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اطالعيه های سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تمديد پذيرش دوره های  كارداني  فنی وحرفه اي ، 

مهندسی فناوری و كارشناسی حرفه اي )ناپيوسته(

 علمي - كاربردي مهر 1398

زيست شناسی  

درسی مهم 

و اثرگذار

هشتم ربيع الثانی ، خجسته زادروز 
حضرت امام حسن عسکری ) عليه السالم (  

برتمام مسلمانان تهنيت باد

چند نكته دربارة ثبت نام آزمون دكتري 1399 )بخش آخر( فردا شب )12 آذر( :

آخرين مهلت ثبت نام آزمون 

دكتري نيمه متمركز سال 1399

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تاريخ ثبت نام درآزمون دوره هاي 
كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399 و بيست و 
پنجمين دوره المپياد علمي ـ دانشجويي كشور

3 بهمن تا 10 اسفند :

زمان ثبت نام آزمون كارشناسي  ارشد 

رشته هاي علوم پزشکی 
ثبت نام برای شرکت برای آزمون کارشناسی ارشد 
رشته های علوم پزشکی سال ۹۹ از سوم بهمن 

ماه آغاز می شود و تا ۱۰ اسفند ادامه دارد. 
کارشناسی ارشد  در آزمون  شرکت  برای  ثبت نام 
از سوم  پزشکی سال ١٣٩٩  علوم  گروه  رشته های 
بهمن از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی 
 ١0 مهلت  این  و  شروع می شود  بهداشت  وزارت 

اسفند ماه جاری به پایان می رسد.
الزم به یادآوري است که آزمون کارشناسی ارشد رشته های 
گروه علوم پزشکی سال ١٣٩٩ وزارت بهداشت ۲۶ و ۲۷ 

تیر ماه سال آینده برگزار خواهد شد.
و  آزمون  منابع  و  امتحانی  همچنین رشته های 
اطالعات کامل راجع به زبان انگلیسی، تا پایان آذر 
این  سایت  طریق  از  مختلف،  اطالعیه های  در  ماه 

مرکز  اعالم خواهد شد.
وزارت  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  همچنین 
در  تغییری  که  زمان  هر  کرد: در  اعالم  بهداشت 
علوم  آموزش  شورای  دبیرخانه های  طرف  از  منابع 
پایه پزشکی و داروسازی اعالم شود، از طریق همین 

سامانه اطالع رسانی خواهد شد.
ضمناً دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 
از  ماه  بهمن  آخر  نیز هفته  پزشکی  علوم  رشته های 
طریق سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی 
به آدرس: http://www.sanjeshp.ir در اختیار 
روال  طبق  آزمون  و  گرفت  خواهد  قرار  داوطلبان 
استان  بجز  استان،  مراکز  کلیه  در  سال های گذشته 

البرز، برگزار خواهد شد.

صفحه 4

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تمديد پذيرش دوره هاي روزانه ، نوبت دوم )شبانه(

 و غيرانتفاعي كارداني نظام جديد فني و حرفه اي 1398

اطالعيه  مهم 

سازمان سنجش

 آموزش كشور 
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   نقل و برداشت مطالب نشریه پیک سنجش با ذکر کامل منبع بالمانع است.

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

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

hefazatazmon@sanjesh.org

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 كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه پی گيری هر گونه سؤال در خصوص 

نتايج دانشگاه آزاد اسالمی

حضرت امام حسن عسکري )ع( فرمودند:
زماني که بندة خدا سالم نمازش را مي دهد، 

خداوند و فرشتگان بر او سالم مي فرستند.

حضرت امام محمدتقي )ع( فرمودند: 
آن کسي که عمه ام حضرت معصومه )س( را 
واجب  او  بر  بهشت  کند،  زیارت  قم  شهر  در 

مي شود. 

آن  خیر  فرمود:[  پرسیدند،  خیر  از  را  او  ]و 
نیست که مال و فرزندت بسیار شود، بلکه خیر 
آن است که دانشت فراوان گردد و بردباري ات 
بزرگ مقدار، و بر مردمان سرافرازي کني به 
اگر کار نیك کردي،  پروردگار؛ پس  پرستش 
از  ورزیدي،  اگر گناه  و  را سپاس گویي،  خدا 
نُبَود جز  دنیا خیري  در  و  جویي،  آمرزش  او 
به  و  ورزید  را: یکي آن که گناهاني  دو کس 
توبه، آن گناهان را در رسید ]جبران کرد[، و 

در ادامه مطالبي که راجع به نحوة ثبت نام در آزمون دیگري آن که در کارهاي نیکو شتابید. 
ستون  این  در  گذشته  شمارة  در   ،١٣٩٩ دکتري 
یادآور شدیم، چند نکتة دیگر را در این زمینه متذکر 

مي شویم.
اين نکات به قرار زير است :

سه شنبه  روز  از  داوطلبان،  که  است  شایسته  ـ   ١
با مراجعه  اسفند ماه ٩8  لغایت روز پنجشنبه 8   ۶
تهیه  به  نسبت  سازمان،  این  اطالع رساني  پایگاه  به 
پرینت کارت و راهنماي شرکت در این آزمون اقدام 

کنند. 
و  استان  اساس  بر  داوطلبان،  آزمون  محل  ـ   ۲
شهرستان محل اقامت مندرج در بند ٣٣ تقاضانامه 
تعیین مي شود؛ بنابراین، شایسته است که داوطلبان، 
راهنماي  دفترچه   ۲ شمارة  جدول  به  مراجعه  با 
محل  شهر  و  استان  به  مربوط  کد  درج  و  ثبت نام 

اقامت در تقاضانامه ثبت نام یاد شده اقدام کنند .

تکمیل  از  پس  داوطلبان،  که  مي شود  توصیه   ـ   ٣
رقمي   ۶ پرونده  شمارة  دریافت  ثبت نام،  تقاضانامه 
از  پرینت  نسخه  یك  رقمي،   ١۶ پي گیري  کد  و 
تقاضانامه شان تهیه و آن را نزد خود نگهداري کنند.

4ـ  با عنایت به مشکالت به وجود آمده در آزمون هاي 
پیشین در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، 
که این موضوع اکثراً براي داوطلباني که ثبت نام آنان 
از سوي دیگران انجام مي شود، رخ داده است، تأکید 
ثبت نامي،  اطالعات  کنترل  بر  عالوه  که،  مي شود 
نسبت به کنترل عکس ارسالي دقت کنید تا  حتماً 
اشتباهاً عکس داوطلب دیگري به جاي عکس شما 
ارسال نشود. بدیهي است که در صورت ارسال عکس 
متخلف  عنوان  به  فرد  متقاضي،  طرف  از  اشتباهي 
تلقي شده و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

موفق باشيد 

چند نكته دربارة ثبت نام آزمون دكتري 1399 )بخش آخر(

دهم ربيع الثانی ، سالروز 

وفات جانسوز حضرت 

معصومه ) سالم ا... عليها(   

برتمام مسلمانان تسليت باد
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فراخوان هجدهمين جشنواره ملی 
پايان نامه سال دانشجويی

       به منظور حمايت از پايان نامه های حوزه رسانه، موضوع 
هجدهمین  ويژه  بخش  به  نیز  رسانه«  ت  لعا مطا «
جشنواره ملی پايان نامه سال دانشجويی افزوده شد.

پایان شهریور  تا  از مهر ١٣٩۶  دانشجویان و طالبی که 
ماه ١٣٩8 در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری یا سطوح 
دفاع  خود  پایان نامه  از  علمیه  حوزه های  در  آن  عادل  م
کرده اند، می توانند تا ٣0 بهمن ماه، با مراجعه به پایگاه 
اطالع رسانی این سازمان به نشانی:  www.isba.ir  و 

تکمیل پرسشنامه الکترونیك و بارگذاری نسخه الکترونیك 
اقدام  ایان نامه خود، نسبت به ثبت نام در این جشنواره  پ

کنند.
علوم  گروه  : شش  شامل   ، جشنواره  این  اصلی  خش  ب
فنی  معماری،  و  هنر  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  ایه،  پ
و مهندسی، علوم پزشکی و دامپزشکی و علوم انسانی 

است.
با  شده  نگارش  پایان نامه های  نیز  ویژه  بخش  ر  د
یا  مقاومتی  اقتصاد  رسانه،  مطالعات  وضوع های  م
حمایت از کاالی ایرانی و تولید ملی، فرهنگ عمومی و 
آسیب های اجتماعی، و علوم انسانی ـ اسالمی پذیرش 

می شوند.
جشنواره،  این  علمی  کمیته  اعالم  براساس  مچنین  ه
قرار دارند و  اولویت  موضوعات زیر در بخش اصلی در 
را  پایان نامه خود  این موضوعات  برگزیدگانی که در  ز  ا

تألیف کرده اند، به صورت ویژه حمایت خواهد شد.
گروه علوم پزشکی )طب باز ساختی  و سلول درمانی، 
مهندسی بافت / سلول، ناباروری و بیولوژی تولید مثل، 
فناوری(،  زیست  و  نوترکیب  پروتئین های  هندسی  م
گروه فنی و مهندسی )صنعت نفت و گاز، حمل و نقل 
مدیریت  زیست،  محیط  فلزی،  و  معدنی  یلی، صنایع  ر
مدیریت  زیست،  )محیط  پایه  علوم  گروه  سماند(،  پ
پسماند(، گروه علوم انسانی )گردشگری، علوم اجتماعی، 
توسعه(،  و  ریزی  برنامه  مدیریت،  و  فرهنگی  طالعات  م
معماری  و  لباس  و  مد  )طراحی  معماری  و  هنر  روه  گ
دارویی،  )گیاهان  کشاورزی  گروه  اسالمی(،  ـ  یرانی  ا

پروبیوتیك ها، کشاورزی دقیق(.
به  می توانند  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  القه مندان  ع
با  یا  اطالع رسانی: www.isba.ir مراجعه  ایگاه  پ

شماره تلفن: ۶۶٩5۲۷۲۷ تماس حاصل کنند.
بنا بر اعالم روابط عمومی جهاد دانشگاهی، از پایان نامه های 

برگزیده این دوره از جشنواره، همچون ادوار گذشته، در 
مراسمی با حضور مسؤوالن کشور می شود.

