نخواهد شد.
4- داوطلبان بايد در زمان ثبت  اطالعات در سامانه مربوط، از  طريق مراكز و واحدهاي 
آموزشي در خصوص كدرشته مورد عالقه خود توجه الزم را به عمل آورند و در اين مورد، 
دقت كنند. بديهي است كه پس از ثبت، كدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان، قابل تغيير 

يا تعويض نيست.
5- پس از پايان مهلت مقرر در اين اطالعيه، مراكز، مجاز به ثبت نام از متقاضيان 

تاريخ  از  بعد  براي متقاضياني كه  اين سازمان  از سوي  اقدامي  بود و هيچ  نخواهند 
تعيين شده مراجعه نمايند نيز صورت نخواهد پذيرفت.

6- چنانچه متقاضي قباًل در رديف پذيرفته شدگان نهايي پذيرش دوره  كارداني فني و 
دوره كارداني حرفه اي »ناپيوسته« نظام آموزش مهارتي  مهر ماه سال 1398 )مرحله 
شهريور ماه( قرار گرفته باشد و در اين مرحله از پذيرش، براي ادامه تحصيل در يكي 
از مراكز ثبت نام نمايد، قبولي قبلي وي در شهريورماه سال 1398 لغو و با او همانند 

دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد. 
7- كليه متقاضيان»مرد« بايد در زمان ثبت نام و شركت در اين مرحله از پذيرش 

دانشجو، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.
8- پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط )در مراكز و واحدهاي 
آموزشي پذيرنده كه به آن مراجعه داشته اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصيل آنان 

تا زمان تأييد نهايي اين سازمان، به صورت مشروط خواهد بود.
9- داوطلبان ضرورت دارد كه به شرايط و ضوابط اختصاصي رشته هاي تحصيلي و 
ساير موارد مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته دوره  كارداني فني و 
دوره كارداني حرفه اي »ناپيوسته« نظام آموزش مهارتي  مهر ماه سال 1398 »مندرج 

در پايگاه اينترنتي اين سازمان« توجه نمايند.

مدارك الزم براي ثبت نام:
1- شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري.

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

4- اصل ديپلم كامل متوسطه يا گواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه 
انضمام يك  به  اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل  امضاء رئيس  با مهر و 

برگ تصوير آن.
5- اصل مدرك ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه يا گواهي پايان دوره سه ساله نظام 
جديد با مهر و امضاء رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام 

يك برگ تصوير آن.
6- اصل فرم تأييديه معدل براي فارغ التحصيالني كه تاكنون گواهينامه پايان تحصيالت 

براي آنان صادر نشده است.
7- گواهي اشتغال به كار با امضا و مهر باالترين مقام مسؤول، آخرين فيش حقوقي و 

آخرين حكم كارگزيني يا قرارداد معتبر انجام كار )براي پذيرفته شدگان شاغل(.
8- مدرك نظام وظيفه براي برادران مشمول.

ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي 
پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org يا با شماره  
تلفن گوياي : 42163 )کد 021( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين 

سازمان خودداري فرمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 تمديد پذيرش دوره  کارداني فني و دوره کارداني 

