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یادداشت  هفته

27 آذر،سالروز شهادت 
آیت ا... دکترمحمد  مفتح و روز 

وحدت حوزه و دانشگاه ، گرامی باد

افرادی که  به اطالع عموم هموطنان محترم می رساند 
سازمان  رئیس  با  مالقات  درخواست  ثبت  به  متمایل 
هستند، می توانند از طریق سامانه پاسخگویی اینترنتی 

این سازمان )سیستم ارسال درخواست( به نشانی:

    https://request.sanjesh.org/noetrequest/login

)با ورود برای افراد عضو و عضویت و ورود برای افراد 
منظور  این  برای  ماه  هر  پنجم  تا  یکم  از  غیرعضو( 

اقدام نمایند.

الزم به ذکر است که پس از اتمام مهلت تعیین شده و 
جمع آوری درخواست ها ، برنامه مالقات به نحو مقتضی 

به اطالع درخواست کنندگان خواهد رسید.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

نحوة ارسال درخواست مالقات با رئيس سازمان سنجش آموزش کشور

صفحه  11

صفحه  14

صفحه  11

صفحه   8

چند نكته دربارة

 آزمون كارشناسي ارشد 99 )بخش آخر(

ازسوی سازمان سنجش اعالم شد :

 رشته های جدید مرحله تمدید 
پذیرش با سوابق تحصيلي 

آزمون سراسري 1398

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

 تاریخ برگزاري و نحوة نام نویسي در 

ششمين آزمون سامفاي دانشگاهي 1398

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره  :

 تاریخ  و نحوة  برگزاري آزمون 

)الكترونيكي( زبان انگليسي پيشرفته 
)Tolimo:E-A2019(  دورة 138

گفت و گو با سه رتبۀ برتر کشوری

 گروه آزمایشي علوم ریاضی و فنی 

در آزمون سراسری 98  )بخش آخر(

مهم ، داشتن 
روحيۀ 

خوب 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

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
برعهده  را  مسلمانان  کار  از  بخشي  هر کس 
گیرد و در کار آنها مانند کار خود دلسوزي 

نكند، بوي بهشت را استشمام نخواهد کرد. 

خدا  عذاب  از  امان  مایة  زمین،  در  چیز  دو 
بَُود؛ یكي از آن دو برداشته شد؛ پس دیگري 
که  اماني  اما  زنید؛  چنگ  بدان  و  بگیرید  را 
برداشته شد، رسول خدا )ص( بود، و اماني که 

مانده است، آمرزش خواستن است.

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند:
به جماعت خوانده شود،  نماز آدمي که  یك 
در  وي  خواندن  فرادي  نماز  سال  چهل  از 

خانه اش، بهتر است.

شمارة  هفته«  »یادداشت  ادامة  در  ستون،  این  در 
سوي  از  آنها  رعایت  که  را  نكاتي  آخرین  پیشین، 
الزم   1399 سال  کارشناسي ارشد  آزمون  داوطلبان 

به نظر مي رسد، یادآور مي شویم.
این نکات به قرار زیر است:

منحصراً  ثبت نام  هزینه  پرداخت  که  آنجایي  از  ـ   1
به صورت اینترنتي انجام مي گیرد، شایسته است که 
داوطلبان، با استفاده از کارت هاي عضو شبكه بانكي 
با  است،  فعال  آنها  الكترونیكي  پرداخت  که  شتاب، 
و  سنجش  سازمان  اطالع رساني  پایگاه  به  مراجعه 
ثبت نام  وجه  عنوان  به  شده  تعیین  مبلغ  پرداخت 
به  نسبت  امتحاني،  آزمون یك کدرشته  در  شرکت 

ثبت نام در این آزمون اقدام کنند. 
2 ـ با عنایت به آنكه مقرر شده است که در مراحل 
 ،1399 کارشناسي ارشد  آزمون  فرآیند  مختلف 
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 مبلغ تعیین 
شده به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه، 

مي توانند از این خدمات استفاده کنند.
 25 دوشنبه  روز  از  داوطلبان،  که  است  الزم  ـ   3
لغایت چهارشنبه 27 فروردین ماه 1399 با مراجعه 
به  نسبت  سنجش،  سازمان  اطالع رساني  پایگاه  به 
تهیه پرینت کارت و برگ راهنماي شرکت در آزمون 

کارشناسي ارشد 1399 اقدام کنند. 
و  استان  اساس  بر  داوطلبان،  آزمون  محل  ـ   4
 36 بند  در  شده  درج  اقامت  محل  شهرستان 
تقاضانامه ثبت نام تعیین مي شود؛ بنابراین، شایسته 
 2 شمارة  جدول  به  مراجعه  با  داوطلبان،  که  است 
دفترچه راهنماي ثبت نام و درج کد مربوط به استان 
و شهر محل اقامت در تقاضانامه، در این زمینه اقدام 

کنند. 
این  داوطلبان  تمامي  اولیه(  )نتایج  کارنامه  ـ   5
برنامه  اساس  بر  سنجش،  سازمان  سوي  از  آزمون، 
زماني مندرج در دفترچه راهنماي آزمون یاد شده، 
از طریق پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش منتشر 
خواهد شد؛ بنابراین، تمامي داوطلباني که مجاز به 

و  ضوابط  اساس  بر  مي توانند  باشند،  رشته  انتخاب 
شرایط درج شده در دفترچه راهنماي انتخاب رشته، 
به  نسبت  شد،  خواهد  منتشر  مقرر  زمان  در  که 

انتخاب رشته خود اقدام کنند.
پذیرش  و  سنجش  خصوص  در  موارد  سایر  ـ   6
سال  ناپیوسته  کارشناسي ارشد  آزمون  در  دانشجو 
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  تمامي  در   1399
در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  قانون  مطابق  عالي، 
 94/12/18 مصوب  تكمیلي  تحصیالت  دوره هاي 
و مصوبات شوراي سنجش  اسالمي  مجلس شوراي 

و پذیرش تحصیالت تكمیلي خواهد بود.
7- هر ساله تعدادي قابل توجهي از داوطلبان، 
در درج معدل خود در زمان ثبت نام، دقت الزم 
را اعمال نمي كنند و پس از پذیرفته شدن در 
آنها  قبولي  معدل،  مغایرت  خاطر  به  دانشگاه، 
مي شود؛  آنها  سردرگمي  موجب  و  شده  لغو 
توصيه  اكيداً  گرامي  داوطلبان  به  بنابراین، 
را  الزم  دقت  خود  معدل  درج  در  كه  مي شود 
از سوي  اگر ثبت نام آنها  مبذول دارند و حتي 
پرینت  مشاهده  با  نمي پذیرد،  انجام  خودشان 
موارد  دقيق  كنترل  به  نسبت  تقاضانامه شان، 
درج شده در آن اقدام كرده و در مراحل بعدي، 
وجود  آنها  براي  اطالعات  ویرایش  امکان  كه 
اقدام  خود  اطالعات  اصالح  به  نسبت  دارد، 

كنند.
8ـ  با عنایت به مشكالت به وجود آمده در آزمون هاي 
پیشین در خصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان 
ثبت نام  که  داوطلباني  براي  اکثراً  موضوع  این  )که 
آنان از سوي دیگران انجام مي شود، رخ داده است(، 
تأکید مي گردد که این افراد، عالوه بر کنترل اطالعات 
ثبت نامي، حتماً نسبت به کنترل عكس ارسالي خود 
دقت کنند تا اشتباهاً عكس داوطلب دیگري به جاي 
عكس آنها ارسال نشود. بدیهي است که در صورت 
به  فرد  متقاضي،  طرف  از  اشتباهي  عكس  ارسال 
وي  با  مقررات  مطابق  و  شده  تلقي  متخلف  عنوان 

رفتار خواهد شد.
شاد و سربلند باشيد

چند نكته دربارة آزمون كارشناسي ارشد 99 )بخش آخر(
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با اعالم تقویم زمانی :

جزئيات دوازدهمين المپياد علمی 
دانشجویان علوم پزشكی اعالم شد

تقویم دوازدهمين المپياد علمی دانشجویان علوم 
پزشکی سال ۱۳۹۹ منتشر شد.