از 10 آذر )ديروز( آغاز شده است:

زمان ثبت نام نقل و انتقاالت 
دانشگاه آزاد

معاون فرهنگی دانشجويی دانشگاه آزاد اسالمی 
اعالم کرد که سامانه »منادا« برای ثبت نام نقل و 
انتقاالت دانشجويی اين دانشگاه از روز يکشنبه 
۱۰ آذر ماه )ديروز( آغاز به کار کرده است و گفت: 
سامانه  طريق  از  انتقاالت،  و  نقل  نهايی  تايج  ن
منادا و کمیسیون نقل و انتقاالت تا قبل از شروع 

نیمسال دوم تحصیلی اعالم می شود.
خبر،  این  اعالم  ضمن  کالنتري،  دکتر  االسالم  جت  ح
ماه  آذر   ١0 از  دانشجویی  انتقاالت  و  نقل  کرد:  ظهار  ا
آغاز و سامانه منادا از این زمان مجدداً فعال شده است 
و دانشجویان می توانند از طریق این سامانه، نسبت به 
ثبت نام نقل و انتقاالت برای ترم بهمن ماه اقدام کنند. 

وی خاطرنشان کرد: کسانی که به صورت طبیعی واجد 
شرایط نقل و انتقال باشند، از سامانه منادا جواب مثبت 
دریافت خواهند کرد؛ ضمن آنکه درخواست افرادی که 
در این سامانه به مشکل بر بخورند، در کمیسیون نقل 
و انتقاالت بررسی شده و نتایج نهایی تا قبل از شروع 
آزاد  دانشگاه  تحصیلی(  سال  دوم  )نیمسال  بهمن  رم  ت

اسالمی )١۲ بهمن( اعالم خواهد شد.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی، در پایان، 
خاطرنشان کرد: دانشجویان متقاضی می توانند از طریق 
سامانه منادا به آدرس: https://monada.iau.ir نسبت 
به ثبت نام برای نقل و انتقاالت دانشجویی نیمسال دوم 

اقدام کنند.

هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی
 ... ه اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر TOEFL ، GRE،IELTS و  ب
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  از 2  داوطلبان  این  ضمنًا  گرفت.  خواهد  قرار  سازمان  این  آزمون های  متخلفان  فهرست  ر  د
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  قررات   م
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،  جعول و شرکت کردن  م
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.



١١ آذرماه ١٣٩8  سال بیست و چهارم ، شماره  ٣5        4 

دوره  پذیرش  تمدید  مرحله  مورخ ۹8/۰۹/۰2، درخصوص  اطالعیه  انتشار  یرو  پ
آموزش  نظام  »ناپیوسته«  حرفه اي  کارشناسي  دوره  و  فناوري  هندسي  م
بدین وسیله   ، ماه سال ۱3۹8  مهر  کاربردي  ـ  علمي  جامع  دانشگاه  مهارتي 
به اطالع کلیه داوطلبان واجد شرایط عالقه مند به تحصیل در رشته هاي تحصیلي فوق 
مي رساند که با توجه به اعالم برخي از اصالحات مربوط به مرحله تمدید پذیرش که 
همراه با این اطالعیه در سایت سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org آمده 
است و همچنین به  منظور مساعدت براي ثبت نام متقاضیاني که تا تاریخ ٩8/0٩/١0 
نسبت به مراجعه و ثبت نام در این مرحله از پذیرش اقدام ننموده اند، مقرر گردید که 

مهلت پذیرش در این دوره ها، تا روز چهارشنبه مورخ ۹8/۰۹/۱3 تمدید گردد. 
لذا عالقه مندان مي توانند بر اساس جداول حاوي اطالعات رشته محل هاي مندرج در 
اطالعیه فوق الذکر و مندرجات این اطالعیه و همچنین شرایط و ضوابط مندرج در 
آموزشي  واحدهاي  و  مراکز  نمودن رشته،  دفترچه راهنمای مذکور، ضمن مشخص 
مورد عالقه خود، با همراه داشتن مدارك و موارد اعالم شده )در اطالعیه مورخ 
۹8/۰۹/۰2(، حداکثر تا تاریخ ٩8/٩/١٣ به مراکز و واحدهاي آموزشي محل پذیرش 

رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تمديد مهلت ثبت نام و همچنين اعالم اصالحات مرحله تمديد پذيرش دوره مهندسي 
فناوري و دوره كارشناسي حرفه اي »ناپيوسته« نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع 

علمی ـ كاربردی مهرماه 1398

دوره   پذیرش  تمدید  مرحله  درخصوص  مورخ ۹8/۰۹/۰2،  اطالعیه  انتشار  پیرو 
مهارتي  آموزش  نظام  حرفه اي»ناپیوسته«  کارداني  دوره  و  فني  ارداني  ک
به اطالع  بدین وسیله   ، ماه سال ۱3۹8  کاربردي مهر  دانشگاه جامع علمي - 
کلیه داوطلبان واجد شرایط عالقه مند به تحصیل در رشته هاي تحصیلي فوق مي رساند با 
توجه به اعالم برخي از اصالحات مربوط به مرحله تمدید پذیرش که همراه با این اطالعیه 
در سایت سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org آمده است و همچنین به  
منظور مساعدت براي ثبت نام متقاضیاني که تا تاریخ ٩8/0٩/١0 نسبت به مراجعه و 
ثبت نام در این مرحله از پذیرش اقدام ننموده اند، مقرر گردید که مهلت پذیرش در این 

دوره ها، تا روز چهارشنبه مورخ ۹8/۰۹/۱3 تمدید گردد.
 لذا عالقه مندان مي توانند بر اساس جداول حاوي اطالعات رشته محل هاي مندرج در 
اطالعیه فوق الذکر و مندرجات این اطالعیه و همچنین شرایط و ضوابط مندرج در 
آموزشي  و واحدهاي  مراکز  نمودن رشته،  دفترچه راهنمای مذکور، ضمن مشخص 
مورد عالقه خود، با همراه داشتن مدارك و موارد اعالم شده )در اطالعیه مورخ 
۹8/۰۹/۰2(، حداکثر تا تاریخ ٩8/٩/١٣ به مراکز و واحدهاي آموزشي محل پذیرش 

رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره:

 تمديد مهلت ثبت نام و همچنين اعالم اصالحات مرحله تمديد پذيرش دوره  
كارداني فني و دوره كارداني حرفه اي »ناپيوسته« نظام آموزش مهارتي  دانشگاه 

جامع علمي ـ كاربردي مهر ماه سال 1398

کارشناسي ارشد  آزمون  در  و شرکت  ثبت نام  متقاضیان  کلیه  اطالع  به  دین وسیله  ب
ناپیوسته سال ١٣٩٩ و المپیاد علمي ـ دانشجویي کشور مي رساند که ثبت نام براي 
شرکت در آزمون مذکور، منحصراً به صورت اینترنتي از روز شنبه مورخ ٩8/0٩/١۶ 

آغاز مي شود و در روز دوشنبه مورخ ٩8/0٩/۲5 پایان مي پذیرد. 
از مطالعه  متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس  ذا کلیه  ل
دقیق دفترچه راهنما )دفترچه راهنماي ثبت نام هم زمان با شروع ثبت نام روي پایگاه 
اطالع رساني قرار خواهد گرفت( و فراهم نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز ثبت نام، به 
 www.sanjesh.org :ایگاه اطالع رساني سازمان سنجش  آموزش کشور به نشاني پ

مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام نمایند. 
الزم به توضیح است که اطالعیه تکمیلي این سازمان در خصوص ثبت نام این آزمون، 
این سازمان منتشر  پایگاه اطالع رساني  از طریق  در روز شنبه مورخ ١٣٩8/0٩/١۶ 

خواهد شد.
برگزار   ١٣٩٩/0١/۲٩ و   ۲8 تاریخ هاي  در  مذکور،  آزمون  که  است  توضیح  به  الزم 

مي گردد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تاريخ ثبت نام درآزمون دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 
1399 و بيست و پنجمين دوره المپياد علمي ـ دانشجويي كشور



5 ١١ آذر ١٣٩8  سال بیست و چهارم ، شماره  ٣5

پیرو اطالعیه مورخ ٩8/0٩/0٣ بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان متقاضي ثبت نام 
براي  )Ph.D( سال ١٣٩٩  نیمه متمرکز  آزمون ورودي دوره دکتري  و شرکت در 
پیام نور،  دانشگاه  اسالمي،  آزاد  دانشگاه  دوم،  نوبت  روزانه،  دوره هاي  در  پذیرش 
و  دانشگاه ها  پردیس خودگردان  و  غیرانتفاعي  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
مؤسسات آموزش عالي مي رساند که با توجه به نکات ذیل و همچنین در نظر داشتن 
شرایط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي شرکت در آزمون، مي توانند 

در آزمون مذکور ثبت نام و شرکت نمایند. 