حرفه اي »ناپیوسته« نظام آموزش مهارتي  دانشگاه 

جامع علمي - کاربردي مهر ماه سال 1398
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به  به اطالع عالقه مندان  پيرو اطالعيه هاي مورخ 98/08/06 و 98/8/22، بدين وسيله 
دوره هاي  در  تحصيلي  سوابق  با  صرفاً  پذيرش  تحصيلي  رشته هاي  در  تحصيل 
روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پيام نور، غيرانتفاعي، مجازي و پرديس خودگردان دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1398 )اعم از داوطلباني كه در 
پذيرش رشته هاي صرفاً با سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال 1398 ثبت نام نموده يا 
ننموده اند( مي رساند كه داوطلبان، به  منظور اطالع از رشته هاي تحصيلي دانشگاه ها و 
مؤسسات پذيرنده دانشجو در اين مرحله، مي توانند جداول حاوي اطالعات رشته  محل ها 
را، كه در سايت سازمان سنجش درج گرديده است، مشاهده نموده و ضمن مشخص 
نمودن رشته و مؤسسه آموزش عالي مورد عالقه خود، با همراه داشتن مدارك ذيل و با 
توجه به موارد اعالم شده، از تاريخ 1398/08/28  لغايت 1398/10/30 به دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.
1- كليه متقاضيان بايد داراي گواهينامه دوره پيش دانشگاهي )نظام سالي واحدي يا 
ترمي واحدي(، يا ديپلم نظام آموزشي جديد 3-3-6 ، يا مدرك ديپلم كامل متوسطه 
نظام قديم )دوره چهارساله( يا كارداني )فوق ديپلم( بوده يا حداكثر تا تاريخ 1398/6/30 
نسبت به اخذ مدرك مربوط اقدام نمايند. بديهي است كه فارغ التحصيالن در مدارك 
فوق تا تاريخ 98/11/30، در صورت امكان شروع به تحصيل از سوي دانشگاه يا مؤسسه 
آموزش عالي مربوط، براي نيمسال دوم سال تحصيلي 98- 99 مي توانند در اين مرحله 

متقاضي ثبت نام شوند.
تبصره: دارندگان ديپلم فني و حرفه اي و كاردانش نظام نظام سالي واحدي يا ترمي 
واحدي، كه فاقد مدرك پيش دانشگاهي يا مدرك كارداني هستند، حق ثبت نام در 

اين مرحله را ندارند.
2- كليه داوطلبان، بايد در زمان اعالم شده، مدارك خود را براي بررسي به دانشگاه و 
مؤسسه محل تقاضا ارسال يا تحويل نمايند. پس از بررسي مدارك، در صورت داشتن 
داوطلب در چند  ثبت مشخصات  از  )براي جلوگيري  تعهد  فرم  داوطلب  از  شرايط، 

رشته محل يا چند مؤسسه( اخذ خواهد شد.
3- كليه داوطلبان، بايد با هماهنگي دانشگاه ها و مؤسسات محل مراجعه، بابت هزينه 
ثبت نام نسبت به پرداخت مبلغ 275/000 )دويست و هفتاد و پنج هزار( ريال از 

طريق سيستم پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان سنجش اقدام نمايند.
نكته: كليه متقاضيان الزم است كه از پيش نويس تقاضانامه ثبت نام در اين مرحله، 
كه در ذيل اين اطالعيه قرار گرفته است، پرينت تهيه نموده و پس از تكميل، آن را 

به مؤسسه آموزش عالي مورد تقاضا ارائه نمايند.
4- داوطلبان بايد در زمان ثبت  اطالعات در سامانه مربوط، از طريق دانشگاه يا مؤسسه 
آموزش عالي در خصوص كدرشته مورد عالقه خود دقت و توجه الزم را به عمل آورند. 
بديهي است كه پس از ثبت، كدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان، قابل تغيير يا 

تعويض نيست.
5- كليه متقاضيان »مرد« بايد در زمان ثبت نام و شركت در اين مرحله از پذيرش 

دانشجو، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.
6- پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط )در دانشگاه يا مؤسسه 
آموزش عالي كه به آن مراجعه داشته اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصيل آنان تا 

زمان تأييد نهايي اين سازمان به صورت مشروط خواهد بود.
7- در صورت پذيرش نهايي داوطلبان در اين مرحله، قبولي قبلي آنان »لغو« و با آنان 
همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد، و چنانچه داوطلبان متقاضي، در دوره هاي 
روزانه كه در ذيل اين اطالعيه درسايت سازمان سنجش آمده است ، پذيرفته شوند، 
حتي با دادن انصراف از تحصيل نيز حق انتخاب رشته هاي دوره روزانه را در آزمون 

سراسري سال بعد )1399( نخواهند داشت.
8- پاسخگويي به اعتراضات داوطلبان درخصوص عدم پذيرش آنها، بر عهده دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي خواهد بود؛ لذا الزم است كه داوطلبان، از مراجعه يا مكاتبه 

در اين خصوص با اين سازمان خودداري نمايند.
9- داوطلبان ضرورت دارد كه به شرايط و ضوابط مؤسسه آموزش عالي مورد تقاضا، 
راهنماي  دفترچه  پيوست هاي  بخش  يا  مربوط  مؤسسه  اينترنتي  پايگاه  در  مندرج 
ثبت نام و انتخاب رشته مرحله پذيرش با سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال 1398 

مندرج در پايگاه اينترنتي اين سازمان، توجه نمايند.

