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5 جمادی االولی ، خجسته زاد روز 

بزرگ بانوی قهرمان کربال ، حضرت 

زینب )سالم ا... علیها( ، برتمام 

مسلمانان و آزادگان جهان تهنیت باد

همراه با شما تا
 آزمون سراسري )1(

وزیر علوم در نشست بررسی الگوی سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی تأکید کرد :

اعمال نظارت و ارزیابی صحیح ؛ 

مقدمة ارتقاء کیفیت آموزش عالی

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

 تمدید مهلت نام نویسي در ششمین آزمون سنجش 

استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفاـ  سامفاي 

دانشگاهي( سال 1398

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

 رشته  محل هاي جدید )سري دوم( 

مرحله تمدید پذیرش آزمون 

کارشناسي ناپیوسته 1398

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره :

 تاریخ  و نحوه  ثبت نام آزمون 

)الكترونیكي( زبان انگلیسي 

 )Tolimo: E-A2020( پیشرفته

 در سال 1398

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره  :

 رشته هاي جدید مرحله تمدید 

پذیرش با سوابق تحصیلی 

آزمون سراسري 1398

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

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

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

نمايند.          

         روابط  عمومي 
سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص  :

 مهلت ویرایش اطالعات و فرصت جدید ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 1399
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 نهم دی ماه سال  1398
   صاحب امتیاز : سازمان سنجش آموزش کشور

   مدیر اجرایی: بهمن احمدی
   صفحه  آرایی و حروفچینی : پیک سنجش

          چاپخانه  : امید نشر چاپ  ایرانیان
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   نقل و برداشت مطالب نشریه پیک سنجش با ذکر کامل منبع بالمانع است.

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

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

email:peyk@sanjesh.org :صندوق الکترونیکی   

قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

زمان  تا  و  داريم  قرار  ماه  دي  نخست  دهة  در  اكنون 
برگزاري آزمون سراسري سال 1399 كه در اواسط تيرماه 
سال آينده برگزار مي شود، براي داوطلبان اين آزمون مهم 
و سرنوشت ساز، حدود شش ماه و چند روز فرصت باقي 
مانده است. به همين خاطر، مناسب ديديم كه هر از گاهي 
به  را  اين ستون  فراخور فرصتي كه دست مي دهد،  به  و 

مباحثي راجع به آمادگي براي كنكور اختصاص دهيم. 
اين مطالب، حاصل تأمالتي چند است كه براي استفاده 

داوطلبان گسترده اين آزمون مهم، در اينجا مي آوريم:
)ع(:  علي  امام  متقيان حضرت  موالي  فرموده  به  بنا   -1
»فرصت ها چون ابرها درگذرند؛ بنابراين، آنها را دريابيد«؛ 
پس اگر تاكنون كه بيش از سه ماه از سال تحصيلي گذشته 
است، سرعت عبور زمان را به طور محسوس درنيافته ايد، 
اكنون آن را دريابيد و در اين شش ماه و چند روز باقي 
مانده تا موعد برگزاري آزمون سراسري 99، با برنامه ريزي، 
از فرصت هاي باقي مانده براي آمادگي همه جانبه به منظور 

موفقيت در اين آزمون، به طور كامل استفاده كنيد. 
2- جمع بندي دروس خوانده شده، دروس خوانده نشده يا 
دروسي كه آنها را چند بار دوره كرده ايد، كار بسيار الزمي 
است كه اكنون بايد به انجام آن بپردازيد. انجام اين كار 
آن  بررسي  از  پس  كه  مي رسد  نظر  به  الزم  خاطر  بدان 
در چه دروسي  قوي،  در كدام درس ها  متوجه شويد كه 
متوسط و در كدام يك از ديگر دروس، ضعيف هستيد و بر 
اساس آن و همين طور مطابق ضرايب هر درس در آزمون 
سراسري، كه معموالً از عدد 1 تا 4 شدت و ضعف دارد، با 