شرايط ثبت نام:
روز  از   ١٣٩٩ سال   )Ph.D( متمرکز  نیمه  دکتري  ورودي  آزمون  براي  ثبت نام 
چهارشنبه مورخ ٩8/0٩/0۶ آغاز شده است و در روز سه شنبه مورخ ٩8/0٩/١۲ پایان 
مي پذیرد. الزم به تأکید است که ثبت نام در این آزمون، منحصراً به صورت اینترنتي 
و از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني: www.sanjesh.org انجام 

خواهد پذیرفت.
هر داوطلب  بر اساس  عالقه  فقط مي تواند در یك کد رشته  امتحاني )بر اساس ضوابط 
مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون( ، ثبت نام  و در آزمون مربوط 

شرکت  نماید.
 )Ph.D( براي شرکت در آزمون  ورودي دکتري نیمه متمرکز تذکر مهم: ثبت نام 
از طریق  عالي، منحصراً  آموزش  و مؤسسات  دانشگاه ها  کلیه دوره هاي  سال ١٣٩٩ 
پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور امکان پذیر است؛ لذا داوطلبان الزم 
ابتدا دفترچه راهنماي ثبت نام را مطالعه نموده و در صورت واجد شرایط  است که 
بودن، نسبت به پرداخت هزینه خرید کارت اعتباري ثبت نام در این آزمون به شرح 

ذیل اقدام کنند و سپس مراحل بعدي را به انجام برسانند.

مراحلي كه داوطلب بايد براي ثبت نام اقدام كند:
١- مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني فوق براي تهیه کارت اعتباري 
ثبت نام )سریال ١۲ رقمي( و دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام )دفترچه شماره ١(.  

دفترچه  در  مندرج  توضیحات  اساس  بر  داوطلب  شده  اسکن  عکس  فایل  تهیه   -۲
راهنماي ثبت نام.

٣- آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام.
4- با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتي انجام مي گیرد، 
بانکي عضو شبکه شتاب، که پرداخت  از کارت هاي  استفاده  با  داوطلبان الزم است 
الکترونیکي آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان و پرداخت مبلغ 
آزمون،  در  شرکت  ثبت نام  وجه  عنوان  به  ریال  هزار(  پنجاه  و  )هفتصد   ۷50/000

نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام نمایند.
تبصره: با توجه به اینکه مقرر گردیده است که در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، 
خدماتي از طریق پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني که تمایل به استفاده از 
خدمات پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت هزینه استفاده از خدمات 

پیام کوتاه، مي توانند از این خدمات استفاده نمایند.

دستورالعمل و نحوه تکميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:
راهنماي  دفترچه  در  مندرج  دستورالعمل  مطابق  که  مي شود  توصیه  داوطلبان  به 
ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل نموده  ثبت نام، 
و سپس بر اساس فرم پیش نویس، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
آموزش کشور، اطالعات الزم را بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمایند. 
ضمناً داوطلبان الزم است که در درج اطالعات ثبت نام دقت نمایند. بدیهي است که 
در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارك 

داوطلب، در صورت پذیرفته شدن در آزمون، مطابق ضوابط با وي رفتار خواهد شد.

زمان توزيع كارت اينترنتي و محل آزمون:
 )Ph.D( بر اساس برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون ورودي دکتري نیمه متمرکز
سال ١٣٩٩ در روز جمعه مورخ ٩8/١۲/0٩ برگزار خواهد شد. داوطلبان الزم است 
که از روز سه شنبه مورخ ٩8/١۲/0۶ لغایت روز پنجشنبه مورخ ٩8/١۲/08 با مراجعه 
به پایگاه اطالع رساني این سازمان، نسبت به تهیه پرینت کارت و راهنماي شرکت 
در این آزمون اقدام نمایند. محل آزمون داوطلبان بر اساس استان و شهرستان محل 
اقامت مندرج در بند ٣٣ تقاضانامه تعیین مي گردد؛ لذا مقتضي است که داوطلبان، 
با مراجعه به جدول شماره ۲ دفترچه راهنماي ثبت نام و درج کد مربوط به استان و 

شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت نام اقدام نمایند.

توصيه هاي  مـهم :
١( توصیه  مي شود که داوطلبان، پس از تکمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده ۶ 
رقمي و کد پي گیري ١۶ رقمي، یك نسخه پرینت از تقاضانامه شان تهیه و آن را نزد 

خود نگهداري نمایند.
۲( به داوطلبان توصیه مي شود که در انتخاب کدرشته  امتحاني و همچنین شهرستان 
محل حوزه امتحاني خود دقت الزم را مبذول فرمایند؛ لذا پس از دریافت کد پي گیري 
١۶ رقمي، در این خصوص به درخواست هاي داوطلبان مبني بر اصالح یا جابجایي، 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
٣( با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، در خصوص اشتباه 
در ارسال عکس داوطلبان، که اين موضوع اکثراً براي داوطلباني که ثبت نام 
آنان از سوي ديگران انجام مي شود رخ داده است، تأکید مي گردد که، عالوه 
دقت  ارسالي  عکس  کنترل  به  نسبت  حتمًا  ثبت نامي،  اطالعات  کنترل  بر 
نمايید تا اشتباهًا عکس داوطلب ديگري به جاي عکس شما ارسال نگردد. 
بديهي است که در صورت ارسال عکس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به 

عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.
اطالع رساني   و  خبري   )هفته نامه  پیك سنجش   نشریه  طریق   از  تغییري   هرگونه    )4
لزوم،  از طریق  و در صورت  اطالع رساني سازمان سنجش  پایگاه  سازمان  سنجش (، 

رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد. 
5( در صورت  لزوم،  داوطلبان مي توانند با شماره تلفن گوياي : 42۱63-۰2۱ با 
روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  کشور تماس  حاصل  نموده يا از طريق 

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

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

شرايط و ضوابط، تاريخ و نحوه ثبت نام در آزمون 

ورودي دوره دكتري نيمه متمركز )Ph.D( سال 1399
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پیرو اطالعیه هاي مورخ ٩8/08/0۶ و ٩8/8/۲۲، بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان 
ناپیوسته  کارشناسي  تحصیلي  رشته هاي  در  تحصیل  به  عالقه مند  شرایط  واجد 
داوطلباني که در  از  )اعم  ناپیوسته سال ۱3۹8  آزمون کارداني به کارشناسي 
آزمون مذکور ثبت نام نموده یا ننموده اند( مي رساند که به منظور اطالع از رشته هاي 
جداول  مي توانند  مرحله،  این  در  دانشجو  پذیرنده  مؤسسات  و  دانشگاه ها  تحصیلي 
حاوي اطالعات رشته  محل هاي مندرج در ذیل این اطالعیه را، که در سایت سازمان 
سنجش آمده است، مشاهده نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه آموزش 
عالي مورد عالقه خود، با همراه داشتن مدارك ذیل و با توجه به موارد اعالم شده، 
از تاریخ ١٣٩8/08/٣0 لغایت ١٣٩8/١0/٣0 به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 

محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند.
۱-کلیه متقاضیان باید داراي مدرك کارداني )فوق دیپلم( بوده یا حداکثر تا تاریخ 

١٣٩8/۶/٣0 نسبت به اخذ مدرك مربوط اقدام نمایند. 
تبصره: در صورتي که تشکیل کالس براي نیمسال دوم سال تحصیلي ٩8-٩٩ از 
سوي مؤسسه میسر باشد، ثبت نام از داوطلباني که تا تاریخ ١٣٩8/١١/٣0 مدرك 
تحصیلي کارداني )فوق دیپلم( خود را اخذ مي نمایند، با شروع تحصیل از بهمن ماه 

١٣٩8 پس از ارائه مدرك مربوط، بالمانع است. 
2- کلیه داوطلبان باید، با هماهنگي دانشگاه ها و مؤسسات محل مراجعه، بابت هزینه 
از طریق  34۰/۰۰۰ )سیصد و چهل هزار( ريال  مبلغ  پرداخت  به  نسبت  ثبت نام 

سیستم پرداخت الکترونیکي در سایت سازمان سنجش اقدام نمایند.
نکته: کلیه متقاضیان الزم است که از پیش نویس تقاضانامه ثبت نام در این مرحله، 
که در ذیل این اطالعیه قرار گرفته است، پرینت تهیه نموده و پس از تکمیل، آن را 

به مؤسسه آموزش عالي مورد تقاضا ارائه نمایند.
3- داوطلبان باید، در زمان ثبت  اطالعات در سامانه مربوط، از طریق دانشگاه یا مؤسسه 
آموزش عالي در خصوص کدرشته مورد عالقه خود توجه الزم را به عمل آورند و در این 
مورد، دقت کنند. بدیهي است که پس از ثبت، کدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان 

قابل تغییر یا تعویض نیست.
متقاضي یك کد رشته محل در یك مؤسسه باشد.  4- هر داوطلب مي تواند صرفاً 
بدیهي است که در صورت ارسال مشخصات فرد یا افراد در دو کد رشته محل یا در دو 
مؤسسه، اطالعات وي از بانك اطالعاتي پذیرفته شدگان هر دو محل حذف خواهد شد. 
5- در صورتی که تعداد متقاضیان بیش از ظرفیت رشته محل باشد، با رعایت اولویت 
علمی )معدل کارداني، سهمیه و ... مطابق مندرجات دفترچه راهنماي ثبت نام(، نسبت 
به ثبت نام مشروط متقاضیان در سامانه ثبت نام سازمان سنجش اقدام شده و سپس، با 
توجه به تعهد اخذ شده از داوطلبان، شهریه مصوب از متقاضیان دریافت خواهد شد.

6- کلیه متقاضیان »مرد« باید در زمان ثبت نام و شرکت در این مرحله از پذیرش 
دانشجو، از نظر نظام وظیفه منعي براي ادامه تحصیل نداشته باشند.

7- پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذیرفته شده مشروط )در دانشگاه یا مؤسسه 
آموزش عالي که به آن مراجعه داشته اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصیل آنان تا 

زمان تأیید نهایي این سازمان، به صورت مشروط خواهد بود.
8- در صورت پذیرش نهایي داوطلبان در این مرحله، قبولي قبلي آنان »لغو« و با 
در  متقاضي،  داوطلبان  چنانچه  و  شد،  خواهد  رفتار  انتقالي  دانشجوي  همانند  آنان 
آمده است،  که در سایت سازمان سنجش  اطالعیه،  این  به  روزانه مربوط  دوره هاي 
دوره  رشته هاي  انتخاب  حق  نیز،  تحصیل  از  انصراف  دادن  با  حتي  شوند،  پذیرفته 
روزانه را در آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال بعد )١٣٩٩( نخواهند داشت.

عهده  بر  آنها،  پذیرش  عدم  درخصوص  داوطلبان  اعتراضات  به  پاسخگویي   -۹
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي خواهد بود؛ لذا الزم است که داوطلبان، از مراجعه 

یا مکاتبه در این خصوص با این سازمان خودداري نمایند.
۱۰-  داوطلبان ضرورت دارد که به شرایط و ضوابط مؤسسه آموزش عالي مورد تقاضا، 
مندرج در پایگاه اینترنتي مؤسسه مربوط یا بخش انتهاي دفترچه راهنماي ثبت نام 
و انتخاب رشته آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال ١٣٩8 مندرج در پایگاه 

اینترنتي این سازمان، توجه نمایند.

مدارك مورد نياز:
۱- اصل شناسنامه و یك برگ تصویر از تمام صفحات آن.

2- اصل کارت ملي و دو برگ تصویر پشت و روي آن.
3- شش قطعه عکس تمام رخ 4×٣ تهیه شده درسال جاري.

4- مدرك   وضعیت  نظام  وظیفه )براي برادران(.
5- اصل حکم مرخصي ساالنه براي کارمندان دولت یا موافقت رسمي و بدون قید 

و شرط سازمان متبوع.
6- اصل یا گواهي مدرك کارداني )فوق دیپلم(.

7- اصل  حکم  استخدامي یا گواهي کارمندان رسمي یا پیماني وزارتخانه ها ، سازمان ها 
و ارگان هاي دولتي.

و  تحقیقات  علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  با  حساب  تسویه  تأییدیه   -8
فناوري.

۹- ثبت نام و ادامه تحصیل دارندگان مدرك معادل کارداني، که داراي شرایط مندرج 
در دفترچه راهنماي این آزمون )مندرج در سایت این 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 : 42۱63 )کد ۰2۱( در میان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان 

خودداري نمايند .
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 تمديد پذيرش براي رشته هاي تحصيلي دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالي درآزمون كارداني به 

كارشناسي ناپيوسته سال 1398
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زیست شناسی با باالترین ضریب به عنوان اصلی ترین درس گروه آزمایشي  
رشته های  متقاضی  که  آنهایی  خصوص  به  گروه،  این  داوطلبان  برای  تجربی  علوم 
ده  زیست شناسی،  درس  در  داوطلبی  اگر  دارد.  ویژه ای  اهمیت  هستند،  پر طرفدار 
درصد از شما عقب بیفتد و در هر کدام از درس های اختصاصی های دیگر، پنج تا شش 
درصد جلو باشد، به طور کلی از شما عقب می افتد. شواهد نشان می دهد که فقط 
درصد کمي از دانش آموزان، تست های زیست شناسی را باالی پنجاه درصد می زنند. 
علت این موضوع در کم مطالعه کردن این درس نیست، بلکه یکی از مشکالت بزرگی 
مقاله  این  در  است.  زیست شناسی  مطالعه کردن درس  دارند، چگونه  داوطلبان  که 
سعی می کنیم تا شما را با نحوه صحیح مطالعه و تست زنی بهتر در این درس آشنا 
کنیم. مانند همه دروس کنکور، برای نتیجه گیری بهتر در درس زیست شناسی نیز 

رعایت سه مرحله مطالعه اولیه، مرور و تست زنی، بسیار مهم است.
 الف- مطالعه اوليه

 قبل از هر چیز باید به خاطر داشته باشید که مهم ترین منبع مطالعه زیست شناسي 
برای کنکور، کتاب درسی است. اگر زیست شناسي را یك درس صرفاً حفظ شدني 
)مثل حفظ کردن یك شماره تلفن یا شعر( مي پندارید، باید نگرشتان را درباره این 
درس عوض کنید؛ پس به حفظ کردن طوطي وار مطالب زیست شناسي نپردازید. باید 
روشي را براي مطالعه به  کار ببرید که در یادگیري عمیق و مفهومي زیست شناسي، 

مؤثر باشد. 
با توجه به تغییرات کتاب هاي زیست شناسي، در مقایسه با سال هاي گذشته، دیگر 
نمي توان به کتاب زیست شناسي پایه خاصي اهمیت بیشتري داد؛ چرا که اوالً مطالب 
کتاب هاي زیست شناسي، بسیار به هم پیوسته است و براي یادگیري مطالب، الزم 
است که تمام کتاب هاي زیست شناسي را به دقت مطالعه کرد، و دوم اینکه، بر خالف 
سال هاي گذشته، دیگر سهم پایه خاصي در پرسش هاي آزمون سراسري، بیشتر از 
پایه دیگر نیست و مي توان گفت که تقریباً تعداد پرسش هاي برابري از هر سه پایه 
مختلف،  فصل هاي  براي  سؤاالت  بودجه بندي  به  توجه  بدون  پس  مي شود؛  مطرح 
اهمیت  و  کنید  مطالعه  هم(  با  )همراه   موازي  به  صورت  را  پایه  سه  هر  کتاب هاي 
یکساني براي تمام فصول هر سه پایه قائل شوید. تأکید ما بر این موضوع، به آن خاطر 
است که طبق آمار سال هاي گذشته، نمي توان هیچ فصلي از دروس زیست شناسي را 

فاقد اهمیت یا کم اهمیت تر از بقیه دانست. 
شیوه پیشنهادی ما برای مطالعه زیست شناسی، این است که ابتدا مطلب را به  صورت 
اجمالي و گذرا )پاراگراف اول و آخر، تیترها، شکل ها و....( بخوانید تا ایده  کلي آن را 
به دست بیاورید. در مرحله بعد باید در مدت زماني که در 

برنامه ریزي 
در  درس  این  براي  خود 

خط،  به  خط  و  دقیق  طور  به  گرفته اید،  نظر 
نکات آن را مطالعه کنید. توجه به اَشکال و قیدها، ارتباط بین فصول و کتب مختلف، 
این  در  است.  مهم  بسیار  دبیرستان،  مختلف  کتب  از  جانوران  نکات  جمع بندي  و 
مرحله، زیر نکات مهم و کلیدي را خط بکشید و نکات مهم را حاشیه نویسي کنید. 
پس از انجام این کار، تمام فصول دروس زیست شناسي سه پایه را با توجه به ارتباط 
موضوعي آنها تحت عنوان هاي جدید دسته بندي کنید. انجام این کار باعث می شود 
تا در مرورهای بعدی، در مدت زمان کمتر، مطالب مرتبط بیشتری را به خاطر بسپرید 
و به سرعت آن را فرا بگیرید. پس از مطالعه دقیق، حتماً از متن کتاب سؤال و تست 
طرح کنید. به خاطر داشته باشید که مقایسه اي خواندن و شباهت ها و تفاوت ها را 
جدول بندي کردن، در آزمون هاي سراسري سال هاي اخیر به شدت مورد توجه قرار 
گرفته است؛ پس پرداختن به این کار را هم در شیوه مطالعه خود در این درس، مورد 

توجه قرار دهید.
خود  روزانه  درسی  برنامه  در  را  زیست شناسی  مطالعه  که  است  این  ما  پیشنهاد 
بگنجانید؛ البته این موضوع به میزان اطالعات و آمادگی شما در این درس بستگي 
دارد. به هر حال سعی کنید که در هر نوبت مطالعه این درس، حتماً موارد زیر را 

رعایت کنید: 
١- در هر روز، حتماً بخشي از زمان مطالعه را به زیست شناسي اختصاص بدهید 

) حداقل دو ساعت(؛ 
۲- هر ساعت از مطالعه  زیست شناسي را تنها به یك عنوان اختصاص بدهید؛

٣- هر ساعت از مطالعه  مختص یك عنوان را به چند بخش تقسیم کنید: قسمت اول 
را به مرور مطالب ساعت مطالعه  قبل اختصاص دهید. در قسمت دوم، مطالب مربوط 
به عنوان همین ساعت مطالعه را بخوانید. چند دقیقه استراحت کنید، و در قسمت 

آخر، تست هاي مربوط به همین بخش را پاسخ دهید. 
در هنگام مطالعه اين درس، حتمًا به نکات زير توجه داشته باشيد:

١- زیست شناسي، یك درس حفظ کردني نیست، بلکه درسي کاماًل مفهومي است که 
استفاده از ابزار هوش در پاسخگویي به سؤاالت و درك مفاهیم آن، اهمیت فوق العاده اي 
دارد. استفاده از ابزار هوش، به خصوص براي دانش آموز در حل تست هاي این درس، 
کارآیي بسیار باالیي دارد. تسلّط کامل بر مطالب این درس، نیازمند آموزش خوب، تکرار 
مداوم و تست زدن فراوان است تا بتواند شخص را با چالش هایي که طراح سؤال براي او 
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شته  ا گذ
به  آن  از  و  کند  آشنا  است 

خوبي عبور دهد.
۲- مي دانید که در زیست شناسي، قوانین ثابت و قاطعي، مثل درس ریاضي وجود 
»بعضي«،  »برخي«،  مثل  کلماتي  پس  هستند؛  فراوان  استثنایي  موارد  اما  ندارد؛ 
»بسیاري«، »اغلب«، »گاهي« و ... را در کتاب هاي درسي مشخص کنید و مفاهیم 

برآمده از آنها را به خاطر بسپارید.
٣- تصاویر در زیست شناسي، به فهم بهتر مطالب درسي کمك زیادي مي کنند و هر 
ساله به طور مستقیم، از خوِد تصویر، یا به طور غیر مستقیم از مفاهیم آنها، سؤال 
طرح مي شود؛ پس زیر نویس آنها و نامگذاري بخش هاي مختلف شکل ها را به دقت 

مطالعه کنید.
4- به همان اندازه که مطالب مطرح شده در بخش هاي »بیشتر بدانید« ارزشي در 
طرح سؤال ندارند، مطالعه و درك مفاهیم بخش هاي »فعالیت« و » آزمون« در کتب 
درسي، خیلي مهم هستند و در چند سال گذشته، سؤاالتي از آ نها مطرح شده است.

5- اسامي جانداران مختلف )مثل گیاهان، جانوران، قارچ ها، آغازیان و باکتري ها( را 
یاد بگیرید و خصوصیات ویژه  آنها را در کنارشان یادداشت کنید. در این موارد باید 
کمي زحمت بکشید و از کتاب هاي سه سال  زیست شناسي، تمام مطالبي را که در 

مورد آن جاندار نوشته شده است، پیدا کنید.
۶- نام دانشمندان مختلف و نتیجه  پژوهش هاي آنها را یاد بگیرید. همچنین موارد 

کشف شده از سوي آنها یا جاندار مورد مطالعه  آنها را به درستي یاد بگیرید.
۷- برخي از مفاهیم و مطالب در زیست شناسي، به قدري اهمیت دارند که طرح سؤال از 
آنها، همه ساله تکرار مي شود؛ پس در یادگیري مواردي مثل: دودمانه ها، چرخه  زندگي 
قارچ ها، هورمون هاي گیاهي، انواع مختلف حواس جانوران، آزمایش هاي دي هیبریدي 
یا مقایسه  ویژگي هاي پروکاریوت  ها با یوکاریوت  ها و نیز بازدانگان با نهاندانگان یا انواع 

بافت هاي گیاهي و جانوري، چرخه  ضربان قلب و ... دقت داشته باشید.
 8- با توجه به گسترده بودن مسائل ژنتیك، مطالعه این موضوع، نیاز به دقت قابل 

توجهي در درك ابتدایي مسائل مطرح شده و مفاهیم آن دارد.
از آنها صرف نظر   ٩- فعالیت ها و آزمایش هاي کتاب مهم هستند؛ پس به راحتي 

نکنید؛ بلکه این موضوعات را دقیقاً مطالعه کنید.
ب- مرور

هر چقدر هم که شما درس زیست شناسي را با دقت خوانده باشید، این درس، درسی 
بنابراین،  را کسب کنید؛  باالیی  بتوانید در آن درصد  بار خواندن  با یك  نیست که 
مرورهای متوالی و مفهومی خواندن این درس، باید در اولویت برنامه ها قرار داده شود. 
اگر مرور مجدد این درس را در برنامه درسي خود منظور نکرده باشید، نمي توانید 
نتیجه خوبي را در آزمون سراسري کسب کنید؛ چون مطالب این درس فّرار است 
و ممکن است که تا زمان برگزاري این آزمون، بخش قابل مالحظه اي از آن مطالب 
را فراموش کنید. مرور درس زیست شناسی، شامل چند مرحله است. همان گونه که 
در  قبلی  مطالب  اینکه  برای  کنید  هفتگی خود سعی  برنامه  در  اشاره شد،  باال  در 
ذهنتان بهتر تثبیت شود، حتماً وقتی را به مرور کردن آنها اختصاص دهید؛ عالوه بر 
این، در هنگام مطالعه فصل هاي جدید، مطالب فصل قبل را نیز مرور نمایید تا آنها 
را فراموش نکنید؛ به عالوه در پایان هر ماه، مروري از چند فصل نیز داشته باشید. 
زمان مناسبي را به  در خرداد ماه هم، که زمان مرور کلي و تست زني است، حتماً 
مرور درس زیست شناسي اختصاص دهید. یکی از کارهایی که انجام آن برای مرور 

کردن و تثبیت بهتر مطالب در ذهن، بسیار 
این درس است. همچنین  از حاشیه نویسي در  مؤثر است، استفاده 
مرور  برای  در خالصه نویسی  کنید.  را خالصه نویسي  مطالب خوانده شده  می توانید 
مي توانید مطالب مهم را به صورت نکات جداگانه درون دفتر یا فیش هایي بنویسید؛ 
به  صورت  نوشتن مطالب مهم  این درس،  براي خالصه برداري در  بهترین روش  اما 
یاد  که  را  مطالبي  یعني  است؛   ... و  شکل  جدول ها،  شبکه اي،  درختي،  نمودارهاي 

گرفته اید، به شکلي که ذهنتان آن را خلق مي کند، بازنویسي کنید.

پ- تست زنی
یکی دیگر از کارهای مهمی که برای نتیجه گیری بهتر در درس زیست شناسی حتماً 
باید انجام دهید، تست زنی است. تست زنی هم، مانند مرور، مراحل مختلفی دارد. شما 
باید پس از مطالعه هر درس و در پایان ساعات مطالعه روزانه، تست زنی موضوعی 
در  این تست زنی می توانید  از  بعد  بزنید.  را محك  نحوه مطالعه تان  و  تا خود  کنید 
روزهای  و  نمایید. در خرداد  به تست زنی  مبادرت  نیز  ماهانه  یا  پایان مرور هفتگی 
مانده به آزمون سراسري نیز باید تست زنی سرعتی داشته باشید. در هر کدام از این 
به خوبی و به صورت تشریحی بررسی  را  باید اشکاالت خود  تست زنی ها هم حتماً 
کنید. حتمًآ بعد از بررسی سواالت، نکته های هر تست را در حاشیه درس مورد نظر 
یا در دفتر نکته برداری خود یادداشت نمایید. حتماً در تست زدن به این نکته توجه 
داشته باشید که تست ها را با دقت تمام مطالعه کنید؛ زیرا یکي از راهکارهاي موفقیت 
در تست زني این درس، آن است که به نکات توجه زیادي داشته باشید. این موضوع 
تستي  نکته  این درس مي توانند یك  در  کلمه ها  دارد که تك تك  اهمیت  قدر  آن 
باشند. کنار تست هاي نکته دار و مهم عالمت بزنید؛ تا اگر دوباره خواستید آن کتاب 
یا سؤاالت آن را مرور کنید، وقت خود را روي تست هاي ساده و راحت تلف نکنید و 
بیشتر روي تست هاي مهم و نکته دار کار کنید. بعد از تست زدن، پاسخنامه تشریحي 
آن را حتماً مطالعه کنید تا به اشکاالت خود به خوبي پي ببرید. هنگام تست زدن، 
درصدتان را حساب کنید و سعی کنید که هر بار این درصدها بهتر از بار قبل باشد. 
در حل تست زیست شناسی، دقت روی درك و فهم متن سؤاالت، اهمیت بیشتری 
دارد. برای بهتر شدن مهارتتان در این زمینه، چندین تست طراحی کنید. انجام این 
کار، یك روش خیلی عالی است که در ابتدای کار شاید کمی مشکل به نظر برسد، 
ولی به تدریج به این موضوع عادت می کنید. انجام این کار برای سریع و خوب زدن 
تست، خیلی مؤثر است؛ زیرا در طراحی تست، شما دنبال گزینه های غلط می گردید 
که این موضوع باعث می شود تا گزینه های غلط برایتان ملموس تر شود و در جلسه 
آزمون آنها را راحت تر تشخیص بدهید. تست هایی که طراحی می کنید، ترجیحاً به 
آزمون  تست های  با  بیشتری  همخوانی  تا  باشند  مفهومی  خیلی  و  ترکیبی  صورت 
طرح  دهم  سال  فصل های  از  یکی  از  را  سؤالی  وقتی  مثاًل  باشند؛  داشته  سراسري 
می کنید، گزینه هایش را از فصل های دیگر سال دهم، یازدهم و دوازدهم هم بیاورید.
در این درس برای تست زنی، بررسی تست های آزمون هاي سراسری سال های قبل، 
بسیار مهم است. بارها دیده شده است که سؤاالت سال های قبلی، با مجموعه ای از 
آزمون  در  پرسش جدیدی  به صورت  سؤال،  یا صورت  گزینه ها  در  تغییرات جزئی 
به  این درس در سال های قبل  از پرسش ها در  نیمی  تقریباً  اخیر، مطرح می شوند. 
نحوی )مثاًل به صورت پرسش های مشابه( آمده است که این امر خود اهمیت مرور 
زیست شناسی  در درس  را  آزمون هاي سراسری  اخیر  بررسی تست های سال های  و 
نشان می دهد؛ پس بهترین منبع برای آمادگی بیشتر در آزمون های سراسری، نمونه 
سؤاالت آزمون های سراسري سال هاي قبل است که باید آنها را حل و بررسی کنید.
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به  به اطالع عالقه مندان  پیرو اطالعیه هاي مورخ ٩8/08/0۶ و ٩8/8/۲۲، بدین وسیله 
دوره هاي  در  تحصیلي  سوابق  با  صرفاً  پذيرش  تحصیلي  رشته هاي  در  تحصیل 
روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پیام نور، غیرانتفاعي، مجازي و پردیس خودگردان دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال ۱3۹8 )اعم از داوطلباني که در 
پذیرش رشته هاي صرفاً با سوابق تحصیلي آزمون سراسري سال ١٣٩8 ثبت نام نموده یا 
ننموده اند( مي رساند که داوطلبان، به  منظور اطالع از رشته هاي تحصیلي دانشگاه ها و 
مؤسسات پذیرنده دانشجو در این مرحله، مي توانند جداول حاوي اطالعات رشته  محل ها 
را، که در سایت سازمان سنجش درج گردیده است، مشاهده نموده و ضمن مشخص 
نمودن رشته و مؤسسه آموزش عالي مورد عالقه خود، با همراه داشتن مدارك ذیل و با 
توجه به موارد اعالم شده، از تاريخ ۱3۹8/۰8/28  لغايت ۱3۹8/۱۰/3۰ به دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالي محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند.
١- کلیه متقاضیان باید داراي گواهینامه دوره پیش دانشگاهي )نظام سالي واحدي یا 
ترمي واحدي(، یا دیپلم نظام آموزشي جدید ٣-٣-۶ ، یا مدرك دیپلم کامل متوسطه 
نظام قدیم )دوره چهارساله( یا کارداني )فوق دیپلم( بوده یا حداکثر تا تاریخ ٣0/١٣٩8/۶ 
نسبت به اخذ مدرك مربوط اقدام نمایند. بدیهي است که فارغ التحصیالن در مدارك 
فوق تا تاریخ ٩8/١١/٣0، در صورت امکان شروع به تحصیل از سوي دانشگاه یا مؤسسه 
آموزش عالي مربوط، براي نیمسال دوم سال تحصیلي ٩8- ٩٩ مي توانند در این مرحله 

متقاضي ثبت نام شوند.
تبصره: دارندگان دیپلم فني و حرفه اي و کاردانش نظام نظام سالي واحدي يا ترمي 
واحدي، که فاقد مدرك پیش دانشگاهي یا مدرك کارداني هستند، حق ثبت نام در 

این مرحله را ندارند.
۲- کلیه داوطلبان، باید در زمان اعالم شده، مدارك خود را براي بررسي به دانشگاه و 
مؤسسه محل تقاضا ارسال یا تحویل نمایند. پس از بررسي مدارك، در صورت داشتن 
داوطلب در چند  ثبت مشخصات  از  )براي جلوگیري  تعهد  فرم  داوطلب  از  شرایط، 

رشته محل یا چند مؤسسه( اخذ خواهد شد.
٣- کلیه داوطلبان، باید با هماهنگي دانشگاه ها و مؤسسات محل مراجعه، بابت هزینه 
ثبت نام نسبت به پرداخت مبلغ 275/۰۰۰ )دويست و هفتاد و پنج هزار( ريال از 

طریق سیستم پرداخت الکترونیکي در سایت سازمان سنجش اقدام نمایند.
نکته: کلیه متقاضیان الزم است که از پیش نویس تقاضانامه ثبت نام در این مرحله، 
که در ذیل این اطالعیه قرار گرفته است، پرینت تهیه نموده و پس از تکمیل، آن را 

به مؤسسه آموزش عالي مورد تقاضا ارائه نمایند.
4- داوطلبان باید در زمان ثبت  اطالعات در سامانه مربوط، از طریق دانشگاه یا مؤسسه 
آموزش عالي در خصوص کدرشته مورد عالقه خود دقت و توجه الزم را به عمل آورند. 
بدیهي است که پس از ثبت، کدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان، قابل تغییر یا 

تعویض نیست.
5- کلیه متقاضیان »مرد« باید در زمان ثبت نام و شرکت در این مرحله از پذیرش 

دانشجو، از نظر نظام وظیفه منعي براي ادامه تحصیل نداشته باشند.
۶- پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذیرفته شده مشروط )در دانشگاه یا مؤسسه 
آموزش عالي که به آن مراجعه داشته اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصیل آنان تا 

زمان تأیید نهایي این سازمان به صورت مشروط خواهد بود.
۷- در صورت پذیرش نهایي داوطلبان در این مرحله، قبولي قبلي آنان »لغو« و با آنان 
همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد، و چنانچه داوطلبان متقاضي، در دوره هاي 
روزانه که در ذیل این اطالعیه درسایت سازمان سنجش آمده است ، پذیرفته شوند، 
حتي با دادن انصراف از تحصیل نیز حق انتخاب رشته هاي دوره روزانه را در آزمون 

سراسري سال بعد )١٣٩٩( نخواهند داشت.
8- پاسخگویي به اعتراضات داوطلبان درخصوص عدم پذیرش آنها، بر عهده دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي خواهد بود؛ لذا الزم است که داوطلبان، از مراجعه یا مکاتبه 

در این خصوص با این سازمان خودداري نمایند.
٩- داوطلبان ضرورت دارد که به شرایط و ضوابط مؤسسه آموزش عالي مورد تقاضا، 
راهنماي  دفترچه  پیوست هاي  بخش  یا  مربوط  مؤسسه  اینترنتي  پایگاه  در  مندرج 
ثبت نام و انتخاب رشته مرحله پذیرش با سوابق تحصیلي آزمون سراسري سال ١٣٩8 

مندرج در پایگاه اینترنتي این سازمان، توجه نمایند.

مدارك مورد نياز:
١- اصل یا گواهي مدرك تحصیلي دیپلم چهارساله نظام قدیم با امضاء و ُممهور به 

ُمهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش.
و  امضاء  با  آموزشي جدید ٣-٣-۶  نظام  دیپلم  یا گواهي مدرك تحصیلي  اصل   -۲

ُممهور به ُمهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.
٣- اصل یا گواهي مدرك پیش دانشگاهي براي داوطلبان نظام سالي واحدي یا ترمي واحدي با 

امضاء و ُممهور به ُمهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش.
4- گواهي اخذ مدرك کارداني براي آن دسته از دارندگان مدرك دیپلم نظام سالي واحدي یا 

ترمي واحدي که فاقد مدرك پیش دانشگاهي هستند.
5- اصل شناسنامه و دو برگ کپي از تمام صفحات آن.
۶- اصل کارت ملي و دو برگ کپي از پشت و روي آن.

۷- شش قطعه عکس 4×٣ تهیه شده در سال جاري.
8- مدرك نظام وظیفه براي برادران مشمول.

کلیه پذیرفته شدگان، باید بعد از ثبت نام مشروط در دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي 
یا گواهي  آموزشي  نظام جدید  یا  قدیم  نظام  دیپلم  به همراه تصویر  مراجعه،  محل 
پیش دانشگاهي خود، به »دفاتر پیشخوان خدمات دولت« مراجعه و تأییدیه  تحصیلي 
)ارزش تحصیلي( از اداره آموزش  و پرورش محل تحصیل خود را درخواست نمایند 
و رسید آن را در زمان ثبت نام به دانشگاه ارائه دهند. کلیه پذیرفته شدگان باید نام 
 رشته و مرکز/واحد آموزشي محل تحصیل خود را در فرم »دفاتر پیشخوان خدمات 

دولت« اعالم نمایند.
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 : 42۱63 )کد ۰2۱( در میان بگذارند و از مراجعه حضوري 

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

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

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

دوره هاي روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پيام نور، غيرانتفاعي ، مجازي و پرديس 

خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1398
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سازمان سنجش آموزش کشور قصد دارد تا زمینه توسعه و توزیع مناسب مراکز مجاز 
برگزاری آزمون زبان آلمانی تلك )telc( را در سراسر کشور فراهم کند؛ لذا دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی و سایر مؤسسات آموزشی دارای مجوز فعالیت آموزشی و 
سابقه فعالیت در زمینه آموزش زبان آلمانی، در صورت تمایل به اخذ مجوز برگزاری 
آزمون زبان آلمانی تلك )telc( از سوی سازمان سنجش آموزش کشور)تنها مرجع 
قانونی صادر کننده مجوز برگزاری آزمون های بین المللی در کشور(، می توانند درخواست های 

خود را به منظور بررسی به این سازمان ارسال کنند.

شرايط اوليه اخذ مجوز:
فّناوری«،  و  تحقیقات  علوم،  »وزارت  از  معتبر  آموزشی  فعالیت  مجوز  داشتن   -١

»وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی« و »وزارت آموزش و پرورش« و ... .
۲- داشتن وبگاه معتبر، مستقل و فعال.