علوم  دانشجویان  علمی  المپیاد  دوازدهمین  جزئیات 
پزشكی  علوم  دانشجویان  و  است  شده  اعالم  پزشكی 
می توانند بر اساس زمان بندی اعالم شده، در این دوره 

ثبت نام و شرکت کنند.
از سوی  دانشجویان،  اسامی  یادآوري است که  به  الزم 
دانشگاه ها و دانشكده های علوم پزشكی در اول اسفندماه 
98 به دبیرخانه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشكی 
اعالم می شود و دانشجویان معرفی شده باید در روزهای 
مرکز سنجش  سایت  به  ورود  با   98 اسفندماه   6 تا   4
آزمون  در   sanjeshp.ir نشانی:  به  پزشكی  آموزش 

غربالگری ثبت نام کنند.
آزمون  اول  )مرحله  متمرکز  غربالگری  آزمون  ضمناً 
سنجش  مرکز  در   99 ماه  فروردین   22 در  انفرادی( 
اعالم  آنها  اسامی  که  دانشگاه هایی  و  پزشكی  آموزش 

می شود، برگزار خواهد شد.
المپیاد  دبیرخانه  سوی  از  گروهی  کار  عناوین  ضمناً 
علمی دانشجویان علوم پزشكی در اول اردیبهشت ماه 

99 اعالم می شود.
نتایج آزمون غربالگری و معرفی 3۰ تیم راه  همچنین 

از   99 ماه  اردیبهشت   15 در  بعدی،  مراحل  به  یافته 
سوی مرکز سنجش آموزش پزشكی و دبیرخانه المپیاد 

علمی دانشجویان علوم پزشكی اعالم می شود.
ضمناً گزارش پروژه بر اساس موضوع اعالم شده )مرحله 

اول آزمون گروهی( در 14 تیرماه 99 انجام می گیرد.
)انفرادی  آزمون مرحله دوم  یادآوري است که  به  الزم 
المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشكی، در  و گروهی( 
روزهای 11 تا 15 مرداد 1399 در تهران برگزار خواهد 

شد.

در هفته پژوهش برگزار مي شود:

هفتمين نمایشگاه تخصصی کتاب 
دانشگاهی 

دانشگاهی«  كتاب  تخصصی  نمایشگاه  »هفتمين 
دائمی  محل  در  ماه  آذر   ۲۹ تا  )فردا(   ۲۶ از 
می شود  برگزار  تهران  بين المللی  نمایشگاه های 
با  می توانند،  استادان  و  طالب  دانشجویان،  و 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  یارانه  كارت  دریافت 
در  فناوری  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  و  اسالمی 
دانشگاهی  ناشران  تخفيفات  از  نمایشگاه،  محل 

برخوردار شوند. 
نمایشگاه  کنار  در  و  پژوهش  هفته  با  همزمان 
دولتی،  نهادهای  و  دانشگاه ها  پژوهشی  دستاوردهای 
با  دانشگاهی«  کتاب  تخصصی  نمایشگاه  »هفتمین 

حضور ناشران معتبر دانشگاهی ایران برگزار می شود.
و  روز  چهار  مدت  به  نمایشگاه،  این  برگزاری  زمان 
ماه  آذر   29 جمعه  تا  )فردا(  ماه  آذر   26 سه شنبه  از 
از ساعت  این نمایشگاه،  از  بازدید  خواهد بود و ساعت 
که  است  گفتنی  است.  شده  گرفته  نظر  در   17 تا   9
دستاوردهای  نمایشگاه  با  همزمان  فوق،  نمایشگاه 
پژوهشی دانشگاه ها و نهادهای دولتی و در محل دائمی 
خیابان  )در  سالن 25  تهران،  بین المللی  نمایشگاه های 

سئول( برگزار می شود.

تجهیز  به  می توان  نمایشگاه  این  ویژگی های  جمله  از 
هزار  هفتاد  از  بیش  عرضه  و  تخصصی  کتابخانه های 
حوزه های  در  ویژه  به  دانشگاهی،  کتب  جدیدترین  از 

مختلف فنی و مهندسی، ارائه تخفیف از سوی ناشران 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  یارانه  اختصاص  درصد،   25 تا 
اسالمی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشجویان، 
بانك  سوي  از  یارانه  کارت  صدور  و  استادان  و  طالب 
شهر در محل نمایشگاه با ارائه کارت شناسایی و کارت 

دانشجویی اشاره کرد.
نشر  نگری  »آینده  عنوان  با  همایشی  همچنین 
تا  از ساعت 13  آذر  دانشگاهی« در روز پنجشنبه 28 
17 در سالن مروارید، واقع در طبقه فوقانی سالن خلیج 

فارس، در محل دائمی نمایشگاه ها برگزار خواهد شد.

تا  3۰ آذر ماه ادامه دارد:

امكان ثبت درخواست نقل و انتقال در 
دانشگاه علمی ـ کاربردی 

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی 
انتقال  و  نقل  ثبت نام  فرآیند  ادامه  از  كاربردی،  ـ 
تحصيلی  سال  دوم  نيمسال  برای  دانشجویان 

۹8 ـ ۹۹ تا روز شنبه ۳۰ آذرماه خبر داد. 
دکتر سید احمدرضا پیش بین، با اعالم این مطلب، اظهار 
کرد: ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه علمی ـ 
کاربردی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 98 ـ 99 از 
این  و  آغاز شده  آوا«  آذرماه از طریق سامانه »هم   15

مهلت تا 3۰ آذر ماه ادامه دارد.
وی افزود: دانشجویان متقاضی برای ثبت نام در نقل و 
انتقال، باید در بخش ثبت درخواست انتقال در سامانه 
نقل و انتقاالت این دانشگاه و بر اساس موارد مندرج در 

آیین نامه ابالغی ثبت نام کنند.
ـ  علمی  جامع  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
کاربردی، دکتر پیش  بین خاطر نشان کرد: طبق ضوابط، 
موضوع انتقال به مراکز آموزش استان تهران صرفاً باید 
در کمیته نقل و انتقاالت سازمان مرکزی این دانشگاه 
استان هاي  سوي  از  درخواست ها  سایر  و  شود  بررسی 

مبدأ و مقصد مورد بررسی و تأیید قرار گیرد.
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پیرو اطالعیه هاي مورخ 98/۰8/۰6 و 98/8/22، بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان 
ناپیوسته  کارشناسي  تحصیلي  رشته هاي  در  تحصیل  به  عالقه مند  شرایط  واجد 
داوطلباني که در  از  )اعم  ناپيوسته سال ۱۳۹8  آزمون كارداني به كارشناسي 
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 1398/۰8/3۰ لغایت 1398/1۰/3۰ 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 

1398/6/3۰ نسبت به اخذ مدرك مربوط اقدام نمایند. 
تبصره: در صورتي که تشكیل کالس براي نیمسال دوم سال تحصیلي 98-99 از 
سوي مؤسسه میسر باشد، ثبت نام از داوطلباني که تا تاریخ 1398/11/3۰ مدرك 
تحصیلي کارداني )فوق دیپلم( خود را اخذ مي نمایند، با شروع تحصیل از بهمن ماه 

1398 پس از ارائه مدرك مربوط، بالمانع است. 
۲- کلیه داوطلبان باید، با هماهنگي دانشگاه ها و مؤسسات محل مراجعه، بابت هزینه 
از طریق  ۳4۰/۰۰۰ )سيصد و چهل هزار( ریال  مبلغ  پرداخت  به  نسبت  ثبت نام 

سیستم پرداخت الكترونیكي 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 تكمیل، آن را 

به مؤسسه آموزش عالي مورد تقاضا ارائه نمایند.
۳- 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.

۶- 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 )1399( 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 مكاتبه 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 1398 مندرج در پایگاه 

اینترنتي این سازمان، توجه نمایند.

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

۲- اصل کارت ملي و دو برگ تصویر پشت و روي آن.
۳- شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهیه شده درسال جاري.

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

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

7- اصل  حكم  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 پاسخگویي اینترنتي 
پایگاه اطالع رساني سازمان به نشاني : www.sanjesh.org یا با شماره  تلفن 
گویاي : 4۲۱۶۳ )كد ۰۲۱( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به این سازمان 

خودداري نمایند .
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

 تمدید پذیرش براي رشته هاي تحصيلي دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالي درآزمون کارداني به 

کارشناسي ناپيوسته سال 1398
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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.
شرایط 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 باید 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 تكميل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:

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 توزیع کارت اینترنتي 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 - دانشجویي  کشور:

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

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 شرایط و ضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون 

کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399 و بيست و 

پنجمين دوره المپياد علمي- دانشجویي 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 پذیرش: 

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: 4۲۱۶۳-۰۲۱ 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 نتایج دانشگاه 

آزاد اسالمی
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 ۳ رتبۀ  كه  می دانيد  آیا 
علوم  آزمایشي  گروه  كشوري 
ماه  مهر  از  فنی،  و  ریاضی 
كنکور  برای  خواندن  درس 
از  بخشی  و  كرده  آغاز  را 
عقب ماندگی های درسی خود را 
نمود؟  برطرف  نوروز  تعطيالت  در 
 ۱۰ و   8 رتبه  هاي  كه  می دانيد  آیا 
ریاضی  علوم  آزمایشي  گروه  كشوری 
استرس  كنکور  جلسۀ  سر  در  نيز  فنی  و 
داشتند؟ می خواهيم بگویيم كه حتی بهترین 
كه  سالی   در  نيز،  سراسری  آزمون  رتبه های 
با مشکالتی  كنکوری بودند و سرجلسۀ آزمون، 
نبوده است كه  این گونه  و  بودند  به گریبان  دست 
همه چيز برای آنها مثبت و ایده آل باشد. فقط 
آنها در شرایط مختلف و گاه نامناسب، 
هدف خویش را گم نکرده و همچنان با 
عزمی راسخ به پيش رفته اند بخش آخر 
از گفت و گو با آقای دانا افاضلی، رتبۀ ۳، 
آقای محمد  رتبۀ 8،  خانم  فاطمۀ جعفری، 
گروه  كشوری   ۱۰ رتبۀ  ابوترابی،  مهدی 
آزمایشي علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری 
سال ۹8 می تواند اطالعات خوبی در این زمينه 
در اختيار شما قرار دهد. با سپاس از این عزیزان، 
كه در این گفت و گو شركت كردند، بخش آخر این 

گفت و گو را تقدیمتان می كنيم. 
 

* هر داوطلبی می خواهد بهترین كارایی را در 
از  باشد؛  سالی كه كنکور می دهد، داشته 
از  بهينه  برداری  بهره  و  زمان  رو،  همين 
آن، یکی از مسائل مهم برای داوطلبان آزمون 
بهترین  به  رسيدن  برای  عده ای  است.  سراسری 
بهره وری از این سال سرنوشت ساز، استفاده از یک 
مشاور را پيشنهاد می دهند؛ نظر شما در این زمينه 

چيست؟ 
مدرسه  مشاور  برنامة  با  من  ابوترابی:  مهدی  محمد 
پیش می رفتم و این برنامه برایم مفید بود؛ برای مثال، 
قبل از کنكور کمی استرس داشتم که با مشاورمان 
صحبت های  با  او  و  گذاشتم  میان  در  را  آن 
انگیزشی و روحیه دادن، حالم را خوب 

کرد و کمكم کرد که به احتماالت منفی فكر نكنم.
دانا افاضلی: برای من، مشاور، یكی از مهم ترین عوامل 
موفقیت بود و هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ درسی به 
من کمك کرد؛ چون تجربة الزم را داشت و می توانست 
در  عالی  رتبة  کسب  برای  که  کند  راهنمایی  خوبی  به 
باید چگونه  رشته ای که می خواهی در آن قبول شوی، 
تالش کنی تا به نتیجه برسی. خود من در وجودم کسب 
اما مشاورمان در من چنین  رتبه تك رقمی نمی دیدم، 

چیزی را دید و کمكم کرد تا به آن برسم. 
والدین  تكلیف  افاضلی(:  دانا  )مادر  ذاكری  خانم 
مدرسه ای که مشاور دارد، مشخص تر است؛ چون والدین 
و  باشند  ارتباط  در  معلم ها  تك  تك  با  که  نیست  الزم 
مشاور پل ارتباطی خوبی بین والدین و کادر مدرسه است. 
مشاور مدرسه دانا، اطالعات شسته و ُرفته و خوبی را در 
با هر  نبود که من  و دیگر الزم  قرار می داد  اختیار من 
معلمی جدا جدا صحبت کنم تا از وضعیت فرزندم با خبر 

شوم. 
از زمان، وضعیت روحی ام  برهه ای  فاطمه جعفری: در 
خیلی بد بود و مشاور مدرسه خیلی به من کمك کرد و 
در کل، از لحاظ روحی خیلی ما را جمع و جور می کرد و 
نمی گذاشت که ناامید شویم یا گرفتار حاشیه ها شویم؛ به 
خصوص که در سال تحصیلي ما، یك وضعیت استثنایی 
بیماری  خاطر  به  ما،  گسستة  معلم  چون  آمد؛  پیش 
ما شاهد مبارزة  و  دنیا رفتند  از  ماه  آذر  اواخر  سرطان، 
ایشان با بیماری بودیم، و این چالش بزرگی برای ما بود 
و روحیه بیشتر بچه ها به همین خاطر خراب شده بود؛ 
اما مشاورمان کمك کرد تا دوباره به وضعیت عادی باز 
گردیم. از لحاظ برنامه ریزی درسی هم  مشاوران خیلی 
خوب بودند و اصاًل برنامه ریزی را ایشان به من یاد دادند. 
سالم  بدن  در  سالم  عقل  كه  گفته اند  قدیم  از   *
است؛ به عبارت دیگر، تغذیه و ورزش می تواند در 
كسب آمادگی علمی داوطلب بسيار مؤثر باشد؛ در 

این زمينه چه برنامه ای داشتيد؟ 
خانم شریفی )مادر فاطمۀ جعفری(: تالش می کردم 
مثال،  برای  کنم؛  فراهم  تغذیه ای سالم  ایشان  براي  که 
استرس باعث می شود که تمایل به شیرینی باال برود و 
من، برای اینكه تمایل به شیرینی را در فرزندم کاهش 
بدهم، بیشتر میوه در اختیارش قرار می دادم یا ساالد که 

همیشه در برنامة غذایی ما بود. 
در زمینة ورزش نیز ُمصر بودیم که فرزندمان هفته ای یك 
بار سالن برود و بدمینتون بازی کند؛ چون قبل از سال 
دوازدهم، بدمینتون را به صورت حرفه ای دنبال می کرد 
و ما می دانستیم که ورزش، حتی در حد محدودش، در 
خاطر،  همین  به  است؛  مؤثر  بسیار  فرد،  روحیه  حفظ 
ورزش کردن ایشان هفته ای یك بار تا آخر ادامه داشت و 

اصاًل حذف نگردید. 
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خانم ذاكری )مادر 
دانا افاضلی(: فرزند من، اصطالحاً »بخور« 

نیست و من خوردن خیلی چیزها را برای او اجبار می کردم. یكی از 
موادی که همیشه در خانه تهیه می کردم یا دانا به عنوان تنقالت به مدرسه می برد، 
آجیل بود؛ چون ساعات درسي مدرسه خیلی زیاد بود و مصرف تنقالت انرژی الزم را 

برایش فراهم می کرد.
دانا افاضلی: تا پیش از سال دوازدهم، تنیس روی میز را به طور حرفه ای بازی می کردم، 
اما برای کنكور آن را کنار گذاشتم؛ البته پنجشنبه ها یا جمعه ها ورزش سبك داشتم، اما 

یك برنامه منظم و جدی نداشتم. 
سایر  با  هم  تفریح  زنگ های  در  و  نداشتم  خاصی  تغذیة  ابوترابی:  مهدی  محمد 

همكالسی ها والیبال بازی می کردیم. 
* زنگ تفریح ها درس ساعت بعد را نمی خواندید؟ 

محمد مهدی ابوترابی: نه، زنگ تفریح براي ما صرفاً زمان بازی بود. 
* نظرتان دربارۀ نيایش چيست؟

محمد مهدی ابوترابی: یك رابطه احساسی با پروردگارم داشتم و این ارتباط به من 
خیلی کمك می کرد؛ به خصوص روزهایی که حالم خوب نبود.

من  برای  و  دارم  دوست  خیلی  را  اعتقادی  مسائل  دربارة  کردن  فكر  افاضلی:  دانا 
زنگ های معارف سال دوازدهم، فرصت خوبی برای تفكر و تأمل در این زمینه بود. 

فاطمه جعفری: نیایش، همیشه بخشی از زندگی من بوده است و سال دوازدهم هم، 
مثل سایر سال ها، همین فضا بر من حاکم بود.

* نقش والدین را در موفقيتتان چگونه ارزیابی می كنيد؟
فاطمه جعفری: برای من، که سال دوازدهم بیشتر در خانه بودم، والدینم نقش مهمی 
در موفقیتم داشتند؛ چون همواره فضای خانه را برایم آرام نگه مي داشتند و طوری رفتار 
می کردند که من به جایی رسیدم که نتیجه آزمون های آزمایشی برایم مهم نبود، و حتی 
اگر آنها را خراب می کردم، می گفتند که نباید ذهنت را به خاطر این مسائل آشفته کنی.
محمد مهدی ابوترابی: والدینم همة شرایط را برای موفقیت من مهیا کردند؛ برای 
مثال، سالی که کنكوری بودم، مسافرت نرفتند، مهمانی خیلی کم می رفتند و چون 
من در خانه درس می خواندم، رعایت حال مرا می کردند و فضای خانه مان خیلی آرام 
بود. ضمناً در تهیة کتاب های کمك آموزشی براي من نیز کوتاهی نكردند و هر چه 
می خواستم، برایم تهیه می کردند. دربارة نتایج آزمون های آزمایشی هم حساس نبودند 

و مرا بازخواست نمی کردند. 
دانا افاضلی: فكر می کنم درست نیست که نقش والدین را به سال دوازدهم محدود 
کنیم. برای من، همة سال هایی که درس خواندم، خانواده خیلی نقش داشت؛ حتی 
مكان خانه را عوض کردند تا من برای رفتن به مدرسه و کالس های المپیاد، بُعد مسافت 

نداشته باشم.
* آقای افاضلی! به المپياد اشاره كردید و قبل از این هم گفتيد كه تابستان 
منتهی به سال دوازدهم را درگير المپياد بودید و حتماً در آخرین مرحله هم 
امتياز الزم را كسب نکردید و جزو ۱۰ نفر آخر، كه مدال طال می گيرند و بدون 
كنکور در دانشگاه پذیرفته می شوند، نشدید. اكثر این دسته از دانش آموزان، 
مدتی طول می كشد تا بتوانند خودشان را پيدا كنند، و چون از بقيه داوطلبان 
عقب تر هستند و بيشتر روی یک درس تمركز كرده اند، نمی توانند رتبه ای 
در حد توان خود كسب كنند؛ با این حال، چه شد كه شما توانستيد با وجود 

شرایطی مشابه، رتبۀ ۳ كشوری را به دست بياورید؟ 
دانا افاضلی: در ابتدا من هم انگیزة الزم را 

براي 
درس خواندن نداشتم 

که  می دیدم  چون  می ترسیدم؛  ضمن  در  و 
بچه هایی با شرایط مشابه من در سال های گذشته، خیلی موفق نشده اند؛ 

اما بعد چشم هایم را بستم و خودم را در مسیر کنكور انداختم و سعی کردم که با درس ها 
درگیر بشوم. بعد از دوهفته دیدم که خیلی هم مسیر مشكلی نیست و می توانم در 
رشته ای که می خواهم، قبول شوم؛ برای مثال، هفتة دوم، در برآیند هفتگی مدرسه اول 
شدم و این موفقیت خیلی کمكم کرد که جلو بروم. از مشاور مدرسه هم خیلی کمك 
گرفتم؛ چون، همان طور که پیش از این گفتم، او به من ایمان داشت و معتقد بود که 
می توانم موفق شوم؛ البته به یكباره پیشرفت نكردم، بلكه آرام آرام خودم را پیدا کردم. 
در ابتدا ترس داشتم و از درس فراری بودم، ولی کم کم درگیر شدم و در پیمودن این 

روند، موفق شدم. 
* جّو مدرسه چگونه بود؟

دانا افاضلی: جّو مدرسه برای من خوب بود و این برای من خیلی مهم بود؛ چون من 
در خانه نمی توانستم درس بخوانم و تمام سال تحصیلی و تابستان منتهی به کنكور را 

در پایگاه مطالعاتی مدرسه مان درس می خواندم. 
محمد مهدی ابوترابی: مدرسة ما فوق العاده بود و به نظرم نمی توانست که بهتر از این 
باشد. هم بچه ها درس خوان بودند و هم جّو آن مثبت بود و انرژی منفی هم در آن 
حاکم نبود. در مدرسه آزمون های آزمایشی زیادی می دادیم که این آزمون ها خیلی در 

موفقیتمان مؤثر بود. اردوهای جمع بندی هم داشتیم که خیلی خوب بود. 
فاطمه جعفری: در کالس جّو خوبی حاکم بود. بچه ها به وضعیت درسی هم کاری 
نداشتند و زنگ های تفریح، صحبت از درس نمی شد. در کل، جّو شادی وجود داشت و 

این موضوع، در موفقیت ما تأثیرگذار بود. 
* در تعطيالت نوروز چه كردید؟ 

فاطمه جعفری: قبل از عید، چند روز مسافرت رفتیم. این چند روز را کمتر درس 
خواندم، اما این سفر برای روحیه ام خوب بود. عید، تنها اردوی مطالعاتی من بود و چون 
با حضور در این اردو، در جّو بچه ها بودم، در مجموع، برایم مثبت بود. در این ایام، درس 

خواندنم، مثل روزهای تعطیل دیگر بود و دو هفته مداوم از صبح درس می خواندیم. 
دانا افاضلی: قبل از عید آبله مرغان گرفتم و چند روزی که قرار بود به استراحت و تفریح 
بگذرد، برای من به بیماری گذشت؛ اما با شروع تعطیالت نوروز، حالم خوب شد و چون 
تابستان درگیر المپیاد بودم و از درس ها عقب مانده بودم، ایام نوروز فرصت خوبی برای 
جبران عقب ماندگی هایم فراهم شد. در کل، ایام نوروز با بازخوانی و دوره های مبسوطی 
که در مدرسه داشتیم، نقاط ضعفمان برطرف شد؛ چون قبل از عید، هر روز درس جدیدی 
اضافه می شود و گاه فرصت دوره کردن آنها نیست. ما در فروردین دو بار مطالبی را که خوانده 
بودیم، دوره کردیم؛ البته نقش مشاور در اینجا خیلی مهم بود که کمك کرد تا خسته نشویم 

و بتوانیم درس خواندن و آمادگي براي کنكور را به خوبی ادامه دهیم. 
اردوی  در  ساعت   12 روزی  بعد،  به  فروردین  دوم  روز  از  ابوترابی:  مهدی  محمد 
مطالعاتی بودیم و در 1۰ روز دروس پایه را تمام کردیم؛ در واقع، من ریاضی و فیزیك 

را بعد از عید اصاًل نخواندم. 
* ماه رمضان چه كردید؟ 

گفت و گو با سه رتبۀ برتر کشوری گروه آزمایشي علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 98  )بخش آخر(

مهم ، داشتن روحيۀ خوب است
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محمد 
ابوترابی:  مهدی 
یك  رمضان،  ماه  ایام  در 
روز در میان، آزموني مشابه کنكور 
آزمون  که  روزهایی  و  می دادیم 
ساعت  دو  یكی  تا  از صبح  نمی دادیم، 
از  بعد  و  می خواندم  درس  افطار  به  مانده 
افطار هم تا ساعت 12 شب درس می خواندم؛ 
و  می کرد  پرت  را  حواسم  خواندن  درس  انگار 

گرسنه ام نمی شد! 
* روز قبل از كنکور را چگونه گذراندید؟

درس  اصاًل  کنكور،  از  قبل  روز  فاطمه جعفری: 
نخواندم و سعی کردم که زود از خواب بیدار شوم 
و بعد از ظهر نخوابم تا بتوانم شب راحت بخوابم. 
بعد از ظهر هم بیرون رفتم و کمی گشتم تا خسته 
هیجان  یك  ابتدا  در  هم  آزمون  جلسة  سر  شوم. 

خاصی داشتم، اما بعد آرام شدم. 
آزمون  مجموعه  یك  کنكور،  از  قبل  روز  افاضلی:  دانا 
»آن الین« مدارس برتر را از خودم گرفتم و تحلیل کردم و 
بعد کمی شیمی را مرور کردم، حدود پنج یا شش بعد از ظهر، 
مطالعه را کنار گذاشتم. سر جلسة آزمون هم استرس نداشتم؛ چون 

قباًلَ المپیاد داده بودم و با فضای آزمون های جدی و سراسری آماده بودم. 
محمد مهدی ابوترابی: یك هفته قبل از آزمون سراسري، ساعت شش صبح بیدار 
می شدم؛ چون در کل عادت به صبح زود بیدار شدن ندارم و این طوری خودم را آماده 
کردم. روز قبل از آزمون هم تا شش بعد از ظهر، حفظیاتی مثل فرمول های فیزیك یا 
شیمی و تاریخ ادبیات را دوره کردم. صبح سر جلسة آزمون سراسري هم کمی هیجان 
و استرس داشتم، ولي در حوزه آزمون، چند تا از دوستان دوران دبستانم را دیدم و 
به آرامشی نسبی رسیدم؛ اما با شروع آزمون دوباره استرسم برگشت و ادبیات را خوب 
ندادم، ولي چون در عربی قوی بودم، استرسم از بین رفت و باز سر سؤال های گروه 
آزمایشي علوم ریاضی و فنی، وقتی دیدم که سؤال ها خیلی آسان است، خودم را باختم! 

* به خاطر سادگی سؤال ها؟ 
محمد مهدی ابوترابی: بله، چون وقتی سؤال ها ساده باشد، تفاوت بین قوی و خوب 
کم می شود و آن وقت باید بسیار دقت کرد؛ چون پاسخ درست یا نادرست دادن به یك 

سؤال، می تواند در رتبه شما اثر گذار باشد. 
فاطمه جعفری: من هم وقتی دیدم که سؤال های اختصاصی آسان است، اعصابم خرد 
شد، و در نهایت، سرعت پاسخ گویی ام را کم کردم تا با دقت بیشتری آنها را حل کنم. 

سؤاالت ریاضی و فیزیك را نیز دوباره بررسي کردم. 
* چه درصدهایی در آزمون سراسری كسب كردید؟

 دانا افاضلی: زبان و ادبیات فارسي 9۰/7 درصد، زبان عربي 1۰۰ درصد، فرهنگ و 
معارف اسالمي 86/7 درصد، زبان خارجي 89/4 درصد، ریاضي 1۰۰ درصد، فیزیك 

1۰۰ درصد، شیمي 86/7 درصد.
محمد مهدی ابوترابی: زبان و ادبیات فارسي 62/7 درصد، زبان عربي 94/7 درصد، 
درصد،  ریاضي 1۰۰  زبان خارجي 68 درصد،  درصد،  اسالمي 84  معارف  و  فرهنگ 

فیزیك 97/1 درصد، شیمي 96/2 درصد.
فاطمه جعفري: زبان و ادبیات 

فارسي 89/4 درصد، زبان عربي 96 درصد، فرهنگ و معارف اسالمي 86/7 درصد، 
درصد، شیمي  فیزیك 1۰۰  درصد،  ریاضي 97/6  درصد،  زبان خارجي 78/7 

85/8 درصد.
* در نهایت، چه رشته ای را انتخاب كرده اید؟

دانا افاضلی: علوم کامپیوتر. 
* چراعلوم كامپيوتر؟ اكثراً رتبه های تک رقمی ترجيح می دهند كه در رشته های 

مهندسی كامپيوتر، برق یا مکانيک ادامه تحصيل دهند. 
دانا افاضلی: برای اینكه بخت گروه آزمایشي علوم ریاضی و فنی در علوم کامپیوتر قوی تر 
است و من به عنوان کسی که برای المپیاد درس می خواندم و از مباحث علوم ریاضی و فنی 
سر در می آورم، در این رشته، بستر مناسب تری برایم فراهم است. به نظر من، به عنوان یك 
دانشجوی علوم کامپیوتر، یاد می گیرم که الگوریتم را بسازم، ولی مهندس کامپیوتر، پیاده و 
اجرا کردن الگوریتم را می آموزد. من معتقدم که دنیا هم به سوی علوم کامپیوتر دارد پیش 

می رود. 
* در حال حاضر، یک جّوی در بين دانش آموزان ایجاد شده است كه بيشتر مایلند 
در رشتۀ علوم تجربی تحصيل كنند و پس از شركت در آزمون گروه آزمایشي علوم 
تجربي، در نهایت در رشته های پزشکی پذیرفته شوند. شما تمایلی به انجام این 

كار نداشتيد؟
دانا افاضلی: من سنخیتی با رشته علوم تجربی نداشتم و ندارم و استعدادم در ریاضی است. 
به نظر من، دلیل اینكه بچه ها جذب رشته علوم تجربی شده اند، این است که کسب درآمد در 
رشته های پزشكی، آسان تر بوده و امنیت شغلی آن بیشتر است، اما یك مهندس )برای مثال، 
یك مهندس کامپیوتر( باید باید مدام دانش و اطالعات خود را به روز کند تا بتواند موقعیت 
شغلی خوبی داشته باشد و دیگری جایش را نگیرد، و البته اگر در مهندسی نیز به مدارج باال 

برسی، امنیت شغلی پیدا خواهی کرد و درآمدت خوب می شود. 
فاطمه جعفری: من در ابتدا به فكر علوم تجربی افتادم؛ به خصوص که بیشتر دوستان پدرم 
پزشك و دندانپزشك هستند، و اگر به رشته علوم تجربی می رفتم، بیشتر حمایت می شدم؛ 
اما دیدم که عالقه زیادی به رشته های علوم تجربی ندارم و نمی توانم در محیطی باشم که 
در آنجا فقط با افراد بیمار سر و کار داشته باشم. در کل، نمی توانستم آیندة بدون ریاضی و 
فیزیك را تصور کنم؛ به همین خاطر، مهندسی برق را انتخاب کردم. قبالً در زمینه رباتیك 
فعالیت داشتم و مباحثش برایم جذاب است و دو سال است که تصمیم گرفته ام در این زمینه 

کار کنم.   
محمد مهدی ابوترابی: مسیر پزشكی، تا حدي طوالنی است. برای کسب درآمد خوب 
در این رشته باید تخصص بگیری و مجوز تأسیس مطب در تهران را هم به دست بیاوري؛ 
ضمن آنكه در ابتدا هم باید پول خوبی داشته باشی؛ از طرف دیگر، رقابت بین داوطلبان گروه 
آزمایشي علوم تجربی هم خیلی زیاد است و قبولی در رشته های پزشكی هم طبعاً بسیار 
سخت است. من معتقدم به هر رشته ای که عالقه داشته باشی، در آن موفق می شوی. من از 
همان دورة اول متوسطه به نرم افزار عالقه مند شدم؛ چون در مدرسه، یك کالس برنامه نویسی 
داشتیم و من واقعاً از انجام این کار لذت می بردم و حتی در همان زمان هم یك بازی طراحی 
کردم؛ کاری که درآمد خوبی هم دارد. به همین خاطر، می خواهم در رشته مهندسی کامپیوتر 

ادامه تحصیل بدهم.
* سخن آخرتان با داوطلبان آزمون سراسری امسال چيست؟

فاطمه جعفری: روحیة خودشان را حفظ کنند. درس را خیلی ها می خوانند، ولی مهم این 
است که داوطلبان در این یك سال روحیة خوبی داشته باشند و افكار منفی را از خودشان 

دور کنند و انرژی مثبت داشته باشند. 
دانا افاضلی: داوطلبان به هیچ وجهي خودشان را درگیر رتبه و درصد نكنند. من هیچ 
وقت درصدهایم در آزمون های آزمایشی در حد درصدهایم در آزمون سراسری نشد؛ البته 
درصدهایم بد نمی شد، ولی بهترین درصدها را در کنكور آوردم. خوشبختانه مشاورمان 
اجازه نمی داد که درگیر رتبه و درصد شویم؛ خوب یا بد، از آن رد می شدیم و به ادامة کار 

می پرداختیم.
محمد مهدی ابوترابی: اگر داوطلبان از ابتدا درس و کالس را جدی بگیرند و مطالعه 
را به فردا یا از عید موکول نكنند، در انتها با فشار و استرس و نگرانی روبرو نخواهند شد.
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره  :

 اعالم رشته های جدید برای 

مرحله تمدید پذیرش در 

رشته هاي تحصيلي صرفًا 

با سوابق تحصيلي دوره هاي 

روزانه، نوبت دوم )شبانه(، 

پيام نور، غيرانتفاعي، مجازي و 

پردیس خودگردان دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالي در 

آزمون سراسري سال 1398
رشته هاي  پذیرش  تمدید  مرحله  خصوص  در   ،98/8/27 مورخ  اطالعیه  انتشار  پیرو 
تحصيلي صرفاً با سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال ۱۳۹8، بدین وسیله به 
اطالع کلیه داوطلبان واجد شرایط عالقه مند به تحصیل در رشته های تحصیلی این مرحله 
مي رساند که با توجه به اعالم برخي از رشته های جدید، عالوه بر رشته های موجود در 
اطالعیه مورخ 98/8/27، از سوی برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مربوط 
به مرحله تمدید پذیرش، كه در ذیل این اطالعيه در سایت سازمان سنجش درج 
گردیده است، عالقه مندان مي توانند بر اساس جداول حاوي اطالعات رشته محل هاي 
همچنین شرایط و ضوابط  و  در اطالعیه فوق الذکر و مندرجات این اطالعیه  مندرج 
مندرج در دفترچه راهنمای مذکور، ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه آموزش 
عالي مورد عالقه خود، با همراه داشتن مدارك و موارد اعالم شده )در اطالعيه 
مورخ 98/۰8/27(، حداكثر تا تاریخ 98/1۰/3۰ به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالي محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند.
از  یكي  در   98/8/27 مورخ  اطالعیه  اساس  بر  قباًل  که  داوطلباني  اطالع  به  ضمناً 
رشته محل هاي اعالم شده در دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي ثبت نام مشروط نموده اند، 
مي رساند در صورتي که متقاضي ثبت نام در یكي از کدرشته محل هاي جدید اعالم شده 
در این اطالعیه هستند، باید، با مراجعه به مؤسسه اي که قباًل در آن ثبت نام نموده اند، 
نسبت به انصراف از ثبت نام اقدام نموده و پرینتي از تقاضانامه ثبت نامي را از آن مؤسسه 

قبلي دریافت کنند و به مؤسسه جدید تحویل نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

بدین وسیله به اطالع مي رساند که ششمین دوره نام نویسي براي شرکت در آزمون 
سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا(، از روز سه شنبه مورخ 98/9/26 
آغاز مي شود و در روز شنبه مورخ 98/1۰/7 پایان مي پذیرد. الزم به تأکید است که 
نام نویسي در این آزمون، منحصراً به صورت اینترنتي و از طریق پایگاه اطالع رساني 

این سازمان به نشاني: www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.
با توجه به اینكه پرداخت هزینه نام نویسي در این آزمون، به صورت اینترنتي انجام 
بانكي عضو شبكه شتاب، که  از کارت هاي  با استفاده  مي شود، داوطلبان الزم است 
پرداخت الكترونیكي آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني مذکور و پرداخت 
مبلغ 1/2۰۰/۰۰۰ )یك میلیون و دویست هزار( ریال به عنوان وجه نام نویسي، اقدام 
کرده و سپس نسبت به دریافت اطالعات کارت اعتباري )شماره سریال 12 رقمي( 

اقدام نمایند. 
دانشگاهي(  سامفاي  ـ  )سامفا  فارسي  زبان  مهارت هاي  استاندارد  سنجش  آزمون 
منحصراً در سطح آكادميک )دانشگاهي( و شامل بخش هاي: شنیداري، خوانداري، 

نوشتاري و گفتاري بوده که مهارت داوطلبان در این بخش ها سنجیده خواهد شد.
آزمون مذکور، در صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ 1398/11/3 )3 بهمن ماه 
سال 1398 شمسي برابر با 23 ژانویه سال 2۰2۰ میالدي و 27 جمادي االول سال 
1441 قمري( همزمان با حوزه هاي داخل کشور، در حوزه هاي امتحاني خارج کشور 

نیز به شرح ذیل برگزار خواهد شد.

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

 تاریخ برگزاري و نحوة 

نام نویسي در ششمين 

آزمون سنجش استاندارد 

مهارت هاي زبان فارسي 

)سامفا ـ سامفاي 

دانشگاهي( سال 1398
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به  به اطالع عالقه مندان  پیرو اطالعیه هاي مورخ 98/۰8/۰6 و 98/8/22، بدین وسیله 
دوره هاي  در  تحصيلي  سوابق  با  صرفاً  پذیرش  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 ۱۳۹8 )اعم از داوطلباني که در 
پذیرش رشته هاي صرفاً با سوابق تحصیلي آزمون سراسري سال 1398 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 تاریخ ۱۳۹8/۰8/۲8  لغایت ۱۳۹8/۱۰/۳۰ به دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالي محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند.
1- کلیه متقاضیان باید داراي گواهینامه دوره پیش دانشگاهي )نظام سالي واحدي یا 
ترمي واحدي(، یا دیپلم نظام آموزشي جدید 3-3-6 ، یا مدرك دیپلم کامل متوسطه 
نظام قدیم )دوره چهارساله( یا کارداني )فوق دیپلم( بوده یا حداکثر تا تاریخ 1398/6/3۰ 
نسبت به اخذ مدرك مربوط اقدام نمایند. بدیهي است که فارغ التحصیالن در مدارك 
فوق تا تاریخ 98/11/3۰، در صورت امكان شروع به تحصیل از سوي دانشگاه یا مؤسسه 
آموزش عالي مربوط، براي نیمسال دوم سال تحصیلي 98- 99 مي توانند در این مرحله 

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

این مرحله را ندارند.
2- 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.
3- کلیه داوطلبان، باید با هماهنگي دانشگاه ها و مؤسسات محل مراجعه، بابت هزینه 
ثبت نام نسبت به پرداخت مبلغ ۲75/۰۰۰ )دویست و هفتاد و پنج هزار( ریال از 

طریق سیستم پرداخت الكترونیكي 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 تكمیل، 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.
6- 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.
7- 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 )1399( 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 مكاتبه 

در این خصوص با این سازمان خودداري نمایند.
9- 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 1398 

مندرج در پایگاه اینترنتي این سازمان، توجه نمایند.

مدارك مورد نياز:
1- 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 6-3-3  نظام  دیپلم  یا گواهي مدرك تحصیلي  اصل   -2

ُممهور به ُمهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.
3- 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.
6- اصل کارت ملي و دو برگ کپي از پشت و روي آن.

7- شش قطعه عكس 4×3 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.
پاسخگویي  بخش  با  را  خود  سؤاالت  مي توانند  گرامي  داوطلبان  ضمنًا 
با  www.sanjesh.org یا  اینترنتي پایگاه اطالع رساني سازمان به نشاني: 
شماره  تلفن گویاي : 4۲۱۶۳ )كد ۰۲۱( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري 

به این سازمان خودداري فرمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 تمدید پذیرش براي مرحله پذیرش صرفًا با سوابق تحصيلي در رشته هاي تحصيلي 

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

خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1398
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بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته 
مي رساند که یكصد و سي و هشتمین آزمون زبان انگلیسی پیشرفته )تولیمو( به روش 
الكترونیكي، صبح روز پنجشنبه مورخ 98/۰9/28 در شهر تهران برگزار خواهد شد. 
آن دسته از داوطلباني که متقاضي شرکت در این آزمون بوده و در زمان مقرر نسبت 
به ثبت نام در سایت این سازمان اقدام نموده اند، براي شرکت در جلسه آزمون باید 
ساعت 8:۰۰ صبح روز پنجشنبه مورخ 98/۰9/28 به مرکز برگزاري آزمون، که در 
زمان ثبت نام انتخاب نموده  اند، مراجعه نمایند. کلیه داوطلبان باید حتماً قبل از شروع 
فرآیند آزمون )ساعت 8:۰۰ صبح( در محل حضور داشته باشند و عدم حضور به موقع 

و تأخیر بیشتر از 15 دقیقه، منجر به لغو آزمون متقاضی خواهد شد. 