مطالعه و فراگيري عميق، آنها را پيش ببريد. 
شبكه اي  و  منظم  صورت  به  و  دروس  طبقه بندي   -3
آن  رعايت  كه  است  مواردي  ديگر  از  درس،  هر  خواندن 
به  مي رسد؛  نظر  به  الزم  و  واجب  داوطلبان،  سوي  از 
و  تفنني و »از هر دري سخني«  به صورت  ديگر سخن، 
به  و  دروس  مطالعه  گونه  اين  نكنيد.  مطالعه  كشكول وار 
صورت غير طبقه بندي شده جلو رفتن، اگر ضرري براي 
)كه  باشد  نداشته  هدف  آن  به  رسيدن  راه  و  شما  هدف 

دارد(، قطعاً سودي نيز برايتان در بر نخواهد داشت. 
تمام ساعت هاي مفيد يك داوطلب در  نه، اختصاص   -4
يك شبانه روز به خواندن دروس )بدون تعيين هيچ وقتي 
براي خواب و استراحت كافي(، اثر بخش مي تواند باشد، و 
نه، اختصاص ساعات اندك به اين مقوله )مطالعه دروس( 
مي تواند در اين زمينه، مفيد باشد؛ بلكه آن چيزي كه در 

اين راه، ما را ياري خواهد رساند، ايجاد تعادل در ساعات 
مطالعه، تفريح، استراحت و در كنار خانواده بودن است.

5- پرداختن به افكار مشوش و اضطراب آلود و دامن زدن 
نشدن  يا  شدن  پذيرفته  زمينه  در  استرس  هرگونه  به 
بردن  بين  از  نوعي،  به  ايام،  اين  در  سراسري  آزمون  در 
آرزوهاي معقول و منطقي يك داوطلب است؛ پس سعي 
كنيد كه تمام سلول هاي مغز و گستره ذهن خود را در اين 
موقعيت زماني حساس، معطوف به درس خواندن عميق و 
هدفمند كنيد و از راه دادن اين گونه خياالت و اوهام  مضر 

به دايره ذهن خود جلوگيري نماييد.
صورت  در  اينكه  و  تحصيلي  رشته  انتخاب  مسأله   -6
انتخاب  را  رشته هايي  چه  شدن،  رشته  انتخاب  به  مجاز 
كنم و كدام يك از دانشگاه ها را جزو اولويت هاي انتخابي 
خودم قرار دهم، از مهم ترين مسائل يك داوطلب آزمون 
سراسري است؛ اما به ياد داشته باشيد كه زمان انديشيدن 
به آن  اين گونه مسائل، حال حاضر نيست و مي توان  به 
در زمان مناسب خود، كه پس از برگزاري آزمون سراسري 
است، به طور عميق فكر كرد و با ديگران در اين زمينه به 

مشاوره پرداخت.
در  آن  ياد كردن  كه  زمينه،  اين  در  ديگر  مهم  نكته   -7
رقابت تحصيلي  نظر مي رسد، مسأله  به  اين سطور، الزم 
هر  براي  خود  جاي  در  تحصيلي  رقابت  اينكه  در  است. 
انرژي  بخش و هيجان انگيز  از داوطلبان، شورآفرين،  يك 
است، هيچ شكي نيست؛ اما بايد در نظر داشت كه نبايد 
را  ما  آن،  به  اندازه  از  بيش  پرداختن  و  رقابت  اين حّس 
بي راهه  به  مستقيم  راه  از  و  كند  دور  اصلي مان  از هدف 
هر  »حاشيه« ها،  كه  باشيد  داشته  ياد  به  نمايد.  هدايت 
چقدر هم كه هيجان انگيز و فرح بخش باشند، نبايد ما را از 
»متن«، كه در اينجا آمادگي جدي براي شركت در آزمون 

سراسري سال 1399 است، منحرف نمايند. 
8- پناه بردن به منشأ آفرينش و استعانت از ذات اليتناهي 
پروردگار عالم، در همه حال، امر نيكو و پسنديده اي است؛ 
اما در اين ايام و لحظات، گاهي خوب است كه بيشتر از 
زمان معمولي، كه در شبانه روز براي به جا آوردن عبادات 
روزانه سپري مي كنيم، اوقات ويژه ديگري را نيز، به ويژه 
در سحرگاهان، به راز و نياز كردن با ربّ العالمين اختصاص 

دهيم و از او توفيق ادامه راهمان را بجوييم. 
موفق باشيد

همراه با شما تا آزمون سراسري )1(

حضرت زينب )س( فرمودند:
آگاه باشيد كه هر كسي بر دوستي آل محمد 

)ص( بميرد، شهيد است. 

