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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:
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در  ثبت نام  مهلت   1398 ماه  آذر   16 شنبه  روز  از 

و   1399 سال  ناپیوسته  کارشناسي ارشد  آزمون 

بیست و پنجمین المپیاد علمي ـ دانشجویي کشور 

این  ماه  آذر  روز دوشنبه 25  در  و  است  آغاز شده 

مناسب  خاطر،  همین  به  مي پذیرد.  پایان  مهلت 

دیدیم که چند نكته در ارتباط با این آزمون در این 

ستون براي اطالع داوطلبان گرامي یادآور شویم:

یاد  آزمون  در  ثبت نام  که  است  تأکید  به  ـ الزم   1

طریق  از  و  اینترنتي  صورت  به  منحصراً  شده، 

نشاني:  به  سنجش  سازمان  اطالع رساني  پایگاه 

www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.

2 ـ عالقه مندان، ضمن آگاهي از شرایط عمومي و 

دفترچه  در  که  آزمون،  این  در  شرکت  اختصاصي 

اطالع رساني  پایگاه  در  آزمون  در  شرکت  راهنماي 

سازمان سنجش قرار دارد، مي توانند، در صورتي که 

رشته  دو  در  حداکثر  باشند،  مذکور  شرایط  داراي 

امتحاني )طبق ضوابط رشته  هاي امتحاني درج شده 

در دفترچه راهنماي ثبت نام( متقاضي ثبت نام شوند. 

3ـ  داوطلباني که، عالوه بر رشته انتخابي یا امتحاني 

رشته   در  شرکت  به   عالقه مند  اول(،  )رشته  اصلي 

امتحاني  دوم هستند، باید یك  کارت اعتباري دیگر، 

عالوه بر کارت اعتباري اول، خریداري نمایند.

4 ـ داوطلبان متقاضي ثبت نام و شرکت در آزمون 

کدرشته هاي امتحاني )اصلي و شناور(، که عالقه مند 

دانشگاه  تحصیلي  رشته هاي  گزینش  در  به شرکت 

و  غیردولتي  عالي  آموزش  مؤسسات  و  پیام نور 

غیرانتفاعي هستند، الزم است که، عالوه بر پرداخت 

مبالغ ثبت نام، با پرداخت مبلغ تعیین شده براي این 

ثبت نام نیز )به منظور اعالم عالقه مندي به دوره هاي 

مذکور(، اقدام نمایند.

برابر دستورالعمل  5 ـ شایسته است که داوطلبان، 

فرم  ابتدا  ثبت نام،  راهنماي  دفترچه  در  شده  درج 

شده  یاد  دفترچه  در  مندرج  تقاضانامه  پیش نویس 

را تكمیل نموده و سپس بر اساس فرم پیش نویس، 

سنجش،  سازمان  اطالع رساني  پایگاه  به  مراجعه  با 

اطالعات الزم را بر اساس بندهاي برنامه  نرم افزاري 

ثبت نام وارد کنند. 

اطالعات  درج  در  داوطلبان،  که  است  الزم  ـ   6

در  که  است  بدیهي  کنند.  دقت  خود  ثبت نامي 

صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده 

در تقاضانامه ثبت نام با مدارك داوطلب، در صورت 

پذیرفته شدن در آزمون، قبولي وي »کان لم یكن« 

جلوگیري  داوطلب  تحصیل  ادامه  از  و  شده  تلقي 

خواهد شد.

آزمون  شده،  پیش بیني  زماني  برنامه  مطابق  ـ   7

روزهاي  در   1399 سال  ناپیوسته  کارشناسي ارشد 

پنجشنبه 28 و جمعه 29 فروردین ماه 99 برگزار 

خواهد شد.

زمان  با  هم  مي توانند،  عالقه مند  داوطلبان  ـ   8

سال  ناپیوسته  کارشناسي ارشد  آزمون  برگزاري  

پنجمین  و  بیست  دوره  اولین  مرحله  در   ،1399

آزمون المپیاد علمي ـ دانشجویي  کشور نیز شرکت 

نمایند. 

انتخاب  در  که  مي شود  توصیه  داوطلبان  به  ـ   9 

همچنین  و  دوم(  و  )اول  امتحاني  کدرشته هاي 

را  الزم  دقت  خود،  امتحاني  حوزه  محل  شهرستان 

به عمل آورند؛ زیرا پس از دریافت کد پي گیري 16 

رقمي، در این خصوص به درخواست هاي داوطلبان 

مبني بر اصالح یا جابجایي، ترتیب اثر داده نخواهد 

از  پس  داوطلبان،  که  مي شود  توصیه   ضمناً  شد؛ 

پي گیري،  کد  دریافت  و  ثبت نام  تقاضانامه  تكمیل 

یك نسخه پرینت از تقاضانامه شان تهیه، و مندرجات 

آن را کنترل کرده و نزد خود نگهداري نمایند.

موفق باشيد

چند نكته دربارة آزمون كارشناسي ارشد 99  )بخش اول(

حضرت امام سّجاد )ع( فرمودند: 
ترك  با  آن  به  گذاشتن  احترام  زبان،  حق 
ترك  خوبي،  به  دادنش  عادت  گویي،  زشت 

گفتار بي فایده و نیكي به مردم است. 

آن که میان خود و خدا را به صالح دارد، خدا 
میان او و مردم را به صالح آَرد ]اصالح کند[، 
و آن که کاِر آخرِت خود درست کند، خدا کاِر 

دنیاي او را سامان دهد. 

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند:
قلب،  تفكر و حضور  با  نماز همراه  دو رکعت 
دِل  با  زنده داري  شب  یك  از  ارزشمندتر 

سرگردان و بدون توجه است.
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از سوي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم:
دستورالعمل جديد خوابگاهی 

درباره اجاره بهاء ابالغ شد

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، اعالم کرد: 
امکان حذف بدهی یا تبدیل مطالبات خوابگاه های 
دانشجویی از نقدی به شرایط اقساط )بدهی(، پس 

از مهلت قانونی مقرر وجود ندارد.
درخصوص  علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق 
تبدیل  یا  بدهی  حذف  امكان  عدم  و  خوابگاه  عملكرد 
مهلت  از  پس  بدهی  به  نقدی  از  خوابگاهی  مطالبات 

قانونی، بخشنامه ای صادر کرد که به شرح زیر است:
های  خوابگاه  بهاء  اجاره  دستورالعمل  اساس  بر 
پرداخت  به  ملزم  دانشجویان  دانشگاه ها،  دانشجویی 
تحصیلی  نیمسال  هر  ابتدای  در  خوابگاه ها  بهاء  اجاره 
هستند که در این صورت، مشمول 1۰ درصد تخفیف 

اجاره بهاء می شوند.  
همچنین، با توجه به تبصره یك ماده یك دستورالعمل 
متقاضی  دانشجویان  از  درصد   1۰ حداکثر  مزبور، 
خوابگاه با شرایط خاص، به تشخیص معاون دانشجویی 
و فرهنگی دانشگاه، از پرداخت نقدی اجاره بهاء معاف 
در  ثبت  )در صورت  به صندوق  را  خود  بدهی  و  شده 
سامانه فاز 2( پس از فراغت تحصیل به صورت اقساط 

پرداخت خواهند کرد.
تبدیل  یا  حذف  خصوص  در  متعددی  مكاتبات  اخیراً 
به شرایط  نقدی  از  وضعیت بدهی خوابگاه دانشجویان 
اقساط )بدهی( با صندوق صورت می گیرد که علل آن 

غالباً مشخص نیست.
از این رو، به رؤسای ادارات تابع ابالغ می شود که بر اساس 
تأکید  حسب  همچنین  و  ذی ربط  مقررات  و  ضوابط 
تبدیل  یا  بدهی  حذف  امكان  نظارتی،  دستگاه های 
شرایط  به  نقدی  از  دانشجویی  خوابگاه های  مطالبات 
در  مقرر  قانونی  مهلت  از  پس  )بدهی(،  اقساط 

دستورالعمل های مصوب صندوق، وجود ندارد.
نحوه  درج  در  الزم  نظر  دقت  که  است  مقتضی   لذا 
از سوی  به هنگام ثبت نام دانشجو  بهاء  اجاره  پرداخت 

کارشناسان دانشگاه ها صورت پذیرد.
الزم به یادآوري است که با توجه به زمان جدید برای 
ثبت نام دانشجویان، زمان ویرایش مدارك، رسیدگی و 
اعالم نتیجه از سوي دانشگاه مبدأ و بررسی مدارك و 
دانشگاه مقصد، در سامانه مذکور  از سوي  نقص  اعالم 

اعالم می شود.
علوم  دانشگاه های  سوي  از  نتیجه  که  است  گفتني 
دوم  نیمسال  آغاز  و   98 ماه  بهمن  در  مقصد  پزشكی 

اعالم می شود.

به مناسبت روز دانشجو:

سامانه پست الکترونيک دانشگاه 
پيام نور راه اندازی شد

دانشگاه  اطالعات  فناوری  و  آمار  دفتر  مدیرکل 
ویژه  الکترونیک  پست  سامانه  گفت:  پیام نور 
پیام نور،  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان 

به مناسبت روز دانشجو راه اندازی شد.
پست  سامانه  به  اشاره  با  تاجفر،  امیرهوشنگ  دکتر 
الكترونیك ویژه دانشجویان تحصیالت تكمیلی دانشگاه 
دانشجو  روز  مناسبت  به  سامانه  این  گفت:  پیام نور، 
راه اندازی شده است و دانشجویان دانشگاه پیام نور، که 
الكترونیك آکادمیك هستند، می توانند  متقاضی پست 

درخواست خود را ارائه دهند.
با پوشش دهی 1۰  اول،  این سامانه در فاز  افزود:  وی 
راه اندازی  تكمیلی  تحصیالت  مقطع  دانشجوی  هزار 
شده و قرار است تا سقف 4۰ هزار دانشجوی تحصیالت 

تكمیلی این دانشگاه ارتقا یابد.
مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطالعات دانشگاه پیام نور، 
مراودات  تسهیل  را  سامانه  این  راه اندازی  از  هدف 
پژوهشی و استمرار ارتباط دانشگاه با دانش آموختگان 
دانست و گفت: دانشجویان می توانند درخواست پست 
الكترونیك آکادمیك خود را  از طریق اپلیكیشن »پیام 
من« )از سامانه: apps.pnu.ac.ir( ارائه کنند که پس 
از بررسی و راه اندازی ایمیل، از طریق همان اپلیكیشن 

به دانشجویان اطالع رسانی خواهد شد.
ویژه  الكترونیك  پست  سامانه  که  است  ذکر  به  الزم 

دانشجویان تحصیالت تكمیلی دانشگاه پیام نور، روز 13 
آذر ماه، با حضور دکتر محمدرضا زمانی، رئیس دانشگاه 
پیام نور، و اعضای هیأت رئیسه، به مناسبت روز دانشجو 

رونمایی شد.

تا 21 آذر تمديد شد:
فرصت ثبت نام دانشجويان علوم پزشکی 

برای نقل و انتقال
  

و  انتقال  متقاضی  دانشجویان  ثبت نام  مهلت   
مهمانی دانشگاه  های علوم پزشکی، برای نیمسال 
دوم 98 ـ 99 تمدید شد و دانشجویان تا ۲۱ آذر 

فرصت دارند که در سامانة مربوط ثبت نام کنند.
علوم  دانشگاه های  دانشجویان  و مهمانی  انتقال  سامانه 
پزشكی برای نیمسال دوم 98ـ  99 بر اساس زمان بندی 
اعالم شده فعال است و نقل و انتقال دانشجویان فقط 

از طریق سامانه های انتقال و مهمانی صورت می گیرد.
سامانه درخواست مهمانی دانشجویان علوم پزشكی به 
سامانه  و   http://guest.behdasht.gov.ir نشانی: 
نشانی:  به  پزشكی  علوم  دانشجویان  انتقالی  درخواست 

http://transmission.behdasht.gov.ir است.
ثبت نام  زمان  آذر  که 1۰  بود  اعالم شده  این  از  پیش 
بارگذاری  و  مبدأ  دانشگاه های  در  متقاضی  دانشجویان 
به  توجه  با  فرصت،  این  که  است  الزم  مدارك 
درخواست های متعدد دانشگاه ها و دانشجویان مبنی بر 
تمدید  آذرماه   21 تا  مستندات،  و  اطالعات  ثبت  عدم 

شد.
همچنین پس از این زمان، بررسی مدارك و اعالم نقص 
از سوي دانشگاه مبدأ و ویرایش از سوي دانشجو انجام 

می شود و این مهلت نیز تمدید نخواهد شد.

با ابالغ بخشنامه ای اعالم شد :

جزئيات تحصيل همزمان دو رشته 
تحصيلی غيرپزشکی در دانشگاه آزاد 

بخشنامه ای،  طی  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  رئیس 
تحصیلی  رشته  دو  همزمان  تحصیل  شیوه نامه 
غیرپزشکی در دانشگاه آزاد اسالمی را ابالغ کرد.

آزاد  دانشگاه  رئیس  طهرانچی،  محمدمهدی  دکتر 
رشته  دو  در  همزمان  تحصیل  شیوه نامه  اسالمی، 
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به  را  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  غیرپزشكی  تحصیلی 
معاونان، رؤسای مراکز و مدیران کل سازمان مرکزی و 
رؤسای استان ها، واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد 

اسالمی ابالغ کرد.
با  است:  کرده  تأکید  بخشنامه  این  در  دکتر طهرانچی 
توجه به سیاست های کالن دانشگاه به منظور هم افزایی 
روزافزون در زمینه های مختلف علوم و فناوری و تربیت 
انسان های مسلط در دو رشته تحصیلی و کسب مهارت 
الزم، شیوه نامه تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی 
ابالغ  اجرا  براي  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  غیرپزشكی 

می شود.
قانونی  چارچوب  تعیین  شیوه نامه،  این  ابالغ  از  هدف 
دوره های  در  همزمان  تحصیل  صحیح  اجرای  برای 
آموزشی کاردانی و کارشناسی )پیوسته و ناپیوسته( در 
دو رشته تحصیلی و در همان مقطع یا مقطع پایین تر در 

یك یا دو واحد دانشگاهی عنوان شده است.
و  پذیرفته شدگان  شیوه نامه،  این  بندهای  اساس  بر 
کاردانی  تحصیلی  مقاطع  از  یك  هر  در  دانشجویان 
واحدهای  ناپیوسته(  و  )پیوسته  کارشناسی  و 
در  مجازی  یا  حضوری  تحصیل  بر  عالوه  دانشگاهی، 
رشته  یك  در  می توانند  خود،  فعلی  رشته  و  مقطع 
واحد  در  پایین تر  مقطع  یا  مقطع  همان  در  دیگر 
طور  به  دیگری،  دانشگاهی  واحد  یا  مبدأ  دانشگاهی 

کنند. تحصیل  همزمان 
مجاز  دوم،  رشته  به  ورود  از  پس  دانشجو  همچنین 
است که برابر ماده 19 آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد 
اسالمی، انتخاب واحد درسی انجام دهد. حداکثر مدت 
تحصیل برای دانشجویان مشمول این شیوه نامه، مدت 
مدت  در  دانشجو  و  است  اول  رشته  در  تحصیل  مجاز 
زمان تحصیل، فقط یك بار می تواند درخواست تحصیل 

در رشته دوم را ارائه دهد.
امكان پذیر  دوم  رشته  تغییر  شیوه نامه،  این  اساس  بر 
نیست و آن دسته از دانشجویانی که از معافیت نظام 
رشته  در  که  صورتی  در  می کنند،  استفاده  وظیفه 
شده  آموزشی  اخراج  یا  داده  تحصیل  از  انصراف  اول 
مدت  مجاز  سقف  تا  را  دوم  رشته  می توانند  باشند، 
ادامه  اول،  رشته  در  وظیفه  نظام  از  معافیت  زمان 

دهند.
همچنین در این شیوه نامه، به جزئیاتی از جمله: مقررات 
در  درسی  واحدهای  معادل سازی  و  تطبیق  آموزشی، 
رشته دوم، انتقال و مهمانی، مرخصی تحصیلی، انصراف 
متن  که  شده  اشاره   ... و  دانش آموختگی  تحصیل،  از 
قرار  دانشگاهی  مراکز  و  واحدها  اختیار  در  آن  کامل 

گرفته است.

از سوی ستاد فناوری های فوتونيک 
اعطا می شود:

پژوهانه )گرنت( فناورانه 5۰ ميليونی 
برای دانشجويان دکتری

به  اختصاصی  فناورانه  گرنت  اعطای  مسابقه 
حوزه  در  دکتری  مقطع  کاربردی  رساله های 
مهندسی مواد، ساخت و فوتونیک، از سوی ستاد 
توسعه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته 

و ساخت برگزار می شود. 
زیرساخت های  و  پژوهش  روی  هدفمند  سرمایه گذاری 
و  علم  توسعه  الزمة  انسانی،  زیرساخت  خصوصاً  آن، 
ستاد  راستا،  همین  در  است.  کشوری  هر  در  فناوری 
پیشرفته  مواد  لیزر،  فوتونیك،  فناوری های  توسعه 
»اعطای  براي  را  رقابتی  دارد  نظر  در  ساخت  و 
پژوهانه)گرنت( اختصاصی به رساله های کاربردی مقطع 
فوتونیك«  و  ساخت  مواد،  مهندسی  حوزه  در  دکتری 
برگزار کند. سقف پژوهانه پرداخت شده در این رقابت 

5۰ میلیون تومان است.
فوتونیك مواد پیشرفته  لیزر،  فناوری های  ستاد توسعه 
جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  ساخت  و 
علمی  ظرفیت های  از  حداکثری  استفاده  راستای  در 
رساله های  هدایت  و  تشویق  همچنین  و  کشور  داخل 
به  ستاد(  این  با  مرتبط  حوزه های  )در  دکتری  مقطع 
سوی رفع نیازهای صنایع داخل کشور و تولید ثروت، 
»مسابقه اعطای گرنت فناورانه اختصاصی به رساله های 
کاربردی مقطع دکتری در حوزه مهندسی مواد، ساخت 

و فوتونیك« را برگزار می کند.
این رقابت، حوزه های علمی مختلفی مانند: محصوالت 
سرامیك،  و  کاشی  صنایع  کشور،  فوالد  و  آهن  نسوز، 
مواد و تجهیزات پزشكی، محصوالت کربنی، الستیك، 
پلیمر  کاربردهای خاص، صنایع  با  پلیمری  مواد  تولید 
متالوژی را  و  تولید، شكل دهی  و  و چاپ ساخت  رنگ 

در بر می گیرد.
اجرا،  حال  در  و  کاربردی  رساله های  ارزیابی  از  پس 
اعطاء  ریال  میلیون   5۰۰ تا  فناورانه  )گرنت(   پژوهانه 

می شود.

عالقه مندان می توانند براي کسب اطالعات بیشتر درباره 
این رقابت، به سایت اینترنتی ستاد توسعه فناوری های 
نشانی:  به  ساخت  و  پیشرفته  مواد  لیزر،  فوتونیك، 
ثبت نام  زمان  کنند.    http://pam.isti.irمراجعه 
آغاز شده  مهرماه  از  3۰  مسابقه  این  در  برای شرکت 
و مهلت ثبت نام در آن نیز تا  3۰ آذر ماه تمدید شده 

است. 

از 23 آذر ماه آغاز مي شود:

توزيع کارت آزمون پايان ترم
 دانشگاه پيام نور 

زمان  پیام نور،  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیرکل 
آذرماه   ۲۳ از  را  ترم  پایان  آزمون  کارت  توزیع 
اخذ  برای  دانشجویان  تمام  گفت:  و  کرد  عنوان 
بدهی خود  کامل  پرداخت  به  ملزم  آزمون،  کارت 

هستند.
دکتر امیرحسین بهروز اظهار داشت: کارت آزمون پایان 
ترم دانشگاه پیام نور، برای آن دسته از دانشجویانی که 
در  آذرماه،   23 کرده  اند،  تسویه  را  خود  شهریه  بدهی 
سیستم جامع گلستان به نشانی: reg.pnu.ac.ir قابل 

دسترسی است.
وی ادامه داد:  با توجه به اینكه دارا بودن کارت آزمون 
در زمان برگزاری آزمون ها الزامی است، تمام دانشجویان 
بدهی  پرداخت  به  نسبت  کارت،  دریافت  زمان  تا  باید 

خود اقدام کنند.
افزود: دانشگاه  پیام نور  مدیرکل روابط عمومی دانشگاه 
پرداخت  با  جدید،  تحصیلی  سال  ابتدای  از  پیام نور، 
را  دانشجویان  شهریه  پرداخت  متنوع،  بانكی  وام های 
با  دانشجویان می توانند  اساس،  این  بر  و  تسهیل کرده 
بهره  وام شهریه  از  پرونده،  تشكیل  و  بانك  به  مراجعه 

مند شده و شهریه خود را پرداخت کنند.
بر اساس این گزارش، وام شهریه تا سقف 2۰ میلیون 
بدهكار(  دانشجویان  )حتی  دانشجویان  تمام  به  تومان 
این دانشگاه در داخل و خارج از کشور در تمامی مقاطع 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اختصاص می یابد.

تومان  میلیون  یك  کارشناسی  دوره  تسهیالت  میزان 
برای 1۰ ترم با اقساط 6۰ ماهه و با کارمزد 1/4 درصدی 

برای هر ترم است.
ضمناً تسهیالت دوره کارشناسی ارشد 2 میلیون و 8۰۰ 

هزار تومان با بازپرداخت 3۰ ماهه و برای 5 ترم است.
میلیون   7 تخصصی  دکتری  دوره  تسهیالت  همچنین 
و 5۰۰ هزار تومان و بازپرداخت این تسهیالت نیز 54 

ماهه و برای 9 ترم است.
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پیرو اطالعیه مورخ 98/۰9/1۰ بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  تمامي  در   1399 سال  ناپیوسته  کارشناسي ارشد  آزمون  در 
آموزش عالي دولتي و غیردولتي و همچنين دانشگاه آزاد اسالمي و بیست و پنجمین 
المپیاد علمي- دانشجویي کشور مي رساند که با توجه به نكات 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 :

 16:۰۰ ساعت  از   1399 سال  ناپیوسته  کارشناسي ارشد  آزمون  براي  ثبت نام 
)4 بعدازظهر( روز شنبه مورخ 1398/۰9/16 آغاز شده است و در روز دوشنبه مورخ 
صورت  به  منحصراً  ثبت نام  که  است  تأکید  به  الزم  مي پذیرد.  پایان   1398/۰9/25
 www.sanjesh.org :اینترنتي و از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني

انجام خواهد پذیرفت.
عمومي،  وظیفه  مقررات  اختصاصي،  و  عمومي  شرایط  از  اطالع  عالقه مندان، ضمن 
سهمیه  به  مربوط  توضیحات  و  ایراني  غیر  اتباع  ثبت نام  ضوابط  به  مربوط  مقررات 
رزمندگان و ایثارگران )مندرج در دفترچه راهنماي شرکت در آزمون که در پایگاه 
باشند،  مذکور  شرایط  داراي  که  صورتي  در  دارد(،  قرار  سازمان  این  اطالع رساني 
مي توانند حداکثر در دو رشته امتحاني )طبق ضوابط از رشته  هاي امتحاني مندرج در 

دفترچه راهنماي ثبت نام( متقاضي ثبت نام در این آزمون شوند. 
دفترچه راهنماي ثبت نام، همزمان با شروع ثبت نام، در پایگاه اطالع رساني این سازمان 

در دسترس خواهد بود.
مراحلي که داوطلب بايد براي ثبت نام اقدام کند:

1- مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني فوق براي خرید کارت اعتباري 
ثبت نام )سریال 12 رقمي( و دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام )دفترچه شماره 1(.  

دفترچه  در  مندرج  توضیحات  اساس  بر  داوطلب  شده  اسكن  عكس  فایل  تهیه   -2
راهنماي ثبت نام.

3-آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام.
انجام  اینترنتي  صورت  به  منحصراً  ثبت نام  هزینه  پرداخت  اینكه  به  توجه  با   -4  
مي گیرد، داوطلبان الزم است با استفاده از کارت هاي عضو شبكه بانكي شتاب، که 
و  سازمان  اطالع رساني  پایگاه  به  مراجعه  با  است،  فعال  آنها  الكترونیكي  پرداخت 
پرداخت مبلغ45۰/۰۰۰ ) چهارصد و پنجاه هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت 

در آزمون یك کدرشته امتحاني، نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام نمایند.
تبصره: با توجه به اینكه مقرر گردیده است که در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، 
خدماتي از طریق پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني که تمایل به استفاده 

 6۰۰۰ مبلغ  پرداخت  و  مربوط  گزینه  انتخاب  با  دارند،  کوتاه  پیام  خدمات  از 
این  از  کوتاه، مي توانند  پیام  از خدمات  استفاده  عنوان هزینه  به  ریال  هزار(  )شش 

خدمات استفاده نمایند.
 5- داوطلباني که، عالوه بر رشته  انتخابي  یا امتحاني  اصلي )رشته  اول (، عالقه مند 
به  شرکت در رشته  امتحاني  دوم هستند، ضرورت  دارد که  کدرشته  امتحاني دوم را 
نیز در بند مربوط در تقاضانامه درج  نمایند. این دسته از داوطلبان باید براي رشته 
امتحاني  دوم، یك  کارت اعتباري دیگر، به مبلغ45۰/۰۰۰ ) چهارصد و پنجاه هزار( 

ریال، عالوه بر کارت اعتباري اول، خریداري نمایند.
تذکر: داوطلبان متقاضي ثبت نام و شرکت در آزمون کدرشته هاي امتحاني )اصلي 
پیام نور  دانشگاه  تحصیلي  رشته هاي  گزینش  در  به شرکت  که عالقه مند  و شناور(، 
بر  است که، عالوه  غیرانتفاعي هستند، الزم  و  غیردولتي  عالي  آموزش  و مؤسسات 
و هشت  )یكصد و سي  مبلغ 138/۰۰۰  پرداخت  به  نسبت  ثبت نام،  مبالغ  پرداخت 

هزار( ریال دیگر نیز براي اعالم عالقه مندي به دوره هاي مذکور، اقدام نمایند.
دستورالعمل و نحوه تکميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:

راهنماي  دفترچه  در  مندرج  دستورالعمل  مطابق  که  مي شود  توصیه  داوطلبان  به 
ثبت نام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تكمیل نموده و 
سپس بر اساس فرم پیش نویس، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان، 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، قبولي وي لغو و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیري خواهد 

شد.
زمان توزيع کارت اينترنتي و محل آزمون:

بر اساس برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1399 
در روزهاي پنجشنبه و جمعه مورخ 28 و 1399/۰1/29 برگزار خواهد شد و داوطلبان 
مورخ  چهارشنبه  روز  لغایت   1399/۰1/25 مورخ  دوشنبه  روز  از  که  است  الزم 
با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان، نسبت به تهیه پرینت   1399/۰1/27
کارت و برگ راهنماي شرکت در این آزمون اقدام نمایند. محل آزمون داوطلبان بر 
اساس استان و شهرستان محل اقامت مندرج در بند 36 تقاضانامه تعیین مي گردد؛ 
لذا مقتضي است که داوطلبان، با مراجعه به جدول شماره 2 دفترچه راهنماي ثبت نام 

و درج کد مربوط به استان و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت نام، اقدام نمایند. 
برگزاري  المپياد علمي - دانشجويي  کشور:

داوطلبان عالقه مند مي توانند، همزمان  با برگزاري  امتحانات  آزمون کارشناسي ارشد 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 شرايط و ضوابط ، تاريخ و نحوه ثبت نام در آزمون 

کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399 و بيست و 

پنجمين دوره المپياد علمي- دانشجويي کشور
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ناپیوسته سال 1399، در اولین  مرحله دوره بیست و پنجمین آزمون المپیاد علمي- 
دانشجویي  کشور بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام در 

آزمون شرکت نمایند. 
  نحوه انتخاب رشته و پذيرش: 

الف- کارنامه اعالم نتایج اولیه تمامي داوطلبان این آزمون، از سوي سازمان سنجش، 
بر اساس برنامه زماني مندرج در دفترچه راهنماي آزمون، از طریق پایگاه اطالع رساني 
سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد؛ لذا تمامي داوطلباني که مجاز به 
انتخاب رشته باشند، مي توانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنماي 
انتخاب رشته، که در زمان مقتضي منتشر خواهد شد، نسبت به انتخاب رشته خود 

اقدام نمایند.
ب- سایر موارد:

سایر موارد در خصوص سنجش و پذیرش دانشجو در آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته 
سال 1399 در تمامي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، مطابق قانون سنجش و 
پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تكمیلي مصوب 94/12/18 مجلس شوراي 

اسالمي و مصوبات شوراي سنجش و پذیرش تحصیالت تكمیلي خواهد بود. 

توصيه هاي  مهم :
از  استفاده  ضوابط  و  شرایط  عمومي،  وظیفه  مقررات  از  اطالع  براي  داوطلبان،   -1
راهنماي  دفترچه  به  خارجي،  اتباع  ضوابط  و  شرایط  همچنین  و  ایثارگران  سهمیه 

شماره 1  مراجعه نمایند.
2- به داوطلبان توصیه مي شود که در انتخاب کدرشته هاي امتحاني )اول و دوم( و 
همچنین شهرستان محل حوزه امتحاني خود، دقت الزم را مبذول فرمایند؛ لذا پس 
از دریافت کد پي گیري 16 رقمي، در این خصوص به درخواست هاي داوطلبان مبني 

بر اصالح یا جابجایي، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد  دریافت  و  تقاضانامه  تكمیل  از  پس  داوطلبان،  حتماَ  که  مي شود  توصیه    -3
پي گیري، یك نسخه پرینت از تقاضانامه شان تهیه، و مندرجات آن را کنترل و آن را 

نزد خود نگهداري نمایند.
4- هر ساله تعدادي قابل توجهي از داوطلبان در درج معدل خود در زمان ثبت نام، 
به دلیل مغایرت معدل،  از قبولي در دانشگاه،  نیاورده و پس  به عمل  را  دقت الزم 
اکیداً  عزیز  داوطلبان  به  لذا  مي گردد؛  آنها  سردرگمي  باعث  و  شده  لغو  آنها  قبولي 
توصیه مي شود که در درج معدل خود دقت الزم را به عمل آورند و حتي اگر ثبت نام 
با مشاهده پرینت تقاضانامه شان، نسبت به  انجام نمي پذیرد،  آنها از سوي خودشان 
کنترل دقیق موارد درج شده در آن اقدام نموده و در مراحل بعدي، که امكان ویرایش 

اطالعات براي آنها وجود دارد، نسبت به اصالح اطالعات خود اقدام نمایند.
4- با توجه به مشكالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، در خصوص اشتباه در 
ارسال عكس داوطلبان، که این موضوع اکثراً براي داوطلباني که ثبت نام آنان از سوي 
انجام مي شود، رخ داده است، تأکید مي گردد که عالوه بر کنترل اطالعات  دیگران 
نسبت به کنترل عكس ارسالي خود دقت نمایید تا اشتباهاً عكس  ثبت نامي، حتماً 
داوطلب دیگري به جاي عكس شما ارسال نگردد. بدیهي است که در صورت ارسال 
عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي شده و مطابق مقررات 

با وي رفتار خواهد شد.
از طریق  نشریه پیك  سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني   5-  هرگونه  تغییري  
سازمان  سنجش (، پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش و، در صورت لزوم،  از طریق 

رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد. 
6- در صورت  لزوم ، داوطلبان مي توانند با شماره تلفن  گویاي: 4۲۱6۳-0۲۱ با روابط 
سیستم  طریق  از  یا  کرده  حاصل   تماس   کشور  آموزش   سنجش   عمومي  سازمان  

پاسخگویي اینترنتي )غیرحضوري( سازمان اقدام نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

ــه  ــوط ب ــج مرب ــوص نتای ــؤال در خص ــه س ــر گون ــری ه ــرای پی گی ــی ب ــان گرام داوطلب
ــد: ــدام نماین ــل اق ــای ذی ــه روش ه ــد ب ــالمی می توانن ــگاه آزاد اس ــته های دانش رش

1- طــرح  ســؤال بــه صــورت اینترنتــی بــا مراجعــه بــه بخــش »پاســخگویی بــه 
ــه  ــالمی ب ــگاه آزاد اس ــرش دانش ــنجش و پذی ــز س ــایت مرک ــدرج در س ــؤاالت« من س

www. azmoon.org : نشــانی 
2- تمــاس تلفنــی بــا ســتاد پاســخگویی تلفنــی مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد 

اســالمی بــا شــماره: 4743 - 021.
 3- مراجعــه حضــوری بــه ســتاد پاســخگویی مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد 
ــازمان  ــمال(، س ــتاری )ش ــهید س ــان ش ــای اتوب ــران، انته ــانی: ته ــه نش ــالمی ب اس

مرکــزی دانشــگاه آزاد اســالمی.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

نحوه پی گيری هر گونه سؤال 

در خصوص نتايج دانشگاه 

آزاد اسالمی
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همیشه نحوۀ مطالعة، فعالیت، تفریح و، در کل، زندگی 
سایر  برای  سراسری،  آزمون  در  رقمی  تك  داوطلبان 
و  جالب  بعد،  سال  داوطلبان  خصوص  به  داوطلبان، 
که چطور  بدانند  می خواهند  داوطلبان  است.  خواندنی 
یك داوطلب می تواند در این مسابقة ملی و سراسری، 
گوی سبقت را از بقیه برباید و بهترین نتیجه را کسب 
از همین رو، نشریه پیك سنجش، طبق روال هر  کند؛ 
سال، با تعدادی از رتبه های برتر آزمون سراسری گفت 
کیف  و  کّم  دربارۀ  آنها  از  و  دارد  مبسوطی  گوهای  و 
مطالعه و نحوۀ آمادگی علمی و روحی شان برای شرکت 
در آزمون سراسری سؤال می کند؛ البته امسال، نسبت 
به سال های پیش، آزمون سراسری تفاوت هایی داشت؛ 
زیرا کتاب های نظام جدید آموزشی در برخی از دروس 
تغییر کرده و شاید برخی از مباحثی که داوطلبان سال 
گذشته مطالعه کرده اند، در کتاب های درسی داوطلبان 

برعكس،  و،  باشد  نداشته  وجود  دوازدهم  سال 
داوطلبان  که  باشند  داشته  جدیدی  مطالب 

را  آنها  گذشته  سال  در  پیش دانشگاهی 
نخوانده اند؛ برای مثال، دانش آموزان 

عربی  کتاب  امسال  دوازدهم، 
جزو  عربی  درس  و  دارند 

موظف  ساعت های 
اما  آنهاست، 

نظام  در 

قدیم، داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فني، 
علوم تجربی و هنر، در سال چهارم درس عربی نداشتند. 
برای  امسال سازمان سنجش آموزش کشور،  همچنین 
سؤال  نوع  دو  جدید،  و  قدیم  نظام  داوطلبان  گروه  دو 
با  آموزشي  نظام  هر  داوطلبان  و  نمود  طرح  متفاوت 

سؤال های نظام خود سنجیده شدند. 
شیوۀ  هم  رقمی  تك  داوطلبان  خود  دیگر،  سوی  از 
آزمون سراسری  برای  آمادگی  و  مطالعه  برای  یكسانی 
ندارند و در همین گفت و گو می بینید که برای مطالعه 
در  را  متفاوتی  بعضاً  شیوه های  درس،  یك  یادگیري  و 
امسال  داوطلب  که  نیستیم  معتقد  ما  گرفته اند.  پیش 

موفقیت  پای برای  باید جا  آزمون سراسری  در 
توان داوطلبان  چون  بگذارد؛  برتر 

علمی، آمادگی روحی 
و،  جسمی  و 
کل،  در 

با  ویژه  به  داوطلبان،  سایر  با  داوطلبی  هر  شرایط 
شك،  بدون  ولی  است؛  متفاوت  رقمی،  تك  رتبه های 
و  برد  بسیار  بهره های  عزیزان  این  سخنان  از  می توان 
آنها براي داوطلبان آزمون  مطالعة سخنان و نحوۀ کار 

سراسري پیِش رو، خالی از فایده نخواهد بود. 
 3 رتبة  افاضلی،  دانا  با  پیش  چندی  رو،  همین   از 
محمد  و  کشوری   8 رتبة  جعفری،  فاطمة  کشوری، 
مهدی ابوترابی، رتبة 1۰ کشوری گروه آزمایشي علوم 
ریاضی و فنی آزمون سراسری سال 98 گفت و گویی 
داشتیم. با تشكر از این عزیزان، که در این گفت و گو 
دربارۀ  که  گو،  و  گفت  این  اول  بخش  کردند،  شرکت 
در  حاضر  اختصاصی  و  عمومی  دروس  مطالعة  نحوۀ 

آزمون سراسری است، خدمتتان تقدیم می گردد. 
* اولین و مهم ترین سؤالی که برای اکثر داوطلبان 
چگونه  را  درس  هر  که  است  این  مي آید،  پیش 
مجزا  طور  به  درس  هر  به  لطفًا  کردید؟  مطالعه 

بپردازید. 
 

ادبيات 
صورت  به  هم  را  ادبیات  جعفری:  فاطمه 
موضوعی می خواندم و هم درس به درس 
گاه  مثال،  برای  می کردم؛  مطالعه 
ساعت  یك  که  می آمد  پیش 
تست لغت می زدم؛ چون 
از خاطرم می رفت، 
طرف  از  و 
دیگر به 

گفت و گو با سه رتبۀ برتر کشوری گروه آزمايشي علوم رياضی و فني در آزمون سراسری 98       

 )بخش اول(

فرمول حفظ کردن فايده ای ندارد ؛ بايد 
فيزيک و رياضی را درک کرد
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صورت درس به درس مفاهیم و تمرین ها را خواندم و 
بار  چهار  یا  سه  حدود  واقع،  در  کردم؛  دوره  بار  چند 
کتاب های ادبیات را خواندم و در عین حال مباحثی مثل 
را جدا مطالعه می کردم و تست می زدم؛  آرایه  یا  لغت 
البته آرایه برای من مبحث پر چالشی بود. به نظر من 
به  بستگی  صحیح  پاسخ  و  داشت.  ابهام  جاها  خیلی 
سلیقة طراح داشت. در کل، تا قبل از تعطیالت نوروزی، 
هفته ای سه الی چهار ساعت ادبیات می خواندم و بعد از 
ایام نوروز نیز هفته ای پنج تا شش ساعت برای ادبیات 

وقت می گذاشتم. 
دانا افاضلی: چون دانش آموز المپیادی بودم، در 
سال های دهم و یازدهم دروس عمومی را خوب 
زمان  ّآن  از  من  واقع،  در  بودم؛  نكرده  مطالعه 
شروع به درس خواندن جدی برای کنكور کردم. 
برای تسلط بر لغات ادبیات، هر روز واژگان  سه 
درس را مطالعه می کردم و این کار را تا نزدیك 
کنكور ادامه دادم. برای مبحث امال، روی کلماتی 
کار  آوا ها،  هم  مثل  دارند،  امالیی  ارزش  که 

می کردم  مطالعه  موضوعی  را  معنایی  قرابت  می کردم. 
و قبل از اینكه شروع به تست زدن کنم، روی مفاهیم 
عمیق شدم و در نتیجه در تست زدن مشكلی نداشتم. 
آرایه های ادبی را هم به کمك کتاب های کمك آموزشی 
فراگرفتم و به تسلط نسبی در این مبحث رسیدم. در 
کل، برای من، ادبیات سخت ترین درس عمومی بود و به 
خودم اجازه داده بودم که چند سؤال را نزنم! از لحاظ 
زمانی هم هفته ای چهار تا چهار و نیم ساعت برای این 

درس وقت می گذاشتم. 
محمد مهدی ابوترابی: برای ادبیات بیشتر از ریاضی 

هفته ای  نوروز،  آمدن  تا  البته  گذاشتم؛  وقت  فیزیك  و 
که  دیدم  وقتی  اما  وقت می گذاشتم،  یا سه ساعت  دو 
بعد  است،  اختصاصی  از  بدتر  عمومی ام  دروس  وضع 
ادبیات،  خصوص  به  عمومی،  درس های  روی  عید  از 
وقت گذاشتم. شاید حدوداً هفته ای 2۰ ساعت ادبیات 
می خواندم و در نتیجه درصد ادبیاتم را در آزمون های 

آزمایشی، از 2۰ به 7۰ تا 8۰ درصد رساندم. 
* چطور این کار را کردید؟ 

محمد مهدی ابوترابی: لغت ها را چهار یا پنج بار کامل 

خواندم و یك هفته مانده به کنكور، آنها را دوره کردم. 
قرابت را از همان اول تابستان کار می کردم و هفته ای 
دو تا سه ساعت را به آرایه ها اختصاص می دادم. برای 
صرفاً  و  نكردم  خاصی  کار  دستور،  یادگیري  و  مطالعه 
به کالس درس و حرف های معلم اکتفا کردم؛ اما برای 

آرایه ها از کتاب های کمك آموزشی کمك گرفتم. 

عربی 
بیگانه  کاماًل  ادبیات  مثل  عربی  با درس  افاضلی:  دانا 
بودم و ابتدای سال دوازدهم واقعاً برایم سخت گذشت 

قواعد آن  به  نداشتم، ولی وقتی  این درس  از  و درکی 
چون  شد؛  راحت  برایم  درس  این  کردم،  پیدا  تسلط 
درس قانونمندی است و با تست زدن می شود به ترجمه 
از  ابتدا  در  اینكه  با  من،  مسلط شد. خود  آن  قواعد  و 
عربی ترس داشتم، از اواسط فروردین ماه، کمترین وقت 
را برای این درس گذاشتم؛ البته تا قبل از عید، هفته ای 

پنج ساعت برای مطالعة عربی وقت می گذاشتم. 
بودم؛  خوب  ابتدا  از  عربی  درس  در  جعفری:  فاطمه 
چون از دورۀ اول متوسطه، خیلی خوب به ما عربی را 
ملكة  واقع  در  عربی  قواعد  و  بودند  داده  درس 
درك  مبحث  در  چالشم  تنها  بود.  شده  ذهنم 
مطلب بود. برای تسلط به این بخش، به خصوص 
بعد از عید، خیلی کار کردم، اما در نهایت هم به 
یكی از درك مطلب ها در کنكور نتواستم پاسخ 

بدهم.
روی  یازدهم،  سال  ابوترابی:  مهدی  محمد 
در  عربی ام  چون  گذاشتم؛  وقت  خیلی  عربی 
سال دهم بد بود و می دانستم باید برای موفقیت 
این درس قوی شوم؛ حتی  عربی سال  در کنكور، در 
دهم را هم خواندم و قواعدش را کار کردم. همان سال 
یازدهم در ترجمه قوی شدم. از آنجا که پاسخ دادن به 
بررسي  را  فعل ها  باید  دارد،  تكنیك  ترجمه  سؤال های 
کرد و با زمان ها آشنا بود و در گزینه ها تفاوت زمان ها را 
به دست آورد. بیشتر اوقات، با دقت در فعل ها می شود 
این  اندکی  به پاسخ صحیح رسید، و اگر هم در موارد 

روش پاسخگو نباشد، می توان سراغ ضمیرها رفت.
است؛  مهم  خیلی  درسی  کتاب  عربی  در  من،  نظر  به 
چون یك مجموعه از آیات و جمالت موجود در کتاب، 

فاطمه جعفری: همان طور که پيش از اين گفتم، رياضي و 
فيزيک را خيلی دوست دارم. در فيزيک معلم نقش مهمی دارد 
تا بتوان آن را به صورت مفهومی ياد گرفت. معلم ما می گفت 

فيزيک را جوری ياد بگيريد که اگر سر جلسۀ آزمون سراسري، 
هيچ فرمولی را به خاطر نياورديد، باز هم بتوانيد به سؤال ها 

جواب بدهيد 

● ابوترابی ● جعفری
● افاضلی
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پرتكرار و مهم هستند. سال دوازدهم با درك مطلب مشكل داشتم تا اینكه بعد از 
تعطیالت نوروز، روزی یك درك مطلب حل کردم و به مرور در این مبحث هم تسلط 

الزم را پیدا کردم. در کل، هفته ای دو ساعت برای عربی وقت می گذاشتم. 

معارف اسالمی 
فاطمه جعفری: در تابستان پیش از سال دوازدهم، با این درس خیلی مشكل داشتم 
و در تست ها هم موفق نبودم. باالخره به این نتیجه رسیدم که باید متن کتاب را ریز 
به ریز بخوانم و به پیام آیات توجه کنم. بعد از عید هم چند دور کتاب های معارف 
را دوره کردم و بعضی از مباحث آن را هم جداگانه و به دفعات مرور کردم. به نظر 
من در این درس، تست زنی خیلی مهم است و به داوطلب ایده می دهد که به چه 
نكته هایی باید توجه داشته باشد. برای درس معارف، در تابستان هفته ای دو ساعت 
وقت می گذاشتم و آرام آرام این زمان را زیاد کردم و بعد از عید حدود پنج تا شش 

ساعت در هفته، معارف اسالمي را مطالعه می کردم. 
البته  محمد مهدی ابوترابی: در تابستان، معارف دهم و یازدهم را کامل خواندم؛ 

یازدهم  سال  طول  در  چون  یازدهم،  کتاب 
دوازدهم،  سال  بود.  راحت  برایم  بودم،  خوانده 
جلو  و  می خواندم  درس  دو  یا  یك  هفته ای 
آزمون های  بودجه بندی  اساس  بر  و  می رفتم 
آزمایشی که می دادم، درس های دهم و یازدهم 
را مرور می کردم. به نظر من در درس معارف، 
نوشتار  نوع  هم  است؛ چون  اصل  درسی  کتاب 
کتاب  با  آموزشي،  کمك  کتاب هاي  نگارش  و 
به اشتباه  را  درسی فرق دارد و گاهی داوطلب 
می اندازد. برای من اصل کتاب درسی بود و در 

کتاب درسي هم آیات خیلی مهم هستند. 
که  بود  صورت  این  به  نیز  مطالعه ام  ساعت 

تابستان هفته ای سه یا چهار ساعت این درس را می خواندم. از مهرماه تا تعطیالت 
پاسخ  خوب  را  تست ها  چون  عید،  از  بعد  می خواندم.  ساعت  دو  هفته ای  نیز  نوروز 
می دادم، تا دو هفته مانده به کنكور، وقت خاصی روی معارف نگذاشتم، اما بعد حس 
کردم که درس ها یادم رفته است؛ برای همین در سه روز، یعنی در 3۰ تا 33 ساعت، 

یك دور دیگر کتاب های معارف را مرور کردم. 
بود. راستش  ادبیات سخت  از آن  بعد  و  اول درس معارف  برای من،  افاضلی:  دانا 
از دبیرمان  نمی توانستم منطقی در سؤال های تستی این درس پیدا کنم. هر هفته 
می پرسیدم که چرا پاسخ فالن تست، این گزینه شد. باالخره دبیرمان گفت باید برای 
اشراف داشتن بر درس معارف، به این نكته دقت داشته باشی که سؤال از کدام درس 
و مبحث طرح شده است، نه اینكه به دنبال تحلیل سؤال باشی، و فقط هم باید کتاب 
را بخوانی. همین ویژگی های درس معارف و اینكه باید کاماًل بر کتاب مسلط می شدم، 
باعث شد که بیشترین وقت را در هفته برای آن بگذارم و هفته ای شش تا هفت ساعت 
این درس را می خواندم و تنها درسی هم بود که تا آخرین هفتة قبل از کنكور نگرانش 

بودم؛ چون تا اوایل خرداد هم به درصد دلخواه خودم نرسیده بودم.

زبان خارجی 
محمد مهدی ابوترابی: زبانم خوب بود و وقت خاصی برای این درس نگذاشتم. در 
به  تعیین شده، می توانستم  به زمان  آزمون های تستی هم در زمان کمتری نسبت 

سؤال های زبان پاسخ بدهم. 
فاطمه جعفری: زبان خارجی، پایین ترین درصد من در آزمون سراسری بود؛ چون 
زبانم خوب بود و فكر می کردم که نیازی به مطالعه و تست زنی ندارم، و همین وقت 

نگذاشتن برای درس زبان، برایم مشكل ساز شد. 
دانا افاضلی: از دوره ابتدایی کالس زبان رفته ام و زبان در ذهنم نهادینه شده است، 
ولی با این همه، در تست های گرامر مشكل داشتم؛ چون من در SPEAKING  و 

LISTENING قوی بودم و در آزمون سراسري نیز گرامر اهمیت دارد. 

رياضی 
فاطمه جعفری: ریاضی و فیزیك را خیلی دوست دارم و بیشترین وقت را هم برای 
تا  این دو درس گذاشتم؛ در واقع هر وقت خسته می شدم، تست حسابان می زدم؛ 

جایی که بعد از عید، با  هیچ نكتة جدیدی در این دو درس روبرو نمی شدم. 
* اما خیلی از داوطلبان با درس ریاضی مشکل دارند؛ برای مثال، در آزمون 
فني،  و  ریاضی  علوم  آزمایشي  گروه  داوطلب  هزار   ۱50 از  سراسري ۱۳97 
درس  این  در  داوطلب  هزار   55 حدود 

درصد منفی کسب کرده اند! 
باید  بچه ها  من  نظر  به  جعفری:  فاطمه 
تا  دهند  تغییر  ریاضی  به  نسبت  را  ذهنیتشان 
متوجه شوند که این درس چقدر جذاب است. 
تمرین حل کردن در ریاضی خیلی مهم است؛ 
حتی در کنكور خیلی از سؤال ها تكراری است و 
فقط عددها عوض می شوند. باز هم می گویم که 
داوطلبان، اگر تمرین حل کنند و روی ریاضی 
وقت بگذارند، متوجه می شوند که ریاضي درس 
سختی نیست و ذهنیت منفی شان را نسبت به 

این درس کنار می گذارند.
آقای افاضلی! شما دانش آموز المپیاد ریاضی بودید. این المپیادی بودن چقدر 

در درس ریاضی یاور شما بود؟ 
دانا افاضلی: مباحث گسسته و هندسه را در المپیاد خوانده بودم و در واقع در سطح 
باالتری هم کار کرده بودم، اما در حسابان، مباحث المپیاد ربطی به کنكور نداشت 
المپیاد سؤالي مطرح نمی شود؛ یعنی  و از مباحث گسسته و آمار و احتمال نیز در 
درس هایی در ریاضی بود که من بلد نبودم و تا مدتی هم در آزمون های آزمایشی، یا 
این تست هاي مربوط به مباحث را نمی زدم یا غلط می زدم. کاری که کردم این بود 
که در مبحث احتمال، خیلی مفهومی در آن عمیق شدم؛ البته من در کل با ریاضی 
مشكلی نداشتم و خیلی هم برای این درس وقت نمی گذاشتم. اگر هم می خواستم 

وقت بگذارم، بیشتر برای مبحث گسسته وقت می گذاشتم. 
* شما چه پیشنهادی برای توانمند شدن داوطلبان در درس ریاضی دارید؟ 

دانا افاضلی: خیلی از اوقات در مباحث ریاضی، مثل حسابان، شما با یك شكل یا 
نمودار کشیدن می توانید به پاسخ صحیح برسید؛ در حالی که مدرسان کنكور از شما 

می خواهند که مشتق بگیری و با حل تمرین که وقت گیر است، جلو بروی.
محمد مهدی ابوترابی: برای هر مبحث ریاضی، هفته ای سه ساعت وقت می گذاشتم، 
اما بعد از عید کاًل وقتی برای این درس نگذاشتم. به نظر من در مطالعه و فراگیري 

ریاضی، معلم و نحوۀ کار او اهمیت بسیاری دارد. 

دانا افاضلی:دبيرمان گفت بايد برای اشراف داشتن بر درس 
معارف، به اين نکته دقت داشته باشی که سؤال از کدام درس و 
مبحث طرح شده است، نه اينکه به دنبال تحليل سؤال باشی، و 

فقط هم بايد کتاب را بخوانی. همين ويژگی های درس معارف و 
اينکه بايد کاماًل بر کتاب مسلط می شدم، باعث شد که بيشترين 
وقت را در هفته برای آن بگذارم و هفته ای شش تا هفت ساعت 
اين درس را می خواندم و تنها درسی هم بود که تا آخرين هفتۀ 
قبل از کنکور نگرانش بودم؛ چون تا اوايل خرداد هم به درصد 

دلخواه خودم نرسيده بودم 
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فيزيک 
فاطمه جعفری: همان طور که پیش از این گفتم، ریاضي و فیزیك را خیلی دوست 
دارم. در فیزیك معلم نقش مهمی دارد تا بتوان آن را به صورت مفهومی یاد گرفت. 
معلم ما می گفت فیزیك را جوری یاد بگیرید که اگر سر جلسة آزمون سراسري، هیچ 
فرمولی را به خاطر نیاوردید، باز هم بتوانید به سؤال ها جواب بدهید. من در فراگرفتن 
این  مباحث فیزیك وسواس داشتم و روی جزئیات آن دقت زیادی می کردم شاید 
مباحث را هفته ای هشت ساعت مطالعه می کردم. به نظر من، طرح سؤال از مباحث 
فیزیك، خیلی به داوطلب کمك می کند؛ اینكه خودت از یك مبحث سؤال در بیاوری 

و ببینی بهترین سؤال هایی که می شود از یك مبحث درآورد، چه می تواند باشد. 
دانا افاضلی: فیزیك را از صفر شروع کردم، اما با این درس مشكلی نداشتم. فیزیك 
تیپ بندی بیشتری دارد و به نظر من، با تالشی کمتر از ریاضی، می شود بر مباحث 
بودم،  المپیاد  مشغول  دوازدهم  سال  به  منتهی  تابستان  چون  من،  شد.  مسلط  آن 
یك مجموعه از فصل هایی را که در تابستان درس داده یا مرور شده بود، سر کالس 
درس نبودم؛ از جمله کل فیزیك دهم و فصل اول فیزیك یازدهم را؛ اما با این حال، 
نگران نشدم و در دی ماه و تعطیالت عید، سعی کردم که عقب ماندگی های خودم 

را جبران کنم.
به نظر من، درس فیزیك را باید حس کرد، و اگر 
بخواهی به صورت فرمولی جلو بروی نمی توانی 
از این درس نتیجه بگیری؛ برای مثال، مبحث 
را  گازی  اگر  اینكه  کرد؛  حس  باید  را  گازها 
فشرده کنیم، دما باال می آید، حس کردنی است. 
نتیجه  آن  از  بروی،  فرمول جلو  با  بخواهی  اگر 
مثل  فیزیك،  مباحث  از  خیلی  در  نمی گیری. 
آن  با  روزمره مان  زندگی  در  ما  صوت،  مبحث 

درگیر هستیم و می شود آن را تصور کرد و درك نمود و با همین راهكار می شود به 
1۰ تا 15 سؤال فیزیك در کنكور پاسخ داد. دانش آموزان فكر می کنند که فرمول 
را می فهمند، اما با تصویر کردن قضیه و شهود آن، رسیدن به پاسخ صحیح، آسان تر 
پرداخته  فرمول ها  اثبات  به  فیزیك، خیلی  اینكه در کتاب درسی  نكته دیگر  است. 
نمی شود، ولی من خودم خیلی از فرمول ها را اثبات کردم برای خودم، و این نكته 
کمكم کرد که سر جلسة آزمون سراسري، سؤال ها را راحت تر و سریع تر حل کنم؛ 
چون وقتی فرمول را بفهمی و بدانی که از کجا آمده است، حل سؤال آسان می شود. 
از مباحث فیزیك،  با خانم جعفری موافقم که طرح سؤال  اینكه من هم  نهایت  در 
بسیار کارساز است. خود من در بحث اصل ارشمیدس، پنج ماه درگیر بودم و دائم 
سؤال در می آوردم و از معلم فیزیكمان می پرسیدم تا بتوانم آن را به صورت مفهومی 

بفهمم. 
محمد مهدی ابوترابی: در دوره متوسطه اول، فیزیك را به صورت خیلی پیشرفته 
با ما کار کردند؛ البته آن زمان، میانة خوبی با فیزیك نداشتم، اما در سال دهم به 
به  نسبت  بخش،  این  در  که  دارد  محاسباتی  روند  یك  فیزیك  عالقه مند شدم.  آن 
ریاضی، تیپ های مختلف آن کمتر است، و اگر زیاد تست زده باشی، اکثر سؤال هاي 
آن تكراری است. من اکثر سؤال های این بخش را با نمودار حل می کردم؛ برای مثال، 
مبحث سینماتیك را اکثراً با فرمول در می آورند، اما من یك فرمول هم حفظ نكردم 
 ... و همه را با نمودار حل کردم؛ چون فرمول گذاری و جایگزینی و ساده کردن و 
و  بودم  نخوانده  اذیت کرد؛ چون  مرا  فیزیك،  بود. بخش حفظی  برای من سخت تر 
بیشتر بعد از عید این بخش را کار کردم. به نظر من، داوطلبان نباید از این بخش 

غافل بشوند؛ چون در عین سادگی، اگر در مطالعة آن کوتاهی کنند، می تواند برایشان 
مشكل ساز بشود. 

شيمی 
دهم  سال هاي  در  را  درس  این  هم  من  و  است  فّراری  درس  افاضلی: شیمی  دانا 
دارد:  بخش  سه  من  برای  شیمی  درس  بودم.  نخوانده  حسابی  و  درست  یازدهم  و 
مفهومی، مسأله و حفظیات. مفهومی ها را نسبت به دو بخش دیگر خیلی سریع یاد 
گرفتم؛ البته در تابستان،  یك فصل از شیمی دوازدهم درس داده شده بود و من در 
آن هنگام در کالس حاضر نبودم. روز اولی که کتاب شیمی را در دستم گرفتم، با 
اصطالحاتی روبرو شدم که هیچ از آنها را نمی فهمیدم. کاری که کردم این بود که 
از  را  بعد سؤال هایم  و  نوشتم  برایم مطرح شد،  در هر صفحة کتاب، هر سؤالی که 
یكی از بچه های المپیاد شیمی، که تا آخرین مرحله جلو رفته بود، اما به مدال طال 
داشتم؛  مشكل  کنكور  نزدیكی های  تا  شیمی  حفظیات  با  می پرسیدم.  بود،  نرسیده 
چون به نظر من، حفظیات کتاب شیمی، هیچ ربطی به شیمی ندارد. کتاب شیمی 
نظام جدید تالش کرده که شیمی را وارد زندگی ما کند، اما بعضی جاها شیمی آن 
از  بعد  هم،  مسأله  بخش  در  است.  شده  حذف 
اینكه درکم از شیمی بیشتر شد، در آن توانمند 
شدم، اما در کل، بین دروس کنكوری، بیشترین 
تمرکزم روی شیمی بود؛ برای مثال، اگر هفته ای 
به  3۰ ساعت درس می خواندم، 15 ساعت آن 
حفظیات  هم  عید  از  بعد  داشت.  تعلق  شیمی 
در  داشتن  در کل، حضور ذهن  کردم.  دوره  را 
شیمی خیلی مهم است. سر کنكور هم بخشی 
از وقت پاسخگویي به پرسش هاي ریاضی ام را به 

شیمی اختصاص دادم تا بتوانم به مسائل شیمی پاسخ بدهم.
چون  خواندم؛  دوازدهم  سال  اول  از  را  شیمی  حفظیات  ابوترابی:  مهدی  محمد 
می دانستم که اگر روی هم تلنبار شوند، نمی توانم آن را خوب بخوانم. بخش مفاهیم 
هم برای من خوب بود. در درس شیمی هم، مثل درس معارف، من فقط از کتاب 
درسی استفاده می کردم؛ چون درس نامه ها یك مجموعه از مباحث را مطرح می کنند 
مانور  فرمول  روی  و  می روند  جلو  فرمول  با  ضمن  در  و  نیست  نیاز  مورد  اصاًل  که 

می دهند و حفظیات را هم با واژگان دیگر می آورند. 
 در کل، به نظر من، شیمی درس وقت گیری است و باید بیشتر از ریاضی و فیزیك 
برای آن وقت گذاشت. در جلسة آزمون سراسري هم شیمی درس وقت گیری است و 
نمی شود در زمانی کمتر از زمان خودش، به آن پاسخ داد؛ چون مسائل آن وقت گیر 
است، و باز به همین خاطر، من اول به سؤال های مفهومی و حفظی پاسخ دادم و بعد 
سراغ مسائل رفتم؛ البته بعضی از مسائل شیمی  را می توان خیلی سریع حل کرد؛ 

چون اعدادش با هم ساده می شوند، ولی بعضی از مسائل، وقت گیر هستند. 
فاطمه جعفری: دید مثبتی به شیمی نداشتم، ولی مجبور بودم که روی آن کار کنم؛ 
به خصوص حفظیات شیمی که مرا عصبي مي کرد و به اجبار آنها را می خواندم. در 
کنكور هم در حفظیات شیمی غلط داشتم. مسائل شیمی را بیشتر دوست داشتم؛ 
چون منطقی تر بود و روی مسأله هم زیاد کار کردم تا سرعتم در حل مسائل شیمی 
باال برود. در کل، تا قبل از عید، هفته ای شش تا هفت ساعت، و بعد از عید، هفته ای 

هشت تا 1۰ ساعت، شیمی را مطالعه می کردم. 

محمد مهدی ابوترابی: به نظر من، در عربی کتاب درسی 
خيلی مهم است؛ چون يک مجموعه از آيات و جمالت موجود 
در کتاب، پرتکرار و مهم هستند. سال دوازدهم با درک مطلب 
مشکل داشتم تا اينکه بعد از تعطيالت نوروز، روزی يک درک 

مطلب حل کردم و به مرور در اين مبحث هم تسلط الزم را پيدا 
کردم. در کل، هفته ای دو ساعت برای عربی وقت می گذاشتم 
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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   -1

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

3- 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 1/5 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.

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

- سه فضای مستقل و نزدیك به یكدیگر 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  امكان  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 ]یكی 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  1ـ 

مؤسسه درخواست کننده به سازمان سنجش آموزش کشور.
2ـ اعالم کتبی رویه اخذ مجوز، ملزومات و اسناد مورد نیاز از سوي سازمان سنجش 

به مؤسسه درخواست کننده.
3ـ 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  6ـ 
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.
7ـ 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 7، تعهدنامه از سوي سازمان سنجش )تعهد به سازمان( 

به مؤسسه درخواست کننده برای اعالم موافقت ارسال مي شود.
9ـ امضاء و ارسال تعهدنامه از سوي مؤسسه درخواست کننده به سازمان سنجش.

 )telc( 1۰ ـ سازمان سنجش نسبت به صدور مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلك
در ایران اقدام مي کند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

فراخوان سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

)telc( مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک 

هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی

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

مرکز اطمینان حاصل نمایید.
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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مقطع  فراگیر  دوره هاي  آزمون  در  که  داوطلباني  براي  موفقیت  آرزوي  ضمن 
ثبت نام  بیستم  نوبت   -  1398 سال  ماه  بهمن  نور  پیام  دانشگاه  کارشناسي ارشد 
نموده اند، نظر داوطلبان گرامی را به موارد ذیل در رابطه با پرینت کارت و برگزاری 

آزمون معطوف مي دارد:
الف  - نحوه  و زمان پرينت کارت شرکت در آزمون 

) فردا  مورخ 98/9/19)  روز سه شنبه  از  داوطلبان،   کلیه   آزمون   در   کارت  شرکت   
آموزش کشور  اطالع رساني سازمان سنجش  پایگاه  روي  پرینت  براي مشاهده و 
نشاني: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت؛ لذا کلیه  داوطلبان  متقاضي  به 
شرکت  در آزمون ، براي شرکت در جلسه امتحان، باید در تاریخ تعیین شده به شرح 
شناسنامه اي  اطالعات  نمودن  وارد  با  و  مراجعه  مذکور  اطالع رساني  پایگاه  به  فوق، 
)نام، نام خانوادگي، شماره ملي، سال تولد و ...( یا اطالعات ثبت نامي )شماره پرونده و 
کد رهگیري و ...( از کارت شرکت در آزمون خود یك نسخه پرینت تهیه و بر اساس 
امتحاني مربوط  به حوزه  آزمون،  تعیین شده روي کارت شرکت در  آدرس و زمان 
مراجعه نمایند. بدیهي است که براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت 
کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عكس دار و ارائه 

آن، الزامي است. 
مغايرتي  چنانچه  آزمون  در  شرکت  کارت  مندرجات  درخصوص   - ب  

مشاهده شد، داوطلبان الزم است که به شرح زير اقدام نمايند:
1ـ با توجه به اطالعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغایرتي 
نام  )شامل:  6، 9، 1۰، 11، 12و 15   ،5  ،4  ،2  ،1 بندهاي  در  مندرج  اطالعات  در 
خانوادگي، نام، سال تولد، شماره شناسنامه، کد ملي، مؤسسه فارغ التحصیلي، تاریخ 
فارغ التحصیلي، معدل مقطع کارشناسي، معدل مقطع کارداني »مربوط به دانشجویان 
یا فارغ التحصیالن مقطع کارشناسي ناپیوسته« و کدرشته  محل هاي انتخابي بر اساس 
اولویت عالقه داوطلب( کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، الزم است که براي 
اصالح مورد یا موارد مذکور، حداکثر تا تاریخ 98/9/22 منحصراً به پایگاه اطالع رساني 
این سازمان مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطالعات نسبت به اصالح موارد اقدام 
نمایند، و در صورتي که نسبت به بندهاي 3 و 8 )جنس و معلولیت( تفاوتي مشاهده 
نمودند، ضروري است که مطابق ساعت و تاریخ اعالم شده در بند »ج« به نماینده 
)به شرح  باجه رفع نقص حوزه مربوطه  آموزش کشور، مستقر در  سازمان سنجش 

جدول شماره 2( مراجعه نمایند. 
2ـ چنانچه عكس الصاقي به کارت ورودي داوطلب با چهره وي مغایرت داشته باشد، 
الزم است که داوطلب، همراه با دو قطعه عكس و کارت ملي یا شناسنامه عكس دار 
این  نماینده  به  بند »ج«  در  اعالم شده  تاریخ  و  ساعت  مطابق  کارت،  اصالح  براي 
سازمان، مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط مراجعه نمایند؛ در غیر این صورت، 

فرد به عنوان متخلف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد. 
اساس  بر  داوطلب،  هر  آزمون  در  شرکت  کارت  روي  مندرج  اطالعات  سایر  ضمناً 
اطالعات مندرج در تقاضانامه ثبت نام، که از سوي خود داوطلب تكمیل گردیده، در 

نظر گرفته شده است. 
تذکر: 

1- چنانچه مغایرتي در اطالعات مندرج در سهمیه ثبت نامي )بند 7( کارت شرکت 
رزمندگان،  از سهمیه  استفاده  متقاضي  داوطلبان  )براي  دارد  وجود  آزمون شما  در 
سپاه پاسداران »سازمان بسیج مستضعفین«، وزارت جهاد کشاورزي، بنیاد شهید و 
امور ایثارگران و ستاد کل نیروي مسلح( به منظور اعالم مغایرت، حداکثر تا تاریخ 
اطالعات(  ویرایش  )قسمت  سازمان  این  رسانی  اطالع  پایگاه  به  منحصراً   98/9/22
مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در سایت نسبت به اصالح موارد اقدام نمایند. 
تذکر مهم: داوطلباني که در زمان ثبت نام متقاضي استفاده از سهمیه بوده اند و 
سهمیه درخواستي آنان از طرف ارگان مربوط مورد تأیید قرار نگرفته است، ضرورت 
تأیید  عدم  سهمیه،  اصالح  و  اطالعات  ویرایش  قسمت  به  مراجعه  از  پس  که  دارد 

سهمیه خود را از ارگان ذي ربط پي گیري نمایند.
2- چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عكس بوده یا چنانچه عكس روي 
کارت وي، داراي اشكاالتي از جمله، فاقد ُمهر، واضح نبودن عكس یا اشتباه عكس 
است، ضروري است که ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، دو قطعه 
عكس 4×3 و کارت ملي یا شناسنامه عكس دار، مطابق ساعت و تاریخ اعالم شده در 
بند »ج« به نماینده سازمان سنجش، مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط مراجعه 
کرده و موضوع را پي گیري نموده تا مشكل برطرف گردد؛ در غیر این صورت، فرد به 

عنوان متخلف تلقی شده و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.
3- داوطلبان، براي آگاهي بیشتر از ضوابط آزمون، برگ راهنماي شرکت در آزمون 
را، که روي سایت سازمان سنجش قرار دارد، پرینت نموده و نسبت به مطالعه دقیق 

آن اقدام نمایند. 
ج - آدرس و محل  رفع نقص کارت شرکت در آزمون 

الي   8:3۰ ساعت  از  صبح   98/9/21 مورخ  پنجشنبه  روز  در  سازمان،  این  نماینده 
مربوط  نقص حوزه  رفع  باجه  در  الي 17:۰۰  از ساعت 14:۰۰  بعدازظهر  و   12:۰۰
بند  توضیحات  براساس  که  داوطلباني  از  دسته  آن  اطالع  براي  مستقر خواهد شد. 
»ب«، ملزم به مراجعه به نماینده رفع نقص کارت سازمان مي گردند، آدرس و محل 

تشكیل باجه رفع نقص کارت شرکت در  آزمون به شرح جدول شماره 2 است.
د  - تذکرهاي  مهم  

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون ، 
اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عكس دار، الزامي است.

روز جمعه  دقیقه ( صبح  و سي  )هشت  ساعت  8:3۰  از  آزمون  برگزاري  فرآیند   -2
98/9/22 آغاز مي گردد.

3- در ورودي ِحوزه   هاي امتحاني رأس  ساعت  8:۰۰ )هشت صبح( بسته خواهد شد؛ 
لذا داوطلبان الزم است که قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون، در حوزه 

امتحاني حاضر باشند. 
پرینت کارت شرکت  بر  باید، عالوه  آزمون،  براي حضور در جلسه  4- هر داوطلب، 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 تاريخ، نحوه پرينت کارت و برگزاري آزمون 

دوره هاي فراگير کارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور 
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در آزمون، اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عكس دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، 
مدادتراش، مداد پاك کن و یك سنجاق یا سوزن به همراه داشته باشد.

5- داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافي از جمله: کیف دستي، ساك دستي، پیجر، 
کتاب،  جزوه،  هوشمند،  انگشتر  هوشمند،  ساعت  هوشمند،  دستبند  همراه،  تلفن 
ماشین حساب، هرگونه نُت یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصي به جلسه 
آزمون اکیداً خودداري نمایند. بدیهي است که به همراه داشتن هر کدام از وسایل 
مندرج در این بند، به عنوان تقلب و تخلف تلقي شده و با داوطلبان ذي ربط براساس 
قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري، که بخشي از آن در بند 

»هـ« آمده است، رفتار خواهد شد.
6- داوطلبان، در صورت به وجود آمدن هرگونه مشكل در فرآیند برگزاري آزمون براي 
آنها، الزم است که حداکثر تا تاریخ 98/9/28 از طریق سیستم پاسخگویي اینترنتي 
با این سازمان مكاتبه نمایند. بدیهي است که درخواست هاي واصله بعد از تاریخ فوق، 

قابل بررسي و پي گیري نخواهد بود.
7- با توجه به اینكه سازمان سنجش آموزش کشور در راستاي بهبود و ارتقاء کیفي 
حوزه هاي برگزاري آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده 
و اطالعات براي ارزیابي حوزه ها دارد، خواهشمند است که نسبت به تكمیل نمودن 
مقطع  فراگیر  دوره هاي  ورودي  آزمون  در  خود  امتحاني  حوزه  ارزیابي  پرسشنامه 
کارشناسي ارشد دانشگاه پیام نور سال 1398 )از تاریخ 98/9/22 لغایت 98/9/3۰( به 

صورت اینترنتي از طریق سایت این سازمان اقدام نمایید.
ه  - قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري

ماده 5- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
ارتكاب هرگونه عملي که موجب بي نظمي در برگزاري آزمون گردد یا همراه  الف- 
الكترونیكي و دستگاه هاي  ارتباط  قبیل: وسایل  از  داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز 

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

سازد از قبیل:
1- ارائه مدرك یا گواهي مجعول یا تصویر گواهي مجعول براي شرکت در آزمون.

2- تباني با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحاني یا دست اندرکاران آزمون از قبیل: 
عوامل اجرایي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.

3- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جاي داوطلب 
اصلي.

و  الكترونیكي  ارتباط  وسایل  قبیل:  از  غیرمجاز  وسیله  هرگونه  از  استفاده  ج- 
دستگاه هاي حافظه دار.

د- کمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤاالت.
ه - دسترسي غیرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.

و- هرگونه تغییر غیرمجاز سؤاالت، اوراق و پاسخنامه هاي داوطلبان یا سایر مدارك و 
دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشاي سؤاالت آزمون یا تالش در جهت دستیابي و افشاي آن یا شرکت یا معاونت 
در این امر، قبل یا حین برگزاري آزمون به هر نحو.

ح- خرید یا فروش سؤاالت آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر، قبل 
یا حین برگزاري آزمون، اعم از اینكه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعي یا غیرواقعي باشد.

ماده 6- هیأت هاي رسیدگي به تخلفات، صالحیت صدور حكم به مجازات هاي زیر 
را درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشموالن بند )الف( ماده )5(: اخطار کتبي با درج در پرونده داوطلب و 
اعالم به مراجع ذي ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشموالن بند )ب( یا بند )ج( ماده )5(: محرومیت از گزینش علمي در 
آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در 

آزمون از یك تا ده سال بعد.

تبصره- آراء هیأت هاي بدوي جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )6( این قانون 
قابل تجدید نظر خواهي در هیأت تجدید نظر رسیدگي به تخلفات در آزمون هاست.

)5( هیأت هاي  ماده  )ح(  و  )ز(  )و(  )هـ(،  )د(،  بندهاي  ماده 7- در مورد مشموالن 
رسیدگي متهم را براي رسیدگي و اعمال جزاي نقدي از ده میلیون )1۰/۰۰۰/۰۰۰( 
ریا ل تا یك میلیارد )1/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ریال یا حبس از یك تا پنج سال یا هر دو 

مجازات به محاکم دادگستري معرفي مي نمایند.
ماده 8 – ارتكاب هر یك از اعمال موضوع ماده )5( چنانچه در قالب عضویت در یك 
گروه یا شبكه باشد، موجب تشدید مجازات مي شود و تشكیل دهنده و سرکرده گروه 
یا شبكه به حداکثر مجازات محكوم مي گردد. مجازات هر یك از اعضاء، که در ارتكاب 
تخلفات و جرایم فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده 

براي مرتكب است.
ماده 9- رسیدگي در هیأت هاي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها، مانع از رسیدگي 
یا  اداري  تخلفات  به  رسیدگي  هیأت هاي  در  رسیدگي  یا  جزایي  قوانین  سایر  برابر 
هیأت هاي انتظامي اعضاي هیأت علمي یا کمیته هاي انضباطي دانشجویان نیست و 
مرتكب، عالوه بر مجازات مندرج در مواد )6( و )7( این قانون، به مجازات مقرر در 

سایر قوانین و مقررات محكوم مي گردد.
ماده 1۰- در صورت محكومیت قطعي فردي به یكي از مجازات هاي مندرج در این 
قانون، به استثناء مجازات مندرج در بند )الف( ماده )6(، هیأت رسیدگي به تخلفات 
در آزمون ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي نماید؛ در این صورت، مؤسسه آموزشي 
به وي خودداري خواهد نمود،  یا مدرك  اعطاي هرگونه گواهي  از صدور و  مربوط، 
باشد، وزارت علوم، تحقیقات و  اعطاء شده  به وي  فارغ التحصیلي  و چنانچه گواهي 
یا  یا وزارت آموزش و پرورش  یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  فناوري 

دانشگاه آزاد اسالمي، ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
ماده 11- چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بین نمرات و رتبه اکتسابي داوطلبي و 
سوابق تحصیلي وي مغایرت هاي غیرمتعارف مشهود و اساسي، از قبیل: عدم تطابق 
معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهي با رتبه و نمره اکتسابي در آزمون، وجود داشته 
باشد، با تأیید هیأت هاي بدوي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها، از داوطلب در یك یا 
چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي آید. تعیین وضعیت نهایي 
آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد، بر عهده هیأت بدوي 

است.
ماده 12- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمي و آموزشي، که براي افزایش آمادگي داوطلبان 
شرکت در آزمون هاي مورد بحث این قانون فعالیت مي کند، چنانچه در تخلفات ماده 
)5( مشارکت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو مي شود و مدیران مسؤول آنها، عالوه 
بر محرومیت دائمي از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازات هاي پیش بیني شده 
یا آموزشگاه فاقد  این قانون و سایر قوانین محكوم مي شوند، و چنانچه مؤسسه  در 

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

اقدام نماید.
 در خاتمه اضافه مي نماید که داوطلبان، در صورت لزوم، مي توانند سؤال یا سؤاالت 
خود را در این خصوص، از این تاریخ لغایت پایان روز پنج شنبه 98/9/21 همه روزه 
صبح از ساعت 8:۰۰ الي  12:۰۰ و بعدازظهر از ساعت  14:۰۰  الي  17:۰۰ با بخش 
پاسخگویي اینترنتي این سازمان یا شماره  تلفن هاي:  42163-۰21 در میان بگذارند. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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