الف – زمان و محل برگزاري آزمون 
فرآیند برگزاري آزمون کلیه داوطلبان، در ساعت 8:۰۰ صبح روز پنجشنبه 98/۰9/28 
آغاز خواهد شد و داوطلبان باید قبل از شروع فرآیند برگزاري آزمون در محل برگزاري 
آن حضور داشته باشند. از آنجایي که این آزمون به صورت الكترونیكي و از طریق 
پیش بیني  به جلسه  ورود  کارت  داوطلبان  براي  برگزار مي گردد،  )کامپیوتر(  رایانه 
نشده است و نیازي به ارائه کارت شرکت در آزمون در این روش نیست؛ اما داوطلبان 
باید با کارت شناسایی معتبر )کارت ملی یا شناسنامه عكسدار یا گذرنامه( به حوزه 
مراجعه نمایند. آدرس مراکز محل برگزاری آزمون در شهر تهران، با توجه به تعیین 

مراکز از سوي داوطلبان، در جدول ذیل درج شده است. 
داوطلبان الزم است منحصراً به مرکزي که در زمان ثبت نام آن را انتخاب نموده اند )به 
استثناء داوطلباني که از طریق پیامك حوزه آزمون به آنان اعالم شده است( مراجعه 

نمایند؛ زیرا در سایر مراکز از آنها آزمون به عمل نخواهد آمد.
 

ب – تعداد سؤاالت و مدت پاسخگویي به آنها 
و  تستي  مرحله  دو  شامل   )Tolimo( پیشرفته  انگلیسي  زبان  داوطلبان  آزمون 
تشریحي است که داوطلبان باید از سوي رایانه )کامپیوتر( گزینه پاسخ سؤاالت تستي 
و همچنین متن مربوط به پاسخ سؤال تشریحي را ثبت نمایند. تعداد سؤاالت و مدت 

پاسخگویي به سؤاالت هر دفترچه و فرم نظر خواهي، به شرح ذیل است:
ب_ 1_ دفترچه آزمون شماره 1: )بخش هاي: 1 ، 2 و 3(

این دفترچه حاوي 1۰5 سؤال تستي به شرح ذیل است و داوطلبان باید به سؤاالت بخش 
»ساختار و بیان نوشتاري« و »خواندن و درك مطلب« در مدت 62 دقیقه، و به سؤاالت 

بخش شنیداري در مدت 14 دقیقه )جمعاً در مدت 76 دقیقه( پاسخ دهند. 
)Structure and Written Expression( بخش اول: ساختار و بيان نوشتاري

تعداد سؤاالت ۳5 سؤال )تكمیل جمله: 15 سؤال و شناسایی خطا: 2۰ سؤال( 
)مدت پاسخگویي ۲۲ دقيقه(

)Reading Comprehension( بخش دوم: خواندن و درك مطلب
تعداد سؤاالت ۳5 سؤال )مدت پاسخگویي 4۰ دقيقه(

)Listening Comprehension( بخش سوم: درك مطلب شفاهي –  شنيداري

تعداد سؤاالت ۳5 سؤال )قسمت A )2۰ گفت و گوی کوتاه(: 2۰ سؤال، قسمت B )دو گفت 
و گوی طوالنی(: 8 سؤال، قسمت C )سه سخنرانی(: 7 سؤال )مدت پاسخگویي ۱4 دقيقه(

بلندگو پخش خواهد شد و داوطلبان  از  در جلسه آزمون، سؤاالت بخش شنیداري 
انتخاب یكي از  از بلندگو پخش مي شود، نسبت به  با توجه به متن سؤال، که  باید 
چهار گزینه اي که در رابطه با سؤال مربوط به این بخش )درك مطلب شفاهي( درج 
گردیده، از طریق رایانه )کامپیوتر( اقدام و پاسخ را، با توجه به شماره سؤال مربوط، 
باشند که متن سؤاالت شنیداري  باید توجه داشته  عالمت گذاري نمایند. داوطلبان 
)درك مطلب شفاهي(، فقط یك بار از بلندگو پخش مي شود و قابل تكرار نیست؛ لذا 
به کار  براي شنیدن صداي منتشر شده  را  الزم است که تمام حواس و دقت خود 

ببندند تا ضرري متوجه آنان نشود.

ب – 2 – دفترچه آزمون شماره 2: )بخش: 4(
بخش چهارم: نوشتاري )Writing( شامل یك سؤال است که داوطلبان مي توانند در 
مدت 3۰ دقیقه از طریق رایانه )کامپیوتر( به سؤال مربوط پاسخ دهند. داوطلبان در 

این قسمت باید از مهارت تایپ جمالت با کیبورد برخوردار باشند.

ج– تذکرات مهم:
1- داوطلبان باید گذرنامه، کارت ملي یا اصل شناسنامه عكس دار و یك نسخه از برگه 

ثبت نام خود را به همراه داشته باشند. 
2 – داوطلبان باید از آوردن هرگونه وسایل اضافي مانند: نوشت افزار )خودکار و مداد 
تلفن همراه، ساعت  ماشین حساب،  کتاب، جزوه،  ...(، کیف دستي، ساك دستي،  و 
هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، پیجر و ... اکیداً خودداري نمایند و با توجه 
به اینكه محلي براي نگهداري این وسایل در حوزه هاي امتحاني پیش بیني نشده است، 

مسؤولیتي در قبال نگهداري از این وسایل، متوجه حوزه هاي امتحاني نیست.
قبیل:  از  وسیله  نوع  هر  کردن  بدل  و  رد  یا  داوطلبان  سایر  با  کردن  صحبت   -3
لوازم التحریر، نت )یادداشت(، . . . در جلسه امتحان، به عنوان تخلف محسوب مي شود 
و با داوطلب متخلف، برابر قانون رسیدگي به تخلفات و جرائم در آزمون هاي سراسري 

رفتار خواهد شد.
و  الكترونیكي  ارتباط  وسایل  قبیل:  از  غیرمجاز  وسیله  گونه  هر  داشتن  همراه   -4
انگشتر هوشمند،  تلفن همراه، ساعت هوشمند،  از جمله:  دار،  دستگاه هاي حافظه 
دستبند هوشمند یا ماشین حساب در جلسه آزمون، طبق قانون رسیدگي به تخلفات 
و جرایم در آزمون هاي سراسري، موجب محرومیت از گزینش در این آزمون مي شود.

5- در صورت به وجود آمدن هرگونه مشكل در فرآیند برگزاري آزمون براي داوطلبان، 
پاسخگویي  از طریق سیستم  تاریخ 98/1۰/۰6  تا  افراد، حداکثر  این  که  است  الزم 
اینترنتي با این سازمان مكاتبه نمایند. بدیهي است که درخواست هاي رسیده بعد از 

تاریخ فوق، قابل بررسي و پي گیري نخواهد بود.
ضمناً به اطالع مي رساند که واحد اطالعات و پاسخگویي به سؤاالت در این باره، از این 
تاریخ لغایت 98/۰9/27 در وقت اداری، آماده پاسخگویي به سؤاالت داوطلبان است؛ 
لذا داوطلبان گرامی به منظور پاسخگویي به سؤاالت خود مي توانند به بخش پاسخگویي 
اینترنتی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه 
یا با شماره تلفن: 4۲۱۶۳- ۰۲۱ تماس حاصل نموده و از مراجعه حضوری به این 

سازمان خودداري نمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره :

 تاریخ  و نحوة  برگزاري آزمون )الكترونيكي( 

زبان انگليسي پيشرفته )Tolimo:E-A2019(  دورة 138
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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.

شرایط 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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