اگر  پنج چيز سفارش مي كنم كه  به  را  شما 
برخود  را  سفر  رنج  بدان،  دسترسي  براي 
هموار كنيد، درخور ]سزاوار[ است: هيچ يك 
از شما جز به پروردگار خود اميد نبندد، و جز 
را چيزي  نترسد، و چون كسي  از گناه خود 
بپرسند كه نداند، شرم نكند كه گويد ندانم، 
از آنكه چيزي را كه  و هيچ كس شرم نكند 
شكيبايي  به  باد  شما  بر  و  بياموزد،  نمي داند 
كه شكيبايي، ايمان را چون سر است تن را، 
و سودي نيست تني را كه آن را سر نبَود، و 
نه ايماني كه با شكيبايي همبر ]همراه[ نبَود.

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
اصالح  نماز،  اقامة  از  بهتر  كاري  هيچ  آدمي 

ميان مردم و خوش اخالقي نكرده است. 
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30 بهمن ماه :

آخرین مهلت ارسال اثر به هجدهمین 

جشنواره »پایان نامه سال دانشجویی«

جشنواره  هجدهمين  در  شرکت  به  عالقمندان 
ماه  بهمن   ۳۰ تا  دانشجويی،  سال  پايان نامه  ملی 
برای ثبت نام و ارسال آثار به اين جشنواره فرصت 

دارند. 
برای شركت در اين رويداد، دانشجويان و طالبی كه از مهر 
1396 تا پايان شهريور 1398 از پايان نامه خود در مقطع 
كارشناسی ارشد يا دكتری دانشگاه ها يا سطوح معادل آن 
در حوزه های علميه دفاع كرده اند، می توانند با مراجعه به 
به  جهاددانشگاهی  انتشارات  سازمان  اطالع رسانی  پايگاه 
نشانی: isba.ir و تكميل پرسشنامه الكترونيكی، نسبت 

به ثبت نام در اين جشنواره اقدام كنند.
الزم به يادآوري است كه ساير شرايط ثبت نام در اين 
جشنواره، در اطالعيه مندرج در اين پايگاه موجود است.

و  فنی  گروه های  شامل:  جشنواره  اين  اصلی  بخش 
معماری،  و  هنر  طبيعی،  منابع  و  كشاورزی  مهندسی، 
علوم پايه، علوم پزشكی و دامپزشكی و گروه علوم انسانی 
است و در بخش ويژه نيز پايان نامه هايی كه در ارتباط با 
مطالعات رسانه، علوم انسانی ـ اسالمی، فرهنگ عمومی 
و آسيب های اجتماعی و اقتصاد مقاومتی ارسال شده اند، 

بررسی خواهند شد.

 حدنصاب نمره زبان از آزمون 

کارشناسي ارشد گروه علوم پزشكی

 حذف شد

بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذيرش وزارت 
نمره  درصد   ۲۵ کسب  »لزوم  مصوبه  بهداشت، 
کارشناسی ارشد  پذيرش  آزمون  از  زبان«  درس 

سال 1۳99 گروه علوم پزشکی حذف شد. 
بر  اعالم كرد كه  مركز سنجش آموزش پزشكی كشور 
اساس مصوبه شورای سنجش و پذيرش وزارت بهداشت، 
از  زبان«  درس  نمره  درصد   25 كسب  »لزوم  مصوبه 
آزمون پذيرش كارشناسی ارشد سال 1399 گروه علوم 
اين  در  تكميلی  اطالعات  و  است  شده  حذف  پزشكی 
طريق  از  متعاقباً  زبان،  نمره  اعمال  نحوه  و  خصوص 
سايت مركز سنجش آموزش پزشكی اعالم خواهد شد.