مدارك مورد نیاز:
1- اصل يا گواهي مدرك تحصيلي ديپلم چهارساله نظام قديم با امضاء و ُممهور به 

ُمهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش.
و  امضاء  با  آموزشي جديد 6-3-3  نظام  ديپلم  يا گواهي مدرك تحصيلي  اصل   -2

ُممهور به ُمهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.
3- اصل يا گواهي مدرك پيش دانشگاهي براي داوطلبان نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي با 

امضاء و ُممهور به ُمهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش.
4- گواهي اخذ مدرك كارداني براي آن دسته از دارندگان مدرك ديپلم نظام سالي واحدي يا 

ترمي واحدي كه فاقد مدرك پيش دانشگاهي هستند.
5- اصل شناسنامه و دو برگ كپي از تمام صفحات آن.
6- اصل كارت ملي و دو برگ كپي از پشت و روي آن.

7- شش قطعه عكس 4×3 تهيه شده در سال جاري.
8- مدرك نظام وظيفه براي برادران مشمول.

كليه پذيرفته شدگان، بايد بعد از ثبت نام مشروط در دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 
يا گواهي  آموزشي  نظام جديد  يا  قديم  نظام  ديپلم  به همراه تصوير  مراجعه،  محل 
پيش دانشگاهي خود، به »دفاتر پيشخوان خدمات دولت« مراجعه و تأييديه  تحصيلي 
)ارزش تحصيلي( از اداره آموزش  و پرورش محل تحصيل خود را درخواست نمايند 
و رسيد آن را در زمان ثبت نام به دانشگاه ارائه دهند. كليه پذيرفته شدگان بايد نام 
 رشته و مركز/واحد آموزشي محل تحصيل خود را در فرم »دفاتر پيشخوان خدمات 

دولت« اعالم نمايند.
پاسخگويي  بخش  با  را  خود  سؤاالت  مي توانند  گرامي  داوطلبان  ضمنًا 
با  يا   www.sanjesh.org اينترنتي پايگاه اطالع رساني سازمان به نشاني: 
شماره  تلفن گوياي : 42163 )کد 021( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري 

به اين سازمان خودداري فرمايند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 تمديد پذيرش براي مرحله پذيرش صرفًا با سوابق تحصیلي در رشته هاي تحصیلي 

دوره هاي روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پیام نور، غیرانتفاعي ، مجازي و پرديس 

خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1398
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اولين روزسال تحصيلی، وقتی  كه وارد كالس می شوم، 
اگر طبق  اطمينان خاطر می دهم كه   دانش آموزان  به 
نتيجه  من،  درس  در  حتماً  بروند،  پيش  من  برنامه 
مطلوبی را در آزمون سراسری كسب می كنند. عده ای  
باور نمی كنند، عده ای دل به درس نمی دهند و حوصلۀ 
تالشی پی گير و مداوم را ندارند، و عده ای نيز با برنامه 
داوطلبان  بيشتر  كه  درسی  در  و  می آيند  جلو  كالس  
خوبی  خيلی  نتيجه  نمی كنند،  كسب  خوبی  رتبه 
را  اميد  ساله، همين  هر  روال  به  نيز  امسال  می گيرند. 
به دانش آموزان دادم و از آنها خواستم كه تنبلی را كنار 
بگذارند و اين يك سال را با جديت تمام درس بخوانند. 
گفت:  گله مندی  با  دانش آموزان  از  يكی  پيش،  چندی 
خانم ! شما گفتيد كه اگر كسی طبق برنامه من عمل 
پيشرفت  من  چرا  پس  می كند؛  پيشرفت  حتماً  كند، 

نكردم؟!
پرسيدم: درست مطابق برنامه من عمل می كنی؟ 
با لحنی شاكی گفت: بله،  اما پيشرفتی نداشتم! 

بار ديگر پرسيدم: يعنی مطمئن باشم كه  گام به گام با 
كالس جلو می آيی؟! 

با اطمينان گفت: بله، برنامه درسی ام مطابق آنچه شما 
می گوييد است؛ فقط ....

- فقط چی؟ 
خوب  را  سؤال  و  می شوم  هول  آزمون ها  در  فقط   -
نمی خوانم. گاهی اوقات هم همه گزينه ها را نمی خوانم؛ 
يعنی وقتی مطمئن هستم كه گزينه اول درست است، 

مابقی گزينه ها را نمی خوانم!
با دهانی باز از تعجب مانده بودم كه چه بگويم. او اولين 
و مهم ترين گام برای پاسخگويی به سؤال های تستی را 

ناديده گرفته بود و انتظار موفقيت نيز داشت !
خاطره ای كه گفتم، به دور از اغراق و بزرگ نمايی است. 
متأسفانه تعداد قابل توجهی از دانش آموزان، به اين نكته 
توجه ندارند كه نيمی از پاسخ، در مطالعه دقيق سؤال 
و گزينه هاست و نيمی ديگر در دانشی نهفته است كه 

دانش آموز بايد داشته باشد. 
آنها  كليدی  كلمات  به  در هنگام خواندن سؤاالت  آنها 
»اكثر  »كمتر«،  »بيشتر«،  »همه«،   »بجز«،  مانند: 
مواقع«، »هيچ يك«، »هميشه«، »هرگز«، »بزرگترين«، 
نمی كنند؛  در  توجه  مقابل«  »معنای  »كوچكترين«، 
يا  كليدی  نكات  اين  زير  مداد،  با  است  الزم  كه  حالی 
تا  بكشيد  خط  را  سؤال ها  فعل  بودن  منفی  و  مثبت 
شود؛  جلب  بيشتر  كليدی  واژه های  اين  به  توجه تان 
حتی گاهی از اوقات، سؤال منفی در منفی است؛ برای 
گونه  اين   ... بجز  گزينه ها  »همه  می شود  گفته  مثال، 

دقت  با  را  سؤال ها  از  قبيل  اين  اگر  بی شك،  نيست«. 
مطالعه نكنيد، گزينه صحيح را نمی توانيد انتخاب كنيد. 
به  سراسری  آزمون  سؤال های  كه  داشت  توجه  بايد 
سمت مفهومي شدن و دقيق تر شدن پيش مي روند و 
از كليشه اي بودن خارج شده اند؛ حتی صورت سؤال ها 
نيز، در مقايسه با گذشته، متفاوت شده است. اين امر، 
به خصوص در درس هايی مثل معارف اسالمي، ادبيات 

در  می شود.  ديده  وضوح  به  شناسی،  زيست  و  فارسي 
دشوار  شما  براي  سؤال  صورت  فهميدن  كه  صورتي 
باشد، سعي كنيد كه ابتدا سؤال را به صورت ساده براي 

شما  از  سؤال  كه  ببينيد  و  كنيد  بيان  خودتان 
آن  دادن  پاسخ  به  و سپس  مي خواهد  چه 

بپردازيد.
درست است كه داشتن سرعت در زمان 
تست زنی، امری بسيار مهم است و بايد 
يك داوطلب برای باالرفتن سرعتش در 
هنگام تست زنی، وقت بگذارد، اما نبايد 

بدون  و  كرد  سرعت  فدای  را  دقت 
مطالعه دقيق سؤال و گزينه ها، به فكر 
پاسخگويی به آن بود. وقتی شما  به 

سؤاالت  وقت،  كمبود  از  ترس  خاطر 
و سريع جواب  بخوانيد  به طور سطحی  را 

دهيد، نه تنها نمره مثبت نمی گيريد، بلكه به 
دليل كسب نمره منفی، دچار ضرر 

نيز می شويد.
كه  است  اين  ديگر  نكته 

چهار  آزمون های  در 
دو  معموالً  گزينه ای، 
گزينه شباهت زيادی به 
با  نبايد  پس  دارند؛  هم 

خواندن اولين گزينه، آن را صحيح دانست و از خواندن 
سه گزينه ديگر خودداری كرد. توجه داشته باشيد كه 
چهار گزينه را حتماً به طور كامل و دقيق بخوانيد و با 
انتخاب  را  گزينه  صحيح ترين  يكديگر،  با  آنها  مقايسه 
اول  گزينه  كه  هستيد  مطمئن  يعنی، حتي اگر  كنيد؛ 
صحيح است، حتماً تمام گزينه ها را مطالعه كنيد؛ چون 
گاه بين گزينه ها، گزينه خوب و خوب تر هم وجود دارد؛ 
يعنی، در عين حال كه می شود )به طور مثال( گزينه 
و  جامع تر  پاسخ  ديگر،   گزينه  اما  باشد،  صحيح  يك 
دقيق تری به سؤال داده و جواب مورد نظر طراح سؤال 

نيز همان پاسخ است. 
در برخی از درس ها، مثل اقتصاد يا زيست شناسی، يك 
فعل  مثال،  برای  گاه  و  است  بخش  چند  دارای  سؤال 
قسمت »الف« منفی و فعل قسمت »ب« مثبت است؛ 
بنابراين، الزم است كه هر بخش را به دقت مطالعه كرد 
بر اساس فعل قسمت اول، به ساير بخش های  و صرفاً 

يك سؤال پاسخ نداد. 
همچنين گاه برخی از سؤال ها، به جای يك  جای خالی، 
چند جای خالی دارند؛ در اين گونه مواقع، داوطلب الزم 
و  باشد  داشته  توجه  خالی  جاهای  تعداد  به  كه  است 
ببيند كه چند نقطه مبهم در سؤال مورد نظرش وجود 

دارد.

در آزمون سراسري :

 به صورت  هر پرسش توجه کنید

چهار گزينه را حتمًا به طور کامل و دقیق 
بخوانید و با مقايسه آنها با يكديگر، صحیح ترين 
گزينه را انتخاب کنید؛ يعنی، حتي اگر مطمئن 
هستید که گزينه اول صحیح است، حتمًا تمام 

گزينه ها را مطالعه کنید؛ چون گاه بین گزينه ها، 
گزينه خوب و خوب تر هم وجود دارد؛ يعنی، 

در عین حال که می شود )به طور مثال( گزينه 
يک صحیح باشد، اما گزينه ديگر،  پاسخ جامع تر 

و دقیق تری به سؤال داده و جواب مورد نظر 
طراح سؤال نیز همان پاسخ است 
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پيرو انتشار اطالعيه هاي مورخ 98/8/22، 98/8/26 و 98/8/28 اين 
آزمون  ظرفيت  تكميل  مرحله  در  دانشجو  پذيرش  در خصوص  سازمان 
بدين وسيله   ،1398 سال  ناپيوسته  كارشناسي ارشد  دوره هاي  ورودي 
اطالعيه هاي مذكور  به مندرجات  توجه  با  داوطلباني كه  اطالع كليه  به 
اقدام  مقرر  موعد  در  اينترنتي  رشته  انتخاب  فرم  تكميل  به  نسبت 
نموده اند، مي رساند كه نتايج نهايي پذيرفته شدگان مرحله مذكور، در روز 
چهار شنبه مورخ 98/9/6 از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان به 

نشاني: www.sanjesh.org اعالم خواهد شد. 
در  ثبت نام  نحوه  از  اطالع  براي  بايد،  نهايي  پذيرفته شده  داوطلبان 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، به مفاد اطالعيه اي كه همراه با اعالم 

اسامي منتشر مي گردد، مراجعه نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 تاريخ و زمان اعالم نتايج نهايي کد رشته هاي تحصیلي دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالي در مرحله تكمیل ظرفیت آزمون  ورودي  

دوره هاي  کارشناسي ارشد ناپیوسته   سال  1398

بدين وسيله به اطالع كليه متقاضيان ثبت نام و شركت در 
آزمون كارشناسی ارشد ناپيوسته سال 1399 می رساند كه 
بر اساس قانون »سنجش و پذيرش دانشجو در دوره های 
تحصيالت تكميلی در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی« 
و  اسالمی  شورای  محترم  مجلس   94/12/18 مصوب 
همچنين مصوبات »شورای سنجش و پذيرش دانشجو 
كارشناسی  آزمون  تكميلی«،  تحصيالت  های  دوره  در 
درقانون  مندرج  شرايط  با   1399 سال  ناپيوسته  ارشد 

برگزار خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد كه تمام متقاضيان 
دفتر  مصوب  های  رشته  كليه  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 شركت نمايند. الزم به ذكر است 
و  مذكور  قانون  اساس  بر  آزمون،  اين  در  پذيرش  كه 
مطابق اين اطالعيه و همچنين شرايط و ضوابط مندرج 
در دفترچه راهنمای پذيرش آزمون مذكور )كه 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

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی
 ... به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر TOEFL ، GRE،IELTS و 
می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات و وعده های واهی مبنی 
بر اخذ مدارك مورد نظر، با مشخصات داوطلب  اقدام به کالهبرداری و اخذ مبالغ قابل توجهی از 
این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان ناظر آزمون های  بین المللی در کشور، ضمن برخورد 
قانونی و معرفی این مراکز به مراجع قضائی، موارد ذیل را  برای اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت که قباًل مجری آزمون 
از سوی این سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از پرداخت هرگونه وجه از 
طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های بین الملل( نسبت به مجاز بودن 

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

هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.

3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد خودداری 
نمایند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.

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

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

می نمایند برخورد قانونی خواهد    شد.
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شرايط  واجد  داوطلبان  كليه  اطالع  به  بدين وسيله  اطالعيه  مورخ 98/8/6،  پيرو 
دوره  و  فناوری  مهندسی  دوره   تحصيلي  رشته هاي  در  تحصيل  به  عالقه مند 
کارشناسی حرفه اي »ناپيوسته« نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي -

  کاربردي سال 1398 )اعم از داوطلباني كه در پذيرش دوره مذكور ثبت نام نموده يا 
ننموده اند(، مي رساند كه براي ثبت نام در رشته هاي تحصيلي متناسب با نوع مدرك 
مرحله،  اين  در  پذيرنده  آموزشي  واحدهاي  و  مراكز  در  خود  ديپلم(  )فوق  كارداني 
مي توانند جداول حاوي اطالعات رشته  محل ها مندرج در ذيل اين اطالعيه را، كه در 
سايت سازمان سنجش آمده است، مشاهده نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و 
مراكز و واحدهاي آموزشي مورد عالقه خود، با همراه داشتن مدارك ذيل و با توجه به 
موارد اعالم شده، از تاريخ 1398/09/02 لغايت 1398/9/10 به مراكز و واحدهاي 

آموزشي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.
1- كليه متقاضيان بايد داراي مدرك كارداني )فوق ديپلم( بوده يا حداكثر تا تاريخ 

1398/6/30 نسبت به اخذ مدرك مربوط اقدام نمايند. 
تبصره: در صورتي كه تشكيل كالس براي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-99 از سوي 
مؤسسه ميسر باشد، ثبت نام از داوطلباني كه تا تاريخ 1398/11/30 مدرك تحصيلي 
كارداني )فوق ديپلم( خود را اخذ مي نمايند، با شروع تحصيل از بهمن ماه 1398 پس از 

ارائه مدرك مربوط، بالمانع است. 
2- كليه داوطلبان بايد در زمان ثبت نام از طريق مراكز و واحدهاي آموزشي مربوط، 
بابت هزينه ثبت نام نسبت به پرداخت مبلغ 340/000 )سيصد و چهل هزار( ريال از 

طريق سيستم پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان سنجش اقدام نمايند.
نكته: كليه متقاضيان الزم است كه از پيش نويس تقاضانامه ثبت نام در اين مرحله، 
كه در ذيل اين اطالعيه قرار گرفته است، پرينت تهيه نموده و آن را پس از تكميل به 

مؤسسه آموزش عالي مورد تقاضا ارائه نمايند.
3- هر داوطلب مي تواند صرفاً متقاضي يك كدرشته محل از يك گروه آموزشي در 
يك مركز يا واحد آموزشي متناسب با مدرك کارداني )فوق ديپلم( خود، كه در 
جدول شماره 3 دفترچه راهنماي ثبتنام و شركت در پذيرش دوره فوق مشخص شده 
است )اين دفترچه از طريق سايت اين سازمان قابل دسترسي است(، باشد. 
بديهي است كه در صورت ثبت نام داوطلب در دو كدرشته يا در دو مؤسسه، اطالعات 
وي از بانك اطالعات پذيرفته شدگان يكي از مؤسسات بر اساس ضوابط اين سازمان 

حذف شده و هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص پذيرفته نخواهد شد.
4- داوطلبان بايد در زمان ثبت  اطالعات در سامانه مربوط، از طريق مراكز و واحدهاي 
آموزشي در خصوص كدرشته مورد عالقه خود توجه الزم را به عمل آورند و در اين مورد، 
دقت كنند. بديهي است كه پس از ثبت، كدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان، قابل تغيير 

يا تعويض نيست.

از متقاضيان  به ثبت نام  اين اطالعيه، مراكز، مجاز  پايان مهلت مقرر در  از  5- پس 
تاريخ  از  بعد  براي متقاضياني كه  اين سازمان  از سوي  اقدامي  بود و هيچ  نخواهند 

تعيين شده مراجعه نمايند نيز صورت نخواهد پذيرفت.
مهندسی  دوره   پذيرش  نهايي  پذيرفته شدگان  رديف  در  قباًل  متقاضي  چنانچه   -6
فناوری و كارشناسی حرفه اي »ناپيوسته« نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي -
  كاربردي مهر ماه سال 1398 )مرحله شهريور ماه( قرار گرفته باشد و در اين مرحله 
از پذيرش براي ادامه تحصيل در يكي از مراكز ثبت نام نمايد، قبولي قبلي وي در مهر 

ماه سال 1398 لغو و با او همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد. 
7- كليه متقاضيان »مرد« بايد در زمان ثبت نام و شركت در اين مرحله از پذيرش 

دانشجو، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.
8- پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط )در مراكز و واحدهاي 
آموزشي پذيرنده كه به آن مراجعه داشته اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصيل آنان 

تا زمان تأييد نهايي اين سازمان، به صورت مشروط خواهد بود.
تحصيلي  رشته هاي  اختصاصي  ضوابط  و  شرايط  به  كه  دارد  ضرورت  داوطلبان   -9
مهندسی  دوره   رشته  انتخاب  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  در  مندرج  موارد  وساير 
فناوری و دوره كارشناسی حرفه اي »ناپيوسته« نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع 
اين سازمان«  اينترنتي  »مندرج درپايگاه   1398 مهر ماه سال  علمي -  كاربردي 

توجه نمايند.

مدارك الزم براي ثبت نام:
1- شش قطعه عكس همانند پرسنلی پشت سفيد تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال 

جاري.
2- يك برگ تصوير شناسنامه و اصل آن براي مطابقت.
3- يك برگ تصوير كارت ملي و اصل آن براي مطابقت.

4- اصل مدرك فوق ديپلم يا كاردانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مورد تأييد 
بهداشت،  وزارت  فناوری،  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  يا  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
يا مدرك كاردانی پيوسته آموزشكده های فنی و حرفه ای  درمان و آموزش پزشكی 

وزارت آموزش و پرورش به انضمام يك برگ تصوير آن.
5- مدرك نظام وظيفه براي برادران مشمول.

ضمنًا داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي 
با  www.sanjesh.org يا  نشاني:  به  اطالع رساني سازمان سنجش  پايگاه 
شماره  تلفن گوياي : 42163 )کد 021( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري 

به اين سازمان خودداري فرمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 تمديد پذيرش کدرشته  محل هاي پذيرش دوره  مهندسی 

فناوری و  دوره کارشناسی حرفه اي »ناپیوسته« نظام آموزش 

ـ  کاربردي مهر ماه 1398 مهارتي دانشگاه جامع علمي 
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