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98/9/16 بدين وسيله  مورخ  اطالعيه  پيرو 
كننده  ثبت نام  داوطلبان  كليه  اطالع  به 
سال  ناپيوسته  كارشناسي ارشد  آزمون  در 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  تمام  در   1399
آموزش عالي دولتي و غير دولتي و همچنين 
پنجمين  و  بيست  و  اسالمي  آزاد  دانشگاه 
مي رساند  كشور  دانشجويي  علمي-  المپياد 
براي  فراهم نمودن تسهيالت  به منظور  كه 
مقرر  زمان  در  كه  داوطلباني  از  دسته  آن 
 )98/09/28 لغايت   98/09/16 تاريخ  )از 
در آزمون مزبور ثبت نام نموده اند، اطالعات 

ثبت نامي داوطلبان، از روز دوشنبه مورخ 
مورخ  چهارشنبه  روز  لغايت   98/11/14
اين  اطالع رساني  پايگاه  روي   98/11/16
  www.sanjesh.org :نشاني به  سازمان 
متقاضيان،  كليه  لذا  گرفت؛  خواهد  قرار 
گرفته  نظر  در  مهلت  در  كه  دارد  ضرورت 
شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما 
 98/09/26 مورخ  اطالعيه  همچنين  و 
راهنماي  دفترچه  اصالحات  خصوص  در 
ثبت نام، نسبت به مشاهده و كنترل اطالعات 
به  نسبت  تمايل  صورت  در  و  ثبت نامي 

ويرايش اطالعات خود اقدام نمايند.
با  همراهي  و  مساعدت  منظور  به  ضمناً 
به  موفق  مقرر  مهلت  كه در  داوطلباني 
نگرديده اند،  آزمون  اين  در  ثبت نام 
ترتيبي اتخاذ گرديده است كه در بازه زماني 
اين   )98/11/16 لغايت   98/11/14( فوق 
به  نسبت  بتوانند  نيز  متقاضيان  از  دسته 

ثبت نام در آزمون ياد شده اقدام نمايند.

روابط  عمومي 
سازمان سنجش آموزش كشور

14 تا 16 بهمن ماه :

 مهلت ویرایش اطالعات و فرصت جدید 
ثبت نام آزمون كارشناسی ارشد 1399

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 رشته  محل هاي جدید )سري دوم( 
مرحله تمدید پذیرش آزمون
 كارشناسي ناپیوسته 1398

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 رشته  محل هاي جدید )سري دوم( مرحله 
تمدید پذیرش دوره هاي روزانه، نوبت 

دوم )شبانه( و غیرانتفاعي كارداني نظام 
جدید دانشگاه فني و حرفه اي 1398

صفحه  15

صفحه   8

یک دقیقه برای 

خودتان وقت 

بگذارید !

با چه وسيله اي 

مي خواهيم 

به هدفمان برسيم؟!
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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

حضرت عيسي مسيح )ع( فرمودند:
هر كه فروتني نكند، خدايش پَست كند، و هر 
كه براي خدا فروتني كند، خدايش بر افرازد. 

... و اگر خواهي، از عيسي بن مريم )ع( گويم، كه 
سنگ را بالين مي كرد، و جامة درشت به تن داشت، 
و خوراِك ناگوار مي خورد و نان خورِش او گرسنگي 
بود، و چراغش در شب ماه، و در زمستان مشرق و 
مغرِب زمين او را سايبان بود و جاي پناه، و ميوه و 
ريحاِن او آنچه زمين براي چهارپايان رويانَد از گياه. 
زني نداشت تا او را فريفتة خود سازد، فرزند نداشت 
تا غم وي را خوَرد، و نه مالي كه او را مشغول كند، 
و نه طمعي كه او را به خواري در اندازد. َمركب او 

دو پايش بود و خدمتگزارِ وي دست هايش.

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
كسي كه نماز را سبك بشمارد، از من نيست، 
و سوگند به خدا كه او در حوض كوثر بر من 

وارد نخواهد شد. 

سودجويي، تجارت، اشتغال و انواع و اقسام واژگاني 
مفاهيمي  و  عبارات  خود،  سهم  به  دست،  اين  از 
فردي  كاركردهاي  مي توانند  يك  هر  و  ارزشمندند 
و  باشند  داشته  سودمندانه اي  و  مفيد  اجتماعي  و 
بيفزايند؛  معنوي يك جامعه  و  مادي  ثروت هاي  به 
اين  موارد،  از  برخي  در  كه  اينجاست  مشكل  اما 
را  خويش  جايگاه  پيشگي،  تجارت  و  »سودجويي« 
معروف  شعار  از  استفاده  با  افرادي  و  مي كند  گم 
»هدف، وسيله را توجيه مي كند« )اگر نه به زبان و 
بيان، ولي در عمل( به جايي مي رسند كه مي خواهند 
از ارزش هاي اخالقي جامعه گذر كرده و به هر نحو 
آشفته بازار  در  بادآورده اي  و  به سود سرشار  ممكن 
تبليغات نابسامان برسند و برايشان مهم نيست كه 
پيدا  به هدفشان دست  با چه وسيله اي مي خواهند 

كنند.
تا اينجاي كار نيز اگر صرفاً اين »سودجويي« با اغراق 
و بزرگ نمايي، كه معموِل تبليغات تجاري در نظام 
نيست؛  تمام شود، حرفي  است،  امروز  سرمايه داري 
اما مشكل آنجاست كه برخي از اين مؤسسات، نه با 
بر سخنان  اصرار  با  بلكه  اغراق گونه خود،   تبليغات 
كذب و »دِر باغ سبز نشان دادن« به داوطلبان چند 
صد هزار نفري آزمون هاي سراسري، كارشناسي ارشد، 
براي كسب  كه  كيسه اي  كردن  پر  به   ... و  دكتري 
اين  با  و  مي پردازند  اندوخته اند  بادآورده  سودهاي 
شيوه، يكشبه َره صد ساله مي روند و از هيچ به همه 
چيز مي رسند؛ همه چيز كه تنها موردي كه در آن 

راه ندارد، اخالق، اعتقادات ديني، معرفت، وجدان و 
معنويات است. 

بارها  برگرديم:  مجال  اين  در  خود  حرف  اصِل  به 
طريق  از  مؤسساتي  كه  است  شده   مشاهده 
پايگاه هاي اينترنتي خويش به منظور جذب و اغواي 
كاربران، كه اكثر آنها را داوطلبان ورود به دانشگاه ها 
تحصيالت  مقاطع  در  عالي  آموزش  مؤسسات  و 
تشكيل  كارشناسي ارشد،  خصوص  به  تكميلي، 
در  كنكور  بدون  »پذيرش  عبارت  درج  با  مي دهند، 
آن،  شبيه  ديگري  عبارت هاي  يا  كارشناسي ارشد« 

اقدام به سوءاستفاده هاي مالي از افراد مي نمايند.
در همين ستون و از همين مجال، ضمن هشدار به 
اين گونه شبه مؤسسات و اعالم حفظ حق شكايت از 
آنها به نهادهاي قضايي، به داوطلبان عزيز و پرشمار 
اين آزمون، و همچنين ساير آزمون هايي كه متولي 
است،  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  آنها  رسمي 
و  مؤسسه  هيچ  با  سازمان  اين  كه  مي كنيم  اعالم 
آموزشگاهي در اين خصوص و نيز در ساير زمينه ها 
هيچ گونه همكاري ندارد و براي هيچ يك از آنها نيز 
مجوزي صادر نكرده است. ضمناً از داوطلبان گرامي 
و همچنين خانواده هاي محترم آنها تقاضا مي كنيم 
كه در صورت مواجه شدن با اين پايگاه هاي اينترنتي 
و ديدن اين گونه پيام ها، هوشمندانه عمل كنند و 
مراتب را سريعاً از طريق حفاظت آزمون هاي سازمان 
سنجش آموزش كشور به نشاني پست الكترونيكي: 
hefazatazmon@sanjesh.org گزارش دهند. 

با چه وسيله اي مي خواهيم به هدفمان برسيم؟!

تخصصی  دکتری  ورودی  آزمون  ثبت نام  زمان 
بهداشت  پزشکی،  پايه  علوم  رشته های   )Ph.D(
و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال 1۳99 

اعالم شد. 
 )Ph.D( تخصصی  دكتری  ورودی  آزمون  ثبت نام 
تخصصی،  و  بهداشت  پزشكی،  پايه  علوم  رشته های 
دوم  نيمه  در   1399 سال  دندانپزشكی  و  داروسازی 

بهمن ماه 98 انجام می گيرد.
 )Ph.D( تخصصی  دكتری  ورودی  آزمون  ضمناً 
تخصصی،  و  بهداشت  پزشكی،  پايه  علوم  رشته های 
و دندانپزشكی سال 1399 در روزهای 22  داروسازی 

و 23 خرداد سال 1399 برگزار می شود.
بر اساس اعالم مركز سنجش آموزش پزشكی، مدارك 
زبان صادر شده از تاريخ اول بهمن 96 تا 29 اسفند 98 

برای ثبت نام داوطلبان قابل قبول است.

نیمه دوم بهمن ماه  :

زمان ثبت نام آزمون دكتری تخصصی رشته هاي علوم پزشکی
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6 دي ماه:

آخرین مهلت ثبت نام نقل و انتقال 
دانشجویان دانشگاه آزاد

آزاد  دانشگاه  دانشجويی  و  فرهنگی  معاون 
انتقال و  و  نقل  از تمديد مهلت ثبت نام،  اسالمی، 
برای  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجويان  مهمانی 

نيمسال دوم سال تحصيلی تا 6 دی ماه خبر داد.
حجت االسالم والمسلمين دكتر ابراهيم كالنتری، معاون 
فرهنگی و دانشجويی دانشگاه آزاد اسالمی، ضمن اعالم 
اين مطلب و بيان اينكه مهلت ثبت نام به منظور نقل و 
انتقال و مهمانی دانشجويان اين دانشگاه برای نيمسال 
است،  شده  تمديد  ماه  دی   6 تا  تحصيلی  سال  دوم 
منادا  سامانه  با  مراجعه  با  می توانند  متقاضيان  گفت: 
به نشانی:  www.monada.iau.ir نسبت به ثبت 

درخواست خود اقدام كنند.
وی، با بيان اينكه تنها به درخواست هايی كه از طريق 
گفت:  می شود،  رسيدگی  شود،  ارسال  »منادا«  سامانه 
انتقاالت،  و  نقل  شيوه نامه  مطالعه  از  پس  دانشجويان، 
نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و از طريق سامانه 
www.monada.iau.irنتيجه  منادا به نشانی: 

درخواست خود را پی گيری كنند.

امشب :

آخرین مهلت ثبت نام 

آزمون EPT دانشگاه آزاد

آزاد  دانشگاه   98 آزمون EPT دی ماه  ثبت نام 
شده  آغاز  آذرماه   ۲6 شنبه  سه  روز  از  اسالمی 
است و تا ساعت ۲4 روز دوشنبه ۲ دی ماه )امروز( 

ادامه خواهد داشت. 
اين آزمون در روز جمعه 13 دی ماه 98 به طور همزمان 
در شهرهای: تهران، تبريز، مشهد، اهواز، اصفهان، شيراز، 
برگزار  اردبيل  و  رشت  ساری،  كرج،  كرمانشاه،  كرمان، 

خواهد شد.
ضمناً كارت ورود به جلسه اين آزمون، از روز سه شنبه 

10 دی ماه توزيع می شود.
دوره  دانشجويان  تنها  كه  است  يادآوري  به  الزم 

دانشگاه  در  تحصيل  به  شاغل  تخصصی  دكتری 
با  تمايل،  صورت  در  نند،  اسالمی می توا آزاد 
به  پذيرش  و  مركزسنجش  سامانه  به  مراجعه 
ثبت نام  به  نشانی:  english.iau.ac.ir/ept نسبت 
بودجه بندی  و  منابع  از  و  كرده  اقدام  آزمون  اين  در 

سؤاالت آزمون ياد شده آگاهی يابند. 

برگزاري امتحانات پیام نور حتی در 
تعطیلی به دلیل آلودگی هوا

پايان  امتحانات  کرد:  اعالم  پيام نور  دانشگاه 
از ديروز آغاز شده است و  اين دانشگاه  نيمسال 
علت  به  تعطيلی  اعالم  حتی  شرايطی،  هر  تحت 
آلودگی هوا، داير بوده و امتحانات برگزار می شود.
آزمون پايان نيمسال اول 98 ـ 99 دانشجويان دانشگاه 
 24 روز  تا  و  است  شده  آغاز  ماه  دی  اول  از  پيام نور، 
دی، طبق برنامه زمان بندی شده، به صورت متمركز و 
همزمان در داخل و خارج از كشور برگزار می شود؛ لذا 
دانشجويان توجه داشته باشند كه تمام مراكز آموزشی 
شرايطی،  هر  تحت  كشور،  سراسر  در  پيام نور  دانشگاه 
و  بوده  داير  هوا،  آلودگی  علت  به  تعطيلی  اعالم  حتی 
تمام آزمون ها نيز، طبق برنامه زمان بندی شده، برگزار 

مي شود.

تا پایان دی ماه تمدید شد  :

مهلت ثبت نام در بیست و سومین دوره 

ازدواج دانشجویی
معاون فرهنگی سياسی نهاد نمايندگی مقام معظم 
ثبت نام  مهلت  تمديد  از  دانشگاه ها،  در  رهبری 
بيست و سومين دوره ازدواج دانشجويی تا پايان 

دی ماه، خبرداد.
حجت االسالم محمدمهدی صالحی، با اعالم اين خبر، 
گفت: پيش از اين، پايان آذرماه آخرين مهلت ثبت نام در 
اين دوره اعالم شده بود كه، با توجه به استقبال باالی 

دانشجويان، اين مدت تا پايان دی  ماه تمديد شد.
دانشگاه  در  تحصيل  زمان  در  كه  زوج هايی  افزود:  وی 
ماه 9۷  فروردين  اول  از  و زمان عقدشان  ازدواج كرده 
و  بيست  در  ثبت نام  امكان  باشد،  ماه 98  آذر  پايان  تا 

سومين دوره ازدواج دانشجويی را دارند.
به  اشاره  با  كشور،  دانشجويی  ازدواج  ستاد  رئيس 
درخواست های مكرر دانشجويان جامانده از سال گذشته 
برای حضور در مراسم، تصريح كرد: زوج های دانشجو، 
مداركشان  و  كرده  ثبت نام  دوم  و  بيست  دوره  در  كه 
حضور  مراسم  اين  در  نتوانسته اند  و  است  شده  تأييد 
يابند، امسال می توانند انتخاب كاروان داشته و به مشهد 

مقدس مشرف شوند.
زوج های  همچنين  كرد:  اضافه  صالحی  االسالم  حجت 

دوره  يكمين  و  بيست  جاماندگان  جزو  كه  دانشجويی 
ازدواج دانشجويی هستند، می توانند درخواست خود را 
به صورت كتبی )از طريق نهاد رهبری دانشگاه( به ستاد 

ازدواج دانشجويی ارسال كنند.
 

ازدواج دانشجويی )طرح  بيست و سومين دوره مراسم 
سال  اسفندماه  تا  دی  از  بهشت(،  تا  همسفر  ملی 
عالقه مندان  می شود.  برگزار  مقدس  مشهد  در  جاری 
اينترنتی:  سايت  طريق  از  ماه  دي  پايان  تا  می توانند 
نهاد  به  حضوری  مراجعه  يا   ezdevaj.nahad.ir
امور  يا  دانشگاه ها  در  رهبری  معظم  مقام  نمايندگی 

فرهنگی، برای شركت در اين دوره ثبت نام كنند.

 آغاز نقل و انتقال دانشجویان شاهد و 

ایثارگر علوم پزشکی 
علوم  گروه  ايثارگر  و  شاهد  دانشجويان  انتقال 
پزشکی در نيمسال دوم سال تحصيلی 98 ـ 99 
از طريق سامانه نقل و انتقال شاهد و ايثارگر انجام 

می شود.
علوم  دانشگاه های  ايثارگر  و  شاهد  دانشجويان  ثبت نام 
پزشكی متقاضی انتقال در نيمسال دوم سال تحصيلی 98 
ـ 99 از طريق سامانه نقل و انتقال شاهد و ايثارگر به نشانی: 
 http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir

انجام خواهد شد.
از  پس  بايد،  الورود  جديد  ايثارگر  و  شاهد  دانشجويان 
درخواست  ثبت  به  نسبت  دانشجويی،  شماره  دريافت 
انتقال خود در روزهای ۵ تا 11 دی ماه 98 در سامانه 

اقدام كنند.
در صورت  الورود،  جديد  دانشجويان  انتقال  درخواست 
امور  كل  اداره  در  دانشگاه،  پشتيبانی  نسخه  ارسال 
بررسی  بهداشت  وزارت  ايثارگر  و  شاهد  دانشجويان 

خواهد شد.
ضمناً دانشجويان شاهد و ايثارگر شاغل به تحصيل نيز 
می توانند در روزهای 18 تا 23 دی ماه 98 نسبت به 

ثبت درخواست انتقال خود اقدام كنند.
همچنين بررسی وضعيت آموزشی و تحصيلی متقاضيان 
ثبت نام شده و اظهار نظر دانشگاه مبدأ در سامانه انتقال، 
از تاريخ 28 دی ماه تا اول بهمن ماه 98 صورت می گيرد.
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پيرو اطالعيه هاي مورخ 98/08/06 و 98/8/22، بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان 
ناپيوسته  كارشناسي  تحصيلي  رشته هاي  در  تحصيل  به  عالقه مند  شرايط  واجد 
داوطلباني كه در  از  )اعم  ناپيوسته سال 1۳98  آزمون کارداني به کارشناسي 
آزمون مذكور ثبت نام نموده يا ننموده اند( مي رساند كه به منظور اطالع از رشته هاي 
جداول  مي توانند  مرحله،  اين  در  دانشجو  پذيرنده  مؤسسات  و  دانشگاه ها  تحصيلي 
حاوي اطالعات رشته  محل هاي مندرج در ذيل اين اطالعيه را، كه در سايت سازمان 
سنجش آمده است، مشاهده نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه آموزش 
عالي مورد عالقه خود، با همراه داشتن مدارك ذيل و با توجه به موارد اعالم شده، 
از تاريخ 1398/08/30 لغايت 1398/10/30 به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 

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

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

1398 پس از ارائه مدرك مربوط، بالمانع است. 
۲- كليه داوطلبان بايد، با هماهنگي دانشگاه ها و مؤسسات محل مراجعه، بابت هزينه 
از طريق  ۳40/000 )سيصد و چهل هزار( ريال  مبلغ  پرداخت  به  نسبت  ثبت نام 

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

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

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

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

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

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

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

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

اينترنتي اين سازمان، توجه نمايند.
مدارك مورد نیاز:

1- اصل شناسنامه و يك برگ تصوير از تمام صفحات آن.
۲- اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن.

۳- شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده درسال جاري.
4- مدرك   وضعيت  نظام  وظيفه )براي برادران(.

5- اصل حكم مرخصي ساالنه براي كارمندان دولت يا موافقت رسمي و بدون قيد 
و شرط سازمان متبوع.

6- اصل يا گواهي مدرك كارداني )فوق ديپلم(.
7- اصل  حكم  استخدامي يا گواهي كارمندان رسمي يا پيماني وزارتخانه ها ، سازمان ها 

و ارگان هاي دولتي.
و  تحقيقات  علوم،  وزارت  دانشجويان  رفاه  صندوق  با  حساب  تسويه  تأييديه   -8

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

ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي 
پايگاه اطالع رساني سازمان به نشاني : www.sanjesh.org يا با شماره  تلفن 
گوياي : 4۲16۳ )کد 0۲1( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان 

خودداري نمايند .
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 تمدید پذیرش براي رشته هاي تحصیلي دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالي درآزمون كارداني به 

كارشناسي ناپیوسته سال 1398
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پيرو اطالعيه هاي مورخ 98/8/6 22و/98/08، بدين وسيله به اطالع عالقه مندان به تحصيل 
در رشته هاي تحصيلي دوره هاي کارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي 
و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ســال 1۳98 )اعم از داوطلباني كه در 
رشته هاي  از  اطالع  براي  كه  مي رساند  ننموده اند(  يا  نموده  ثبت نام  مذكور  آزمون 
تحصيلي متناسب با نوع مدرك ديپلم خود در شاخه هاي فني و حرفه اي يا كاردانش 
مؤسسات پذيرنده در اين مرحله، مي توانند جداول حاوي اطالعات رشته  محل ها مندرج 
در ذيل اين اطالعيه را، كه در سايت سازمان سنجش آمده است، مشاهده نموده و ضمن 
مشخص نمودن رشته و مؤسسه آموزش عالي مورد عالقه خود، با همراه داشتن مدارك 
ذيل و با توجه به موارد اعالم شده،  از تاريخ 98/9/05  لغايت 98/10/۳0 به مؤسسه 

آموزش عالي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.
1- كليه متقاضيان بايد داراي گواهينامه  پايان  تحصيالت  دوره متوسطه  نظام جديد 
شرايط  احراز  يا  و  كاردانش  حرفه ای  و  فنی  و  شاخه های   رشته های  از  يكی   در 
دانش آموختگي در يكی  از رشته های مذكور يا ديپلم فني  و حرفه اي دوره  چهار ساله  
)نظام  قديم( يا ديپلم شاخه نظري نظام آموزشي جديد 3-3-6 يا نظام سالي واحدي 
رشته هاي  در  مي توانند  نظري  شاخه  ديپلم  داراي  )دانش آموزان  واحدي  ترمي  يا 
 1۵ در صفحه  مندرج   4 شماره  طبق جدول  خود،  ديپلم  نوع  با  متناسب  امتحاني 
و  حرفه اي  و  فني  دانشگاه  جديد  نظام  كارداني  دوره هاي  راهنماي  دفترچه   19 تا 
آن  به  مربوط  اصالحات  اطالعيه  و  غيرانتفاعي سال 1398  عالي  آموزش  مؤسسات 
مورخ 98/0۵/0۷  »مندرج درپايگاه اينترنتي اين سازمان« و فقط در رشته هاي 
تحصيلي كارداني ناپیوسته( بوده يا حداكثر تا تاريخ 1398/6/30 نسبت به اخذ مدرك 
مربوط اقدام نمايند.  بديهي است كه فارغ التحصيالن در مدارك فوق، تا تاريخ 98/11/30 
در صورت امكان شروع به تحصيل از سوي مؤسسه آموزش عالي مربوط، براي نيمسال دوم 

سال تحصيلي 98- 99 مي توانند در اين مرحله متقاضي ثبت نام شوند. 
تبصره: داوطلبان ديپلم شاخه نظري نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي لزوماً بايد 

نسبت به ارائه مدرك پيش دانشگاهي اقدام نمايند. 
۲- كليه داوطلبان بايد در زمان ثبت نام از طريق مؤسسه مربوط، بابت هزينه ثبت نام 
نسبت به پرداخت مبلغ ۲75/000 )دويست و هفتاد و پنج  هزار( ريال از طريق 

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

به مؤسسه آموزش عالي مورد تقاضا ارائه نمايند.
۳- هر داوطلب منحصراً مجاز است يكي از كدرشته محل هاي مربوط را، كه متناسب 
با مدرك ديپلم خود و مطابق جدول شماره 4 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در 
دوره هاي فوق و اطالعيه اصالحات مربوط به آن مورخ 98/0۵/0۷ است )دفترچه 
اين سازمان قابل  از طريق سايت  به آن  مذکور و اطالعيه اصالحات مربوط 

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

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

رشته محل يا چند مؤسسه( اخذ خواهد شد.
6- پس از پايان مهلت مقرر در اين اطالعيه، مؤسسات، مجاز به ثبت نام از متقاضيان 
تاريخ  از  بعد  براي متقاضياني كه  اين سازمان  از سوي  اقدامي  بود و هيچ  نخواهند 

تعيين شده مراجعه نمايند نيز صورت نخواهد پذيرفت.
7- چنانچه متقاضي قباًل در رديف پذيرفته شدگان نهايي دوره هاي كارداني نظام 
جديد سال 1398 )مرحله شهريور ماه( قرار گرفته باشد و در اين مرحله از پذيرش 
براي ادامه تحصيل در يكي از مؤسسات ثبت نام نمايد، قبولي قبلي وي در شهريورماه 
چنانچه  و  شد،  خواهد  رفتار  انتقالي  دانشجوي  همانند  آنان  با  و  لغو   1398 سال 
داوطلبان متقاضي، در دوره هاي روزانه مندرج در اين اطالعيه پذيرفته شوند، حتي با 
دادن انصراف از تحصيل نيز، حق انتخاب رشته هاي دوره روزانه را در آزمون سال بعد 

)1399( نخواهند داشت.
8- كليه متقاضيان »مرد« بايد در زمان ثبت نام و شركت دراين مرحله، از نظر نظام 

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

زمان تأييد نهايي اين سازمان، به صورت مشروط خواهد بود.
10- داوطلبان ضرورت دارد كه به شرايط و ضوابط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 
دفترچه  انتهاي  بخش  يا  مربوط  مؤسسه  اينترنتي  پايگاه  در  مندرج  تقاضا،  مورد 
راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي 
و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي سال 1398 »مندرج درپايگاه اينترنتي اين 

سازمان« توجه نمايند.

مدارك مورد نیاز:
1- اصل يا گواهي مدرك پايان  تحصيالت  دوره متوسطه  نظام جديد در يكی  از رشته های 
شاخه های  فنی  و حرفه ای  و كاردانش مبني  برگذراندن كليه واحدهاي درسي  در دوره 

 سه  ساله ، كارورزي و كارآموزي.
2- اصل  مدرك  ديپلم  يا گواهي  موقت  پايان  تحصيالت  نظام قديم  )هنرستان( مبني  

برگذراندن  كليه  دروس  چهارساله.
نظام  يا  آموزشي جديد6-3-3  نظام  نظري  ديپلم شاخه  گواهي مدرك  يا  اصل   -3

سالي واحدي يا ترمي واحدي.
4- اصل يا گواهي مدرك پيش دانشگاهي براي داوطلبان نظام سالي واحدي يا ترمي 

واحدي.
۵- اصل شناسنامه و دو برگ تصوير از تمام صفحات آن.
6- اصل كارت ملي و دو برگ تصوير از پشت و روي آن.

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

9- ارائه رسيد درخواست تأييديه تحصيلي ديپلم به مؤسسه محل قبولي )در خواست 
تأييديه تحصيلي از دفاتر پيشخوان دولت بايد اقدام شود(.

پاسخگويي  بخش  با  را  خود  سؤاالت  مي توانند  گرامي  داوطلبان  ضمنًا 
با  يا   www.sanjesh.org اينترنتي پايگاه اطالع رساني سازمان به نشاني: 
شماره  تلفن گوياي : 4۲16۳ )کد 0۲1( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري 

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

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تمدید پذیرش براي مرحله پذیرش دوره هاي روزانه، نوبت 

دوم )شبانه( و غیرانتفاعي كارداني نظام جدید دانشگاه فني 

و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي سال 1398
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10 دقيقه بعد از شروع كالس، با چهره ای درهم و خسته از راه می رسد. وقتی دليل 

تأخيرش را می پرسم، با بی حوصلگی می گويد: »حالم خوش نيست و امروز اصاًل توان 

بلند شدن از جايم را نداشتم.« و ادامه می دهد: »مدتی است كه حوصلة هيچ كس و 

هيچ چيز را ندارم و روزهايم باری به هر جهت می گذرد؛ حتی از خودم بيزارم؛ از اينكه 

وقتم را به بطالت تلف می كنم؛ از اينكه درس نمی خوانم؛ از اينكه هر روز به خودم قول 

می دهم كه به  انجام كارها و وظايفم متعهد باشم، اما به قولم عمل نمی كنم. خالصه 

اينكه از همه كس و همه چيز خسته شده ام.«  

از زمان، درگير حس هايی منفی  از ما، در برهه هايی  واقعيت اين است كه بسياری 

گله  وضعيتمان  و  از خودمان  و  می شويم  نوع  اين  از 

به سوی  بد  از حال  نمی دانيم كه چگونه  و  داريم 

كه  می دانيد  آيا  اما  برداريم؛  قدم  خوب  حال 

اين  از  فرار  و  خوش  حال  يك  به  رسيدن  برای 

احساسات منفی، تنها يك دقيقه زمان نياز است؟ 

يك دقيقه زمانی كه بايد به خود اختصاص داد؟ 

كافی است كه يك دقيقه توقف كنيد، نگاه كنيد 

و خوب گوش بدهيد و سپس از خودتان بپرسيد 

كه بهترين كاری كه اكنون می توانم انجام بدهم، 

چيست، و سپس به آن چه عقلتان حكم می كند، 

گوش بدهيد. 

می توان  كردن  حمام  يك  با  گاهی  كنيد  باور 

و  كرد  تجربه  را  خوبی  حس 

خوشحال تر شد و سپس دنيا را طور 

ديگری ديد. شايد در اوج خستگی و 

كالفگی، فقط كافی است كه 

پيدا  را  خلوتی  گوشة 

زمين  روی  و  كنيد 

را  پاهايتان  و  بنشينيد 

برای  دقيقه  يك  و  بكشيد  عميق  نفس  آرام  و  ببنديد  را  و چشم هايتان  كنيد  دراز 

فكر  خودتان  جز  چيز  هيچ  به  كه  دهيد  اجازه  دقيقه  يك  بگذاريد.  وقت  خودتان 

نگران،  اوقات، وقتی ما عصبانی،  اكثر  بگيريد.  از »خودتان« كمك  بتوانيد  تا  نكنيد 

خسته يا مضطرب هستيم، برای اين است كه به خودمان توجه نمی كنيم. ما اجازه 

می دهيم كه شرايط و محيط اطرافمان، روحمان را درگير احساس های منفی كند و 

یک دقیقه برای خودتان وقت بگذارید !
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خودمان را اين وسط فراموش می كنيم. ما نگران حرف 

و قضاوت ديگران هستيم و نظر آنها برايمان مهم تر از 

حس و حال خودمان است و كم كم عاليق خود را در 

كه  حالی  در  می دهيم؛  قرار  ديگران  خواسته های  پس 

به خودمان  اين دغدغه ها  از  فارغ  اگر فقط يك دقيقه 

ما  كرد.  خواهيم  پيدا  را  خوبی  راهكارهای  بينديشيم، 

بايد در آن يك دقيقه، صادقانه فكر كنيم كه به راستی 

چه چيزی ما را شاد می كند و به چه نياز داريم )توجه 

داشته باشيد كه نياز داشتن با خواستن فرق دارد( و چه چيزی برای ما بهترين است 

)نه اينكه ديگران چه چيزی را برای ما بهترين می دانند(. 

برای مثال، داوطلبی كه به خاطر دوست و آشنا درس می خواند، مشخص است كه در 

فشار درس ها خسته و كالفه می شود و در هر فرصتی مايل است كه به خانواده، 

معلم ها و ... ثابت كند كه دارد اذيت می شود و سختی زيادی را تحمل می كند. 

انتظار دارد كه ديگران برايش دلسوزی كنند، و حتی بعضی از داوطلبان  او 

مايل هستند كه افراد خانواده نيز در اين سختی شريك باشند 

و از خوشحالی و خوشگذرانی آنها ناراحت و عصبانی مي شوند؛ 

فكر  خودشان  به  فقط  و  فقط  دقيقه،  يك  اگر  كه  حالی  در 

و  ساعت ها  برای  را  انتخاب  بهترين  می توانند  كنند، 

باشند. داوطلبی  بعدی خود داشته  روزهای 

به  يا  ندارد  دوست  را  خواندن  درس  كه 

رشته يا دانشگاه خاصی به طور جدی فكر 

نمی كند، می تواند با خانواده اش صحبت 

كند و به جای آنكه وقت خود را صرف 

حداقل  كند،  اجباری  خواندن  درس 

كارهای  صرف  را  خود  وقت  از  بخشی 

و داوطلبی كه هدفی  مفيد ديگر كند، 

مي تواند  دارد،  مشخص  و  شده  تعيين 

دست  زدن  غر  از  مسير،  سختی  قبول  با 

بردارد و با شادمانی و نشاط، در مسيری كه انتخاب كرده 

است، گام بردارد.

جالب اينجاست كه وقتی از خودمان مراقبت می كنيم 

و  خود  به  نسبت  می گذاريم،  وقت  خودمان  برای  و 

ديگران، كمتر عصبانی می شويم و سرحال تر و شادتر 

هستيم و بهتر كار می كنيم و با ديگران برخورد بهتری 

كه  می پردازيم  كاری  انجام  به  هميشه  زيرا  داريم؛ 

احساس می كنيم در اولويت است، و با مراقبت از خود، 

نگه مي داريم  و سالم  متعادل  را در حالت  زندگی مان 

ناراحتی  و  احساس خستگی  به همين خاطر هرگز  و 

نمی كنيم. 

ايثارگری نخواهيم  وقتی برای خود وقت می گذاريم، ديگر در مقابل ديگران ادعای 

داشت و در نتيجه، از هيچ كس متوقع نخواهيم بود. دقت كنيد كه دليل توقع ما 

اين است كه فكر می كنيم  به خاطر ديگران، در حق خودمان كوتاهی كرده ايم؛ پس 

آنها بايد قدر ما را بدانند، و اگر جز آن چه ما از اين افراد انتظار داريم، رفتار كنند، 

غمگين  بسيار  هم  خودمان  و  می كنيم  سرزنش  را  آنها  »نمك نشناس«  برچسب  با 

خواهيم شد. 

متوجه  فكر می كنيم،  برای خودمان  و  به خود  دقيقه  وقتی يك  اوقات،  از  بسياری 

می شويم كه چقدر در اطرافمان پتانسيل های خوبی برای كمك گرفتن و پيشرفت 

كردن داريم، اما ما آن قدر غرق غر زدن و حس طلبكاری بوده ايم كه نمی توانسته ايم 

آنها را ببينيم يا اگر هم آنها را می ديده ايم، نمی دانسته ايم كه به چه شيوه ای بايد از 

آنها ياری بخواهيم تا در هنگام بروز مشكالت، با آغوش باز همراهی مان كنند. 

داستان زير به خوبی بيانگر همين امر است: 

»مردی در سيالب های شديدی كه به سقف خانه اش رسيده بود، گرفتار بود و آب هر 

لحظه او را بيشتر در خود فرو می برد. عده ای به كمك او شتافتند و می خواستند او 

را نجات دهند، ولی مرد، به جای همراهی با آنها، مدام از شرايطی كه برايش پيش 

آمده بود، گله می كرد و می گفت كه خدايا خودت كمكم كن و شرايط را به حالت اول 

برگردان، و در نهايت متأسفانه غرق شد !

وقتی به بهشت رفت از خداوند شكايت كرد و گفت: »خدايا ! چرا مرا نجات ندادی؟!« 

خداوند جواب داد: »من دو قايق و يك هليكوپتر با چند انسان خوب و دلسوز به كمك 

تو فرستادم، اما خودت به آنها پشت كردی!.«

وقتی از خودمان مراقبت می كنیم 

و برای خودمان وقت می گذاریم، نسبت به خود 

و دیگران، كمتر عصبانی می شویم و سرحال تر 

و شادتر هستیم و بهتر كار می كنیم و با دیگران 

برخورد بهتری داریم
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پيرو انتشار اطالعيه مورخ 98/08/۳0 در خصوص مرحله تمديد پذيرش رشته هاي 
تحصيلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته 
سال 1398 )مرحله پذيرش با سوابق تحصيلي »معدل كارداني«(، بدين وسيله به اطالع 
كليه داوطلبان واجد شرايط عالقه مند به تحصيل در رشته های تحصيلی اين مرحله 
بر رشته های  ، عالوه  از رشته های جديد  برخي  اعالم  به  توجه  با  كه  مي رساند 
موجود در اطالعيه مورخ 1۳98/8/۳0 ، از سوی برخی از دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی مربوط در مرحله تمديد پذيرش »به شرح ذيل اين اطالعيه که در 
سايت سازمان سنجش درج شده است«، عالقه مندان مي توانند بر اساس جداول 
حاوي اطالعات رشته محل هاي مندرج در اطالعيه فوق الذكر و مندرجات اين اطالعيه 
و همچنين شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای مذكور مندرج در سايت اين 
سازمان، ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه آموزش عالي مورد عالقه خود، با همراه 

داشتن مدارك و موارد اعالم شده )در اطالعيه مورخ 1۳98/08/۳0(، حداکثر 
تا تاريخ 1۳98/10/۳0 به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي محل پذيرش رشته 

مورد تقاضا مراجعه نمايند. 
ضمناً به اطالع داوطلباني كه قباًل بر اساس اطالعيه مورخ 1۳98/08/۳0 در يكي 
مشروط  ثبت نام  عالي  آموزش  مؤسسه  و  دانشگاه  در  شده  اعالم  رشته محل هاي  از 
نموده اند، مي رساند در صورتي كه متقاضي ثبت نام در يكي از كد رشته محل هاي جديد 
اعالم شده در اين اطالعيه، كه در سايت سازمان سنجش درج شده است، هستند، 
بايد با مراجعه به مؤسسه اي كه قباًل در آن ثبت نام نموده اند، نسبت به انصراف از 
از آن مؤسسه  را  از تقاضانامه ثبت نامي خود  نموده و پرينتي  اقدام  ثبت نام 

قبلي دريافت کنند و به مؤسسه جديد تحويل نمايند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 اعالم رشته  محل هاي جدید )سري دوم( برای مرحله تمدید 

پذیرش رشته هاي تحصیلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالي در آزمون كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال 1398

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 كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه پی گیری هر گونه سؤال 

در خصوص نتایج دانشگاه 

آزاد اسالمی
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره  :

 اعالم رشته های جدید برای 

مرحله تمدید پذیرش در 

رشته هاي تحصیلي صرفًا 

با سوابق تحصیلي دوره هاي 

روزانه، نوبت دوم )شبانه(، 

پیام نور، غیرانتفاعي، مجازي و 

پردیس خودگردان دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالي در 

آزمون سراسري سال 1398
رشته هاي  پذيرش  تمديد  مرحله  خصوص  در   ،98/8/2۷ مورخ  اطالعيه  انتشار  پيرو 
تحصيلي صرفاً با سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال 1۳98، بدين وسيله به 
اطالع كليه داوطلبان واجد شرايط عالقه مند به تحصيل در رشته های تحصيلی اين مرحله 
مي رساند كه با توجه به اعالم برخي از رشته های جديد، عالوه بر رشته های موجود در 
اطالعيه مورخ 98/8/2۷، از سوی برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مربوط 
به مرحله تمديد پذيرش، که در ذيل اين اطالعيه در سايت سازمان سنجش درج 
گرديده است، عالقه مندان مي توانند بر اساس جداول حاوي اطالعات رشته محل هاي 
همچنين شرايط و ضوابط  و  در اطالعيه فوق الذكر و مندرجات اين اطالعيه  مندرج 
مندرج در دفترچه راهنمای مذكور، ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه آموزش 
عالي مورد عالقه خود، با همراه داشتن مدارك و موارد اعالم شده )در اطالعيه 
مورخ 98/08/2۷(، حداکثر تا تاريخ 98/10/30 به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.
از  يكي  در   98/8/2۷ مورخ  اطالعيه  اساس  بر  قباًل  كه  داوطلباني  اطالع  به  ضمناً 
رشته محل هاي اعالم شده در دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي ثبت نام مشروط نموده اند، 
مي رساند در صورتي كه متقاضي ثبت نام در يكي از كدرشته محل هاي جديد اعالم شده 
در اين اطالعيه هستند، بايد، با مراجعه به مؤسسه اي كه قباًل در آن ثبت نام نموده اند، 
نسبت به انصراف از ثبت نام اقدام نموده و پرينتي از تقاضانامه ثبت نامي خود را از آن 

مؤسسه قبلي دريافت كنند و به مؤسسه جديد تحويل نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

بدين وسيله به اطالع مي رساند كه ششمين دوره نام نويسي براي شركت در آزمون 
سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا(، از روز سه شنبه مورخ 98/9/26 
آغاز شده است و در روز شنبه مورخ 98/10/۷ پايان مي پذيرد. الزم به تأكيد است كه 
نام نويسي در اين آزمون، منحصراً به صورت اينترنتي و از طريق پايگاه اطالع رساني 

اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org انجام خواهد پذيرفت.
با توجه به اينكه پرداخت هزينه نام نويسي در اين آزمون، به صورت اينترنتي انجام 
بانكي عضو شبكه شتاب، كه  از كارت هاي  با استفاده  مي شود، داوطلبان الزم است 
پرداخت الكترونيكي آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني مذكور و پرداخت 
مبلغ 1/200/000 )يك ميليون و دويست هزار( ريال به عنوان وجه نام نويسي، اقدام 
كرده و سپس نسبت به دريافت اطالعات كارت اعتباري )شماره سريال 12 رقمي( 

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

نوشتاري و گفتاري بوده كه مهارت داوطلبان در اين بخش ها سنجيده خواهد شد.
آزمون مذكور، در صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ 1398/11/3 )3 بهمن ماه 
سال 1398 شمسي برابر با 23 ژانويه سال 2020 ميالدي و 2۷ جمادي االول سال 
1441 قمري( همزمان با حوزه هاي داخل كشور، در حوزه هاي امتحاني خارج كشور 

نيز به شرح ذيل برگزار خواهد شد.

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 تاریخ برگزاري و نحوة 

نام نویسي در ششمین 

آزمون سنجش استاندارد 

مهارت هاي زبان فارسي 

)سامفا ـ سامفاي 

دانشگاهي( سال 1398
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به  به اطالع عالقه مندان  پيرو اطالعيه هاي مورخ 98/08/06 و 98/8/22، بدين وسيله 
دوره هاي  در  تحصيلي  سوابق  با  صرفاً  پذيرش  تحصيلي  رشته هاي  در  تحصيل 
روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پيام نور، غيرانتفاعي، مجازي و پرديس خودگردان دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1۳98 )اعم از داوطلباني كه در 
پذيرش رشته هاي صرفاً با سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال 1398 ثبت نام نموده يا 
ننموده اند( مي رساند كه داوطلبان، به  منظور اطالع از رشته هاي تحصيلي دانشگاه ها و 
مؤسسات پذيرنده دانشجو در اين مرحله، مي توانند جداول حاوي اطالعات رشته  محل ها 
را، كه در سايت سازمان سنجش درج گرديده است، مشاهده نموده و ضمن مشخص 
نمودن رشته و مؤسسه آموزش عالي مورد عالقه خود، با همراه داشتن مدارك ذيل و با 
توجه به موارد اعالم شده، از تاريخ 1۳98/08/۲8  لغايت 1۳98/10/۳0 به دانشگاه ها 

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

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

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

رشته محل يا چند مؤسسه( اخذ خواهد شد.
3- كليه داوطلبان، بايد با هماهنگي دانشگاه ها و مؤسسات محل مراجعه، بابت هزينه 
ثبت نام نسبت به پرداخت مبلغ ۲75/000 )دويست و هفتاد و پنج هزار( ريال از 

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

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

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

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

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

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

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

مندرج در پايگاه اينترنتي اين سازمان، توجه نمايند.

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

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

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

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

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

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

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

دولت« اعالم نمايند.
پاسخگويي  بخش  با  را  خود  سؤاالت  مي توانند  گرامي  داوطلبان  ضمنًا 
با  يا   www.sanjesh.org اينترنتي پايگاه اطالع رساني سازمان به نشاني: 
شماره  تلفن گوياي : 4۲16۳ )کد 0۲1( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري 

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

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

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

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

خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1398
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شركت  سه«،  ـ  سه  ـ  »شش  به  چهار«  ـ  سه  ـ  »پنج  از  آموزشی  نظام  تغيير  با 
تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور بر آن شده است كه 
آزمون های آزمايشی استاندارد را برای دانش آموزان تمامی پايه های سال اول دوره دوم 
متوسطه )پايه دهم( برگزار نمايد. اين آزمون ها در دو فاز كلی »مرحله ای و جامع« 

و در هشت نوبت برگزار می شوند. 
فاز اول، آزمون های مرحله ای بوده كه در شش نوبت از ابتدای سال تحصيلی تا پايان 
اسفند 98 برگزار خواهند شد. هدف كلی اين آزمون ها، بررسی و نگاه دقيق تر به مطالب 
دانش آموزان در طول سال  پيشرفت تحصيلی  ارزيابی  و  پاية دهم  كتاب های درسی 
تحصيلی است. در اين ميان، آزمون ويژه ای )آزمون مرحلة 4( در نظر گرفته  شده است 
كه در پايان امتحانات نيمسال اول، در تاريخ 1398/10/2۷ برگزار خواهد شد و هدف 
آن، جمع بندی مطالب نيمسال اول است كه پس از امتحانات تشريحی نيمسال اول 
برگزار خواهد شد و بر اساس آن، آمادگی دانش آموزان مطابق پرسش های چهارگزينه ای 
استاندارد مرتبط با مطالب اين نيمسال تحصيلی، مورد سنجش و ارزيابی قرار خواهد 

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

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

آماده نمايد.
نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

زمان و نحوه توزیع اینترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه آزمون هاي 
آزمایشی سنجش:

سراسر  داوطلبان  كليه  برای  سنجش  آزمايشی  آزمون های  به جلسه  كارت ورود 
از طريق سايت اينترنتی شركت  كشور، از روز سه شنبه قبل از هر آزمون، منحصراً 
و  می گردد  توزيع   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  آموزشی  خدمات  تعاونی 

به  ورود  كارت  پرينت  به  نسبت  فوق الذكر،  اينترنتی  سايت  به  مراجعه  با  داوطلبان 
جلسه خود اقدام می نمايند.

 كارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمايشی سنجش، در بعد از ظهر روز برگزاری 
  www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  اينترنتی شركت  از طريق سايت  آزمون،  هر 

منتشر می گردد. 
شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

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

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

جدول شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

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

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

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

اطالعیه  شركت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

آزمون هاي آزمایشي سنجِش دهم ویژه دانش آموزان پایه 
دهم )سال اول دورة دوم متوسطه( سال تحصیلی 99-98
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پيرو انتشار اطالعيه مورخ 98/09/05 در خصوص مرحله تمديد پذيرش رشته هاي 
تحصيلي دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و موسسات آموزش عالي 
غيرانتفاعي سال 1398، بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان واجد شرايط عالقه مند 
به تحصيل در رشته های تحصيلی اين مرحله مي رساند كه با توجه به اعالم برخي از 
رشته های جديد، عالوه بر رشته های موجود در اطالعيه مورخ 1۳98/09/05، از 
سوی دانشگاه فني و حرفه اي و برخی از مؤسسات آموزش عالی مربوط در مرحله تمديد 
پذيرش »به شرح ذيل اين اطالعيه که در سايت سازمان سنجش درج شده 
است«، عالقه مندان مي توانند براساس جداول حاوي اطالعات رشته محل هاي مندرج 
در اطالعيه فوق الذكر و مندرجات اين اطالعيه و همچنين شرايط و ضوابط مندرج در 
دفترچه راهنمای مذكور مندرج در سايت اين سازمان، ضمن مشخص نمودن رشته و 
مؤسسه آموزش عالي مورد عالقه خود، با همراه داشتن مدارك و موارد اعالم شده 

مؤسسه  به  تاريخ 1۳98/10/۳0  تا  اطالعيه مورخ 1۳98/09/05(، حداکثر  )در 
آموزش عالي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند. 

ضمناً به اطالع داوطلباني كه قباًل براساس اطالعيه مورخ 1۳98/09/05 در يكي 
از رشته محل هاي اعالم شده در مؤسسات آموزش عالي ثبت نام مشروط نموده اند، 
مي رساند در صورتي كه متقاضي ثبت نام در يكي از كدرشته محل هاي جديد اعالم شده 
در اين اطالعيه كه در سايت سازمان سنجش درج شده است، هستند، بايد با مراجعه به 
مؤسسه اي كه قباًل در آن ثبت نام نموده اند، نسبت به انصراف از ثبت نام اقدام نموده 
و پرينتي از تقاضانامه ثبت نامي خود را از آن مؤسسه قبلي دريافت کنند و به 

مؤسسه جديد تحويل نمايند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 اعالم رشته  محل هاي جدید )سري دوم( برای مرحله تمدید پذیرش دوره هاي 

روزانه، نوبت دوم )شبانه( و غیرانتفاعي كارداني نظام جدید دانشگاه فني و 

حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي سال 1398

سايت اينترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شايان  ذكر است كه دانش آموزان برای استفاده بيشتر از تخفيف پلكانی، بهتر است كه 
تعداد مراحل و نوبت های بيشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا، ضمن برخورداری 
بهره مند شوند.  نيز  باالتری  تخفيف  از  آزمايشی سنجِش دهم،  آزمون های  تعداد  از 
بديهی است كه مطلوب ترين حالت ثبت نام برای دانش آموزان از نظر هزينه پرداختی، 
ثبت نام يكجا در ۵ نوبت آزمون )3 نوبت آزمون مرحله ای + 2 نوبت آزمون 
جامع( است كه در اين صورت، با احتساب تخفيف ويژه 100/000 ريالی، متوسط 

شهريه هر آزمون حدوداً 420/000 ريال و مجموعاً 2/100/000 ريال است.
الزم به  ذكر است كه در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اينترنتی به  طور خودكار، وجه قابل پرداخت را پس از كسر 

تخفيفات، محاسبه و ارائه می نمايد.
نحوه ثبت نام:

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

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

16 رقمی را دریافت نمایند.
دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرايط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ويژه 42966-
021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 

و عصر 13:30 الی 16:00.
ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبيرستان هايی كه مايل هستند براي سهولت 

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

شماره تلفن های: 88844۷91 الی 88844۷93 تماس حاصل نمايند.
نکات مهم:

1- ثبت نام كليه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نيز، در اين مرحله 
انجام مي گردد و توصيه می شود كه برای برخورداری از حداكثر تخفيف در شهريه 

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

انتخاب تعداد آزمون ها، دقت الزم را به  عمل آورند.
ثبت نام حضوری:

نشانی:  به  اينترنتی  سايت  طريق  از  كشور،  سراسر  داوطلبان  كليه  برای  ثبت نام 
www.sanjeshserv.ir امكان پذير است و همچنين داوطلبان، مراكز آموزشی و 
دبيرستان های متقاضی آزمون های آزمايشی سنجش می توانند، در صورت تمايل، با 
مراجعه حضوری به دفتر مركزی شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان 
سنجش آموزش كشور به نشانی: تهران، پل كريم خان زند، خيابان ميرزای شيرازی، 
خيابان  شهيد نژادكی، روبروی كالنتری 10۵ سنايی، پالك 30، تلفن : 883214۵۵ 

نسبت به ثبت نام در اين آزمون ها در ساعات اداری اقدام نمايند.
راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجش

مراحل ثبت نام:
از  گام اول: پرداخت مبلغ ثبت نام و دريافت شماره پرونده و رمز عبور )پرداخت 

طريق كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به  صورت اينترنتی است(.
گام دوم: تكميل فرم ثبت نام )در سايت ارائه شده است: لينك ثبت نام آزمون های 

آزمايشی سنجش ثبت نام جديد(.
گام سوم: دريافت كد پی گيری 16 رقمی ثبت نام.

 شركت تعاوني خدمات آموزشي 
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