ضمناً رشته جديد كارشناسی ارشد آموزش هوشبری به 
رشته های امتحانی افزوده شده كه مدارك مورد پذيرش 
مركز  اطالعيه های  در  آن،  منابع  و  امتحانی  دروس  و 

سنجش آموزش پزشكی اعالم شده است.
مورد  مدرك  هوشبری،  آموزش  كارشناسی ارشد  رشته 
امتحانی  دروس  و  رشته هوشبری  كارشناسی  پذيرش: 
بيهوشی  و روش های  اصول  فيزيولوژی )2(،  و ضرايب: 
داروشناسی   ،)2( همراه  بيماری های  و  بيهوشی   ،)3(
اختصاصی هوشبری )2(، مراقبت های ويژه )1(، مبانی 

آموزش پزشكی )2(.

از 30 بهمن ماه آغاز مي شود :

ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد

 گروه علوم پزشكی
رشته های  کارشناسی ارشد  آزمون  در  ثبت نام 
ماه  بهمن   ۳۰ از   1۳99 سال  پزشکی  علوم  گروه 

آغاز می شود. 
آزمون  منابع  كشور،  پزشكی  آموزش  سنجش  مركز 
سال  پزشكی  علوم  گروه  رشته های  كارشناسی ارشد 

1399 را اعالم كرد.
ثبت نام در آزمون كارشناسی ارشد رشته های گروه علوم 
پزشكی سال 1399 از 30 بهمن ماه آغاز می شود و تا 

10 اسفند ماه ادامه دارد.
الزم به يادآوري است كه آزمون كارشناسی ارشد سال  
1399 گروه علوم پزشكی در روزهای 26 و 27 تيرماه 
راهنمای  دفترچه  ضمناً  می شود.  برگزار   1399 سال 
ثبت نام اين آزمون، هفته آخر بهمن ماه از طريق سايت 

مركز سنجش آموزش پزشكی منتشر می شود.
استعداد  دانشجويان  و  نخبگان  امور  اعالم  اساس  بر 
درخشان وزارت بهداشت، كليه پذيرفته شدگان سهميه 
آزمون( سال 98  بدون  و  آزمون  )با  استعداد درخشان 
)در صورت انصراف يا عدم ثبت نام از پذيرش سال 98( 
مجاز به شركت در آزمون سال 99 هستند و محروميت 

يكساله برای اين افراد اعمال نخواهد شد.
به عبارتی مفاد بند 3 اطالعيه شماره 11 مركز سنجش 
طور  به   98 ارديبهشت   31 تاريخ  به  پزشكی  آموزش 
كلی لغو شده و اجرا نمی شود و پذيرفته شدگان سهميه 
پذيرش(، مشمول  بر ظرفيت  )مازاد  استعداد درخشان 
محروميت يكساله نمی شوند؛ ولی ديگر مجاز به استفاده 

از اين سهميه نخواهند بود.

دروس  امتحانی،  رشته های  كه  است  يادآوري  به  الزم 
و ضرايب امتحانی، به همراه منابع آزمون ورودی دوره 
كارشناسی ارشد ناپيوسته رشته های گروه علوم پزشكی 
سال تحصيلی 1399 ـ 1400 در سايت مركز سنجش 

آموزش پزشكی منتشر شده است.
امتحانی و ضرايب  مدارك مورد پذيرش، دروس  ضمناً 
مربوط به رشته های آزمون ورودی كارشناسی ارشد سال 
تحصيلی 1399 - 1400 نيز در سايت مركز سنجش 

آموزش پزشكی قابل مشاهده است.
 1399 سال   كارشناسی ارشد  آزمون  كه  است  گفتني 
پايه  علوم  گروه  رشته   83 برای  پزشكی  علوم  گروه 