٣- داشتن فضاها و تجهیزات استاندارد به شرح زیر:
- فضا و تجهیزات برگزاری آزمون کتبی )به اندازه کافی بزرگ، صندلی مناسب، چیدمان 
سطری و ستونی صندلی ها با رعایت فاصله حداقل ١/5 متر از هر طرف، سامانه روشنایی، 

سامانه پخش صدا، سامانه سرمایشی و گرمایشی، ساعت دیواری و ...(.
- سرویس بهداشتی مناسب و کافی متصل به فضای برگزاری آزمون کتبی.

- فضای مستقل برای استقرار و مدیریت سامانه پخش صدا و اعالم فرمان هاي صوتی 
در فضای برگزاری آزمون کتبی.

امکان  با  آزمون،  برگزاری  فضای  کنار  در  آزمون  مدیریت  برای  مستقل  فضای   -
دسترسی به اینترنت، تلفن و ... .

- سه فضای مستقل و نزدیك به یکدیگر برای انتظار، آماده سازی و برگزاری آزمون 
شفاهی.

- فضای مستقل برای نگهداری امن وسایل اضافی همراه داوطلبان.
- فضای امن برای حفظ اسناد بخش های کتبی و شفاهی آزمون.

صوتی،  روشنایی،  های  سامانه  برای  مناسب،  اضطراری  برق  تأمین  امکان  داشتن   -
سرمایشی و گرمایشی کلیه فضاها.

مراحل اخذ مجوز:
هر مؤسسه اي که واجد شرایط اولیه پیشگفته است، برای برگزاری آزمون زبان آلمانی 
تلك )telc( در ایران، باید نسبت به اخذ دو مجوز ]یکی از سازمان سنجش )مرجع 
از  دیگری  و  کشور(  در  بین المللی  های  آزمون  برگزاری  مجوز  کننده  صادر  قانونی 
مؤسسه تلك )telc( آلمان )صاحب امتیاز آزمون تلك([ اقدام کند که مراحل آن به 

شرح زیر است:
از سوي   )telc( آلمانی تلك  برگزاری آزمون زبان  ارسال درخواست اخذ مجوز  ١ـ 

مؤسسه درخواست کننده به سازمان سنجش آموزش کشور.
۲ـ اعالم کتبی رویه اخذ مجوز، ملزومات و اسناد مورد نیاز از سوي سازمان سنجش 

به مؤسسه درخواست کننده.
٣ـ اعالم کتبی موافقت مؤسسه درخواست کننده با شرایط اعالم شده از سوی سازمان 

سنجش، به همراه ارسال تصویر مدارك الزم به این سازمان.
4ـ استعالم تأیید مدارك مؤسسه درخواست کننده و نداشتن منع قانوني از مراجع 

ذي صالح، از سوي سازمان سنجش.
5ـ  بازدید فضا و تجهیزات مؤسسه درخواست کننده از سوي نماینده ناظر سازمان سنجش.

سوي  از  کننده  درخواست  مؤسسه  تجهیزات  و  فضا  مدارك،  تأیید  صورت  در  ۶ـ 
سازمان سنجش، این سازمان ضمن اعالم نتیجه )بند4 و 5( به مؤسسه درخواست 
کننده، در صورت تمایل مؤسسه، آن را برای اخذ مجوز زبان آلمانی از مؤسسه  تلك 

)telc( به دانشگاه FHM در کشور آلمان )نماینده مؤسسه تلك( معرفی می کند.
۷ـ در صورت اخذ تأیید مراحل  4 و 5 از سوي سازمان سنجش، مؤسسه درخواست 
کننده، نسبت به پی گیری اخذ مجوز از مؤسسه تلك )telc( و ارائه آن به سازمان 

سنجش، اقدام مي نماید.
8 ـ در صورت انجام مرحله ۷، تعهدنامه از سوي سازمان سنجش )تعهد به سازمان( 

به مؤسسه درخواست کننده برای اعالم موافقت ارسال مي شود.
٩ـ امضاء و ارسال تعهدنامه از سوي مؤسسه درخواست کننده به سازمان سنجش.

 )telc( ١0 ـ سازمان سنجش نسبت به صدور مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلك
در ایران اقدام مي کند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

فراخوان سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 مجـوز برگـزاری آزمون 
)telc( زبان آلـمانی تلـک

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

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

از این امر به عمل خواهد آورد.
شركت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعيۀ بسيار مهم شركت تعاونی خدمات آموزشی
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پیرو انتشار اطالعیه هاي مورخ ٩8/8/۲۲، ٩8/8/۲۶، ٩8/8/۲8 و ٩8/٩/٣ این سازمان 
دانشگاه ها  سوي  از  شده  اعالم  محل هاي  کدرشته  در  دانشجو  پذیرش  در خصوص 
و مؤسسات آموزش عالي در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودي کارشناسي ارشد 
به  را  مرحله  این  نهایي   پذیرفته شدگان  توجه  بدین وسیله    ،١٣٩8 سال  ناپیوسته 
توضیحات ذیل، که در دو بخش، شامل بخش اول: پذیرفته شدگان کلیه دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي )بجز دانشگاه آزاد اسالمي( و بخش دوم: پذیرفته شدگان 

دانشگاه آزاد اسالمي است، معطوف مي دارد.

تذكر مهم: داوطلباني که هم در رديف پذيرفته شدگان يکي از دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي و هم در رديف پذيرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي 
در اين مرحله قرار مي گیرند، توجه داشته باشند که منحصراً مي توانند در 
به  مجاز  ديگر،  عبارت  به  نمايند؛  ثبت نام  قبولي  کدرشته محل هاي  از  يکي 
ثبت نام در هر دو محل قبولي نیستند؛ در غیر اين صورت، مطابق ضوابط با 

آنها رفتار خواهد شد.

بخش اول: مربوط به كليه پذيرفته شدگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي )بجز دانشگاه آزاد اسالمي(

کلیه داوطلباني که اسامي آنان به عنوان پذیرفته شده نهایي این مرحله اعالم گردیده، 
الزم است که ابتدا براي اطالع از زمان دقیق ثبت نام به پایگاه اطالع رساني دانشگاه 
یا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود و سپس با همراه داشتن مدارك ثبت نامي 
اسامي  اعالم  در خصوص  سازمان  این  مورخ ١5/٩8/۶  اطالعیه  در  مندرج  )مدارك 
پذیرفته شدگان نهایي مندرج در سایت سازمان( در زمان مقرر براي ثبت نام به مؤسسه 
محل قبولي خود مراجعه نمایند. ضمناً در صورت عدم اعالم برنامه  زماني از سوي 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پذیرفته شدگان الزم است که براي ثبت نام، در 
یکي از روزهاي يکشنبه مورخ ۹8/۹/۱۰ يا دوشنبه مورخ ۹8/۹/۱۱ به دانشگاه یا 

مؤسسه آموزشی ذی ربط مراجعه نمایند.

تذكرات مهم:
١- کلیه پذیرفته شدگان، به شرط اخذ مدرك تحصیلي حداکثر تا تاریخ ٣١/٩8/۶، 

مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در رشته قبولي خود هستند.
تبصره: آن دسته از پذیرفته شدگاني که پذیرش کدرشته محل قبولي آنها در این 

مرحله براي نیمسال دوم سال تحصیلي ٩8- ٩٩ )بهمن ماه( است، مي توانند مدرك 
کارشناسي خود را حداکثر تا تاریخ ٩8/١١/٣0 ارائه نمایند؛ در غیراین صورت، از آنان 

ثبت نام  به  عمل  نخواهد آمد و قبولي آنان لغو خواهد شد.
۲- پذیرفته شدگان مندرج در این اطالعیه، که قباًل در یکي از دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي در ردیف پذیرفته شدگان نهایي قرار گرفته اند، مطابق ضوابط، قبولي 
قبلي آنان لغو گردیده است و باید منحصراً در رشته قبولي جدید به تحصیل بپردازند. 
ضمناً این دسته از داوطلبان، الزم نیست که از محل قبولي قبلي خود انصراف دهند، 
بلکه با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد و از سوي مؤسسه محل قبولي 
مندرج در این اطالعیه، مدارك ثبت نامي افراد از محل قبولي قبلي آنان درخواست 

مي گردد. 
در  نهایي  پذیرفته شده  عنوان  به  آنان  اسامي  که  پذیرفته شدگاني  از  آن دسته   -٣
دوره هاي روزانه به همراه این اطالعیه در سایت اینترنتي این سازمان درج گردیده 
است، حتي در صورت عدم ثبت نام در محل قبولي مندرج در این اطالعیه یا انصراف 
دوره هاي  ورودي  آزمون  در  و شرکت  ثبت نام  قبولي، حق  محل  کدرشته  از  قطعي 

کارشناسي ارشد ناپیوسته سال ١٣٩٩ را ندارند.
4- کلیه پذیرفته شدگان، باید در زمان مقرر براي ثبت نام، به مؤسسه محل قبولي خود 
مراجعه نمایند. بدیهي است که عدم مراجعه به موقع پذیرفته شدگان در تاریخ هاي 

تعیین شده، به منزله انصراف از تحصیل در کد رشته محل ذي ربط تلقي مي گردد.
این  اینترنتي  با بخش پاسخگویي  را  داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود  ضمناً 
تلفن:  شماره  با  یا  گذاشته  میان  در   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان 

42۱63 با پیش شماره ۰2۱ تماس حاصل نمایند.

بخش دوم: مربوط به كليه پذيرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي
کلیه داوطلباني که در مرحله تکمیل ظرفیت رشته هاي تحصیلي دانشگاه آزاد اسالمي 
شرکت نموده و به عنوان پذیرفته شده نهایی اعالم گردیده اند، الزم است که براي اطالع 
از زمان و چگونگي ثبت نام در واحدهاي دانشگاهي محل پذیرش، به پایگاه اطالع رساني 
مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه به نشاني: https://sanjesh.iau.ir  مراجعه 
نمایند. همچنین داوطلبان مي توانند سؤاالت خود را در رابطه با نتایج دانشگاه آزاد اسالمي، 
در بخش »ارتباط باما« مندرج در سایت:www.azmoon.org   مطرح و پي گیري 

نمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص : 

فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي كدرشته 

محل هاي مرحله  تکميل ظرفيت آزمون ورودي 

دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398 

وهمچنين رشته هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسالمي
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پیرو اطالعیه هاي مورخ ٩8/8/۶ ۲۲و/٩8/08، بدین وسیله به اطالع عالقه مندان به تحصیل 
در رشته هاي تحصیلي دوره هاي کارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي 
و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي ســال ۱3۹8 )اعم از داوطلباني که در 
رشته هاي  از  اطالع  براي  که  مي رساند  ننموده اند(  یا  نموده  ثبت نام  مذکور  آزمون 
تحصیلي متناسب با نوع مدرك دیپلم خود در شاخه هاي فني و حرفه اي یا کاردانش 
مؤسسات پذیرنده در این مرحله، مي توانند جداول حاوي اطالعات رشته  محل ها مندرج 
در ذیل این اطالعیه را، که در سایت سازمان سنجش آمده است، مشاهده نموده و ضمن 
مشخص نمودن رشته و مؤسسه آموزش عالي مورد عالقه خود، با همراه داشتن مدارك 
ذیل و با توجه به موارد اعالم شده،  از تاريخ ۹8/۹/۰5  لغايت ۹8/۱۰/3۰ به مؤسسه 

آموزش عالي محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند.
۱- کلیه متقاضیان باید داراي گواهینامه  پایان  تحصیالت  دوره متوسطه  نظام جدید 
شرایط  احراز  یا  و  کاردانش  حرفه ای  و  فنی  و  شاخه های   رشته های  از  یکی   در 
دانش آموختگي در یکی  از رشته های مذکور یا دیپلم فني  و حرفه اي دوره  چهار ساله  
)نظام  قدیم( یا دیپلم شاخه نظري نظام آموزشي جدید ٣-٣-۶ یا نظام سالي واحدي 
رشته هاي  در  مي توانند  نظري  شاخه  دیپلم  داراي  )دانش آموزان  واحدي  ترمي  یا 
 ١5 در صفحه  مندرج   4 شماره  طبق جدول  خود،  دیپلم  نوع  با  متناسب  امتحاني 
و  حرفه اي  و  فني  دانشگاه  جدید  نظام  کارداني  دوره هاي  راهنماي  دفترچه   ١٩ تا 
آن  به  مربوط  اصالحات  اطالعیه  و  غیرانتفاعي سال ١٣٩8  عالي  آموزش  مؤسسات 
مورخ ٩8/05/0۷  »مندرج درپايگاه اينترنتي اين سازمان« و فقط در رشته هاي 
تحصیلي كارداني ناپيوسته( بوده یا حداکثر تا تاریخ ١٣٩8/۶/٣0 نسبت به اخذ مدرك 
مربوط اقدام نمایند.  بدیهي است که فارغ التحصیالن در مدارك فوق، تا تاریخ ١١/٣0/٩8 
در صورت امکان شروع به تحصیل از سوي مؤسسه آموزش عالي مربوط، براي نیمسال دوم 

سال تحصیلي ٩8- ٩٩ مي توانند در این مرحله متقاضي ثبت نام شوند. 
تبصره: داوطلبان ديپلم شاخه نظري نظام سالي واحدي یا ترمي واحدي لزوماً باید 

نسبت به ارائه مدرك پیش دانشگاهي اقدام نمایند. 
2- کلیه داوطلبان باید در زمان ثبت نام از طریق مؤسسه مربوط، بابت هزینه ثبت نام 
نسبت به پرداخت مبلغ 275/۰۰۰ )دويست و هفتاد و پنج  هزار( ريال از طریق 

سیستم پرداخت الکترونیکي در سایت سازمان سنجش اقدام نمایند.
نکته: کلیه متقاضیان الزم است که از پیش نویس تقاضانامه ثبت نام در این مرحله، 
که در ذیل این اطالعیه قرار گرفته است، پرینت تهیه نموده و آن را پس از تکمیل، 

به مؤسسه آموزش عالي مورد تقاضا ارائه نمایند.
3- هر داوطلب منحصراً مجاز است یکي از کدرشته محل هاي مربوط را، که متناسب 
با مدرك دیپلم خود و مطابق جدول شماره 4 دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در 
دوره هاي فوق و اطالعیه اصالحات مربوط به آن مورخ ٩8/05/0۷ است )دفترچه 
اين سازمان قابل  از طريق سايت  به آن  مذکور و اطالعیه اصالحات مربوط 

دسترسي است(، انتخاب نماید. 
4- داوطلبان باید در زمان ثبت  اطالعات در سامانه مربوط، از طریق دانشگاه یا مؤسسه 
آموزش عالي در خصوص کدرشته مورد عالقه خود توجه الزم را به عمل آورند و در این 
مورد دقت کنند. بدیهي است که پس از ثبت، کدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان، 

قابل تغییر یا تعویض نیست.
5- کلیه داوطلبان باید در زمان اعالم شده، مدارك خود را براي بررسي به دانشگاه و 
مؤسسه محل تقاضا ارسال یا تحویل نمایند. پس از بررسي مدارك، در صورت داشتن 
داوطلب در چند  ثبت مشخصات  از  )براي جلوگیري  تعهد  فرم  داوطلب  از  شرایط، 

رشته محل یا چند مؤسسه( اخذ خواهد شد.
6- پس از پایان مهلت مقرر در این اطالعیه، مؤسسات، مجاز به ثبت نام از متقاضیان 
تاریخ  از  بعد  براي متقاضیاني که  این سازمان  از سوي  اقدامي  بود و هیچ  نخواهند 

تعیین شده مراجعه نمایند نیز صورت نخواهد پذیرفت.
7- چنانچه متقاضي قباًل در ردیف پذیرفته شدگان نهایي دوره هاي کارداني نظام 
جدید سال ١٣٩8 )مرحله شهریور ماه( قرار گرفته باشد و در این مرحله از پذیرش 
براي ادامه تحصیل در یکي از مؤسسات ثبت نام نماید، قبولي قبلي وي در شهریورماه 
چنانچه  و  شد،  خواهد  رفتار  انتقالي  دانشجوي  همانند  آنان  با  و  لغو   ١٣٩8 سال 
داوطلبان متقاضي، در دوره هاي روزانه مندرج در این اطالعیه پذیرفته شوند، حتي با 
دادن انصراف از تحصیل نیز، حق انتخاب رشته هاي دوره روزانه را در آزمون سال بعد 

)١٣٩٩( نخواهند داشت.
8- کلیه متقاضیان »مرد« باید در زمان ثبت نام و شرکت دراین مرحله، از نظر نظام 

وظیفه منعي براي ادامه تحصیل نداشته باشند.
۹- پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذیرفته شده مشروط )در دانشگاه یا مؤسسه 
آموزش عالي که به آن مراجعه داشته اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصیل آنان تا 

زمان تأیید نهایي این سازمان، به صورت مشروط خواهد بود.
۱۰- داوطلبان ضرورت دارد که به شرایط و ضوابط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي 
دفترچه  انتهاي  بخش  یا  مربوط  مؤسسه  اینترنتي  پایگاه  در  مندرج  تقاضا،  مورد 
راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته دوره هاي کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي 
و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي سال ١٣٩8 »مندرج درپايگاه اينترنتي اين 

سازمان« توجه نمایند.

مدارك مورد نياز:
١- اصل یا گواهي مدرك پایان  تحصیالت  دوره متوسطه  نظام جدید در یکی  از رشته های 
شاخه های  فنی  و حرفه ای  و كاردانش مبني  برگذراندن کلیه واحدهاي درسي  در دوره 

 سه  ساله ، کارورزي و کارآموزي.
۲- اصل  مدرك  دیپلم  یا گواهي  موقت  پایان  تحصیالت  نظام قدیم  )هنرستان( مبني  

برگذراندن  کلیه  دروس  چهارساله.
نظام  یا  آموزشي جدید٣-٣-۶  نظام  نظري  دیپلم شاخه  گواهي مدرك  یا  اصل   -٣

سالي واحدي یا ترمي واحدي.
4- اصل یا گواهي مدرك پیش دانشگاهي براي داوطلبان نظام سالي واحدي یا ترمي 

واحدي.
5- اصل شناسنامه و دو برگ تصویر از تمام صفحات آن.
۶- اصل کارت ملي و دو برگ تصویر از پشت و روي آن.

۷- شش قطعه عکس تمام رخ 4×٣ تهیه شده در سال جاري.
8- مدرك نظام وظیفه براي برادران مشمول.

٩- ارائه رسید درخواست تأییدیه تحصیلي دیپلم به مؤسسه محل قبولي )در خواست 
تأییدیه تحصیلي از دفاتر پیشخوان دولت باید اقدام شود(.

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 : 42۱63 )کد ۰2۱( در میان بگذارند و از مراجعه حضوري 

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

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تمديد پذيرش براي مرحله پذيرش دوره هاي روزانه، نوبت 

دوم )شبانه( و غيرانتفاعي كارداني نظام جديد دانشگاه فني 

و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي سال 1398
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