پزشكی و چهار رشته داروسازی برگزار می شود. 
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و  تحقيقات  علوم،  وزير  غالمی،  منصور  دکتر 

سنجش  الگوی  بررسی  نشست  در  فناوری، 

اينکه  بيان  با  نهادهای علمی،  شايستگی مديران 

مبحث  عالی،  آموزش  بخش  در  ارزيابی  و  نظارت 

و  نظارت  اعمال  کرد:  تأکيد  است،  مهمی  بسيار 

آموزش  کيفيت  ارتقاء  مقدمة  صحيح،  ارزيابی 

عالی است. 

دكتر  علوم،  وزارت  عمومی  روابط  اداره كل  گزارش  به 

غالمی، در اين نشست، كه با حضور رئيس مركز نظارت، 

ارزيابی آموزش عالی و برخی از رؤسای دانشگاه ها، مراكز 

پژوهشی و پارك های علم و فناوری در محل باغ موزه 

نگارستان برگزار شد، با اشاره به اينكه عملكرد نظارت 

و ارزيابی از سوی ستاد وزارت و همچنين نظارت های 

استانی آموزش عالی در مجموع مثبت بوده است، اظهار 

مورد  شاخص های  دقيق  تعريف  روش،  اين  در  داشت: 

نظر بسيار مهم است و اين شاخص ها در اعمال نظارت و 

ارزيابی آموزش عالی به خوبی تعريف شده و همه ما بايد 

تالش كنيم كه اين رويه، كه به سوی تضمين كيفيت 

آموزش عالی در همة زمينه ها پيش می رود، به صورت 

جدی و قوی اعمال شود.

وزير علوم، با بيان اينكه ارائه الگوی سنجش شايستگی 

حال  عين  در  و  مهم  امری  علمی،  نهادهای  مديران 

به  را  نسلی  بايد  ما  كلی  طور  به  گفت:  است،  دشوار 

و  بگيريم  نظر  در  عالی  آموزش  آينده  مديران  عنوان 

استعدادهای مديريتی همه مديران رده های مختلف را 

در دوران خدمت تقويت كنيم كه اين روش هم اكنون 

در دانشگاه ها به صورت منظم انجام می شود و همكاران 

برتر  استعدادهای  دادن  نشان  با  مديريتی،  رده های  در 

خود به رده های باالی مديريتی نيز می رسند.

وی افزود: مصوبه ها و شاخص های تعيين شده در نظارت 

و  باشند  محكم  و  متقن  بايد  عالی،  آموزش  ارزيابی  و 

اعمال  خصوص  در  واحدها  و  افراد  مقاومت  برابر  در 

نظارت های قانونی، نبايد به صورت ضعيف برخورد شود؛ 

زيرا اين روش الزمة ارتقاء كيفيت آموزش عالی است.

درخصوص  می توانيم  ما  اينكه  بيان  با  غالمی،  دكتر 

ارائه دهيم،  الگوهای مطلوبی  انتخاب مديران شايسته، 

همچنين  و  ارزيابی  شاخص های  الگو،  ارائة  گفت: 

اطالع رسانی در اين خصوص، ضمن كمك به تربيت و 

انتخاب مديران شايسته، به مديران در حال مسؤوليت 

خود  در  را  شاخص ها  از  برخی  تا  می كند  كمك  هم 

بررسی كرده و ضعف و قوت خود را بسنجند و در جهت 

تكميل و ترميم آن برآيند.

وی، با اشاره به اينكه هم اكنون از مرحله توسعه كّمی 

حال  در  گفت:  كرده ايم،  عبور  عالی  آموزش  مراكز 

حاضر، ساماندهی مراكز آموزش عالی به صورت جدی 

در حال پی گيری است و در اين فضا الزم است كه به 

اجرا  مرحله  در  تا  بپردازيم  هم  مديريتی  ظرفيت های 

نتيجة قابل قبولی حاصل شود.

دكتر غالمي، با بيان اينكه هم اكنون آموزش، پژوهش 

و فناوری كشور نياز به نوآوری و ساماندهی جدی دارد، 

اظهار داشت: در اين خصوص، فعاليت های خوبی صورت 

هم  كشور  تصميم گيری  مراجع  به  آن  اخبار  و  گرفته 

بايد  ما  و  است  بوده  آن هم مثبت  انعكاس  رسيده كه 

همگی به جد تالش كنيم تا شأن جايگاه علمی كشور 

تا  كنيم  فراهم  و شرايطی  ارتقاء دهيم  اين  از  بيش  را 

ساحت علم، پژوهش و فناوری، به نحو شايسته ای حفظ 

شود.

وزير علوم، در پايان سخنان خود، اظهار اميدواری كرد 

كه نتايج اين نشست، به ارائة الگويی معتبر و متقن در 

انتخاب مديران آموزش عالی كشور منجر شود.

وزیر علوم در نشست بررسی الگوی سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی تأکید کرد :

اعمال نظارت و ارزیابی صحیح ؛ مقدمة ارتقاء کیفیت آموزش عالی
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور 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   ،98/8/27 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 98/8/27، 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 98/08/27(، حداکثر تا تاريخ 98/10/30 به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.
از  يكي  در   98/8/27 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 کشور

پيرو انتشار اطالعيه مورخ 98/۰8/۳۰ 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 1۳98/8/۳۰ ، 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 1۳98/۰8/۳۰(، حداکثر تا 
تاريخ 1۳98/1۰/۳۰ به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي محل پذيرش رشته مورد 

تقاضا مراجعه نمايند. 
ضمناً به اطالع داوطلباني كه قباًل بر اساس اطالعيه مورخ 1۳98/۰8/۳۰ 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  تقاضانامه ثبت نامي خود  از  پرينتي  نموده و  اقدام  ثبت نام 

قبلي دريافت کنند و به مؤسسه جديد تحويل نمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

 اعالم رشته  محل هاي جدید 
)سري دوم( برای مرحله 

تمدید پذیرش رشته هاي 

تحصیلي دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالي در 

آزمون کارداني به کارشناسي 

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 98/9/۰۵  لغايت 98/1۰/۳۰ 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 
 15 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 98/05/07  »مندرج درپايگاه اينترنتي اين سازمان« و فقط در رشته هاي 
تحصيلي کارداني 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 ۲7۵/۰۰۰ )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 98/05/07 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.
۵- 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.
1۰- 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.
5- اصل شناسنامه و دو برگ تصوير از تمام صفحات آن.
6- اصل كارت ملي و دو برگ تصوير از پشت و روي آن.

7- 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 ۰۲1( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري 

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

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 تمدید پذیرش براي مرحله پذیرش دوره هاي روزانه، نوبت 

دوم )شبانه( و غیرانتفاعي کارداني نظام جدید دانشگاه فني 

و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي سال 1398
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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  ۳4۰/۰۰۰ )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. 
۵- 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.
1۰-  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(.

۵- 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 ۰۲1( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان 

خودداري نمايند .
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

 تمدید پذیرش براي رشته هاي تحصیلي دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالي درآزمون کارداني به 

کارشناسي ناپیوسته سال 1398
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدين وسيله به اطالع دانش آموزان عزيز پايه 
تحصيلی  سال  آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم  كه  می رساند  دوازدهم 
98-99 از سوی شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش 

كشور به  منظور:
)1( آشنايی داوطلبان با شيوه برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی سال 1399؛
در  اختصاصی  و  عمومی  دروس  زمينه  در  داوطلبان  مكتسبه  معلومات  ارزيابی   )2(

مقاطع زمانی مختلف؛ 
)3( تعيين و تشخيص ميزان پيشرفت تحصيلی داوطلب در زمينه دروس عمومی و 

اختصاصی؛ 
)4( فراهم آوردن زمينه های الزم به منظور مقايسه نمرات مكتسبه در زمينه دروس 
و  تحصيل  محل  استان  و  شهرستان  داوطلبان  با  داوطلب  هر  اختصاصی  و  عمومی 

همچنين داوطلبان سراسر كشور؛ 
)5( آشنايی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و كاهش اضطراب 

حضور در جلسة برگزاری آزمون سراسری سال 1399 و ...؛
)6( كمك به واحدهای آموزشی با توجه به نتيجه آزمون، برگزار می گردد.

از مزیت های »آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم«، می توان به موارد 
زیر اشاره کرد:

آشنايی كامل با شيوة درست مطالعة كتاب های درسی؛
عميق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب كتاب های درسی هر پايه؛

آشنايی با پرسش های چهارگزينه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
دريافت ارتباط موجود ميان مطالب هر درس در پايه های مختلف؛

ممارست و تمرين در مديريت زمان؛
شبيه سازی فضای كنكور سراسری و آشنايی داوطلب با اين فضا؛

 كاهش تدريجی استرس و هيجانات ناشی از آزمون؛
آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصيلی.

نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

نحوة برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم:
با  كشور،  آموزش  سنجش  سازمان  كاركنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
مراكز  محترم  مديران  و  دبيران  مشاوران،  نظرات  دريافت  و  جانبه  بررسی های همه 
آموزشی، مجموعة آزمون های آزمايشی را مجموعاً در سيزده نوبت برای سال تحصيلی 
تابستانه،  به  صورت  آزمايشی  آزمون های  از  نوبت  است. سه  نموده  98-99 طراحی 
شش نوبت از آزمون های آزمايشی به  صورت مرحله ای، و چهار نوبت از آزمون های 
آزمايشی به صورت جامع برگزار خواهد شد تا داوطلبان شركت كننده در آزمون های 
آزمایشی سنجِش دوازدهم، با ارزيابی كاماًل علمی و استاندارد، از وضعيت علمی و 
تحصيلی خود شناخت پيدا كرده و در هر مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشكالت 

تحصيلی خود اقدام نمايند.

آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه، در سه نوبت و در ماه های تير، مرداد و 
شهريور 98 با هدف ارزيابی مطالعات تابستانی داوطلبان برگزار خواهد شد. 

توجه: آزمون های تابستانه فقط برای سه گروه آزمايشی علوم ریاضی و فنی، علوم 
تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

آزمون های مرحله ای: در شش نوبت آزمون های آزمايشی مرحله ای، كه از ابتدای 
سال تحصيلی تا پايان اسفند 98 برگزار می گردد، منابع درسی برای مطالعه داوطلبان 
به شش قسمت تقسيم شده است كه در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، سؤاالت از 
منابع تقسيم بندی شده همان مرحله طرح می گردد. الزم به توضيح است كه سؤاالت 
)طبق  مرحله  همان  برای  شده  اعالم  درسی  منابع  بر  تأكيد  با  مرحله،  هر  آزمون 
تقسيم بندی(، به عالوة سؤاالت منابع درسی مرحله قبل طراحی می گردد )برای مثال، 
در مرحله سوم آزمون، قسمت های مربوط به آزمون های مراحل اول و دوم هم منظور 

مي شود؛ با اين تأكيد كه بيشتر سؤاالت از بودجه بندی مرحله سوم خواهد بود(.
آزمون های جامع: از ابتدای سال 1399 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
1399، چهار نوبت آزمون آزمايشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصيات 

و ويژگی های منحصر به فرد و مكمل يكديگر برگزار می شود.

زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي 
آزمایشی سنجش:

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

نسبت به پرينت كارت ورود به جلسه خود اقدام می نمايند.

از  بعد  دوازدهم، در  سنجِش  آزمايشی  از آزمون های  نوبت  هر  نتایج  كارنامه 
به  شركت  اين  اينترنتی  سايت  طريق  از  آزمون،  هر  برگزاری  روز  همان  ظهر 
دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد.  منتشر   www.sanjeshserv.ir:نشانی
و  مصوبات  آخرين  اساس  بر  آزمايشی،  آزمون های  كل  نمره  محاسبه  كه  می رساند 
ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور انجام خواهد شد. همچنين نمره آزمون دروس 

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

ثبت نام آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم

 ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم
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عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و بر اساس نمره آزمون عمومی )با توجه 
به ضرايب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرايب( تقسيم  بر 

مجموع كل ضرايب محاسبه می شود.

شهریة آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

جدول شهریة آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

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

جامع باشد.
اينکه آزمون های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون هايی  به  با توجه  البته 
است که هر يک 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 

کلية 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 دوازدهم به  صورت تلفيقی هستند، 

در سايت اينترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شايان ذكر است كه داوطلبان، برای استفاده بيشتر از تخفيف پلكانی، بهتر است كه 
تعداد مراحل و نوبت های بيشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا، ضمن برخورداری 
از تعداد آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم، از تخفيف باالتری نيز بهره مند شوند. 
بديهی است كه مطلوب ترين حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر هزينه پرداختی، 
ثبت نام يكجا در 7 نوبت آزمون )3 مرحله + 4 جامع( است كه در اين صورت، با 
احتساب تخفيف ويژه 210/000 ريالی، متوسط شهريه هر آزمون حدوداً 427/000 

ريال و مجموعاً 2/990/000 ريال است.
الزم به ذكر است كه در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوي 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اينترنتی به  طور خودكار، وجه قابل پرداخت را پس از كسر 

تخفيفات، محاسبه و ارائه می نمايد.

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

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

خود را نهایی و شماره پرونده و کد 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.

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

تلفن های 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمايند.

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

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

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

راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجش
مراحل ثبت نام:

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

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

گام سوم: دريافت كد پی گيری 16 رقمی ثبت نام.
 شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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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 1۳98/۰8/۲8  لغايت 1۳98/1۰/۳۰ 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 ۲7۵/۰۰۰ )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.
5- كليه متقاضيان »مرد« بايد در زمان ثبت نام و شركت در اين مرحله از پذيرش 

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

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

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

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

مندرج در پايگاه اينترنتي اين سازمان، توجه نمايند.

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

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

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

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

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

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

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

دولت« اعالم نمايند.
پاسخگويي  بخش  با  را  خود  سؤاالت  مي توانند  گرامي  داوطلبان  ضمنًا 
با  يا   www.sanjesh.org اينترنتي پايگاه اطالع رساني سازمان به نشاني: 
شماره  تلفن گوياي : 4۲16۳ )کد ۰۲1( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري 

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

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور 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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متقاضي  داوطلبان  كليه  اطالع  به  بدين وسيله   1398/09/23 مورخ  اطالعيه  پيرو 
)سامفا(  فارسي  زبان  مهارت هاي  استاندارد  سنجش  آزمون  ششمين  در  نام نويسي 
سال 1398 مي رساند كه به منظور فراهم نمودن تسهيالت بيشتر براي آن دسته از 
داوطلباني كه تا تاريخ 1398/10/07 براي نام نويسي اقدام ننموده اند، ترتيبي اتخاذ 
گرديده است كه بتوانند تا روز سه شنبه مورخ 1398/10/17 نسبت به نام نويسي يا 

ويرايش اطالعات خود اقدام نمايند.
لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه 
دقيق اطالعيه مورخ 98/09/23 و فراهم نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز، به پايگاه 
اطالع رساني اين سازمان مراجعه و نسبت به نام نويسي در آزمون مذكور اقدام نمايند.

دانشگاهي(  سامفاي  ـ  )سامفا  فارسي  زبان  مهارت هاي  استاندارد  سنجش  آزمون 
شنيداري،  بخش هاي  شامل:  و  )دانشگاهي(  آکادميک  سطح  در  منحصراً 

خوانداري، نوشتاري و گفتاري است و مهارت داوطلبان در اين بخش ها سنجيده 
خواهد شد.

آزمون مذكور در صبح و بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ 98/11/۰۳ )3 بهمن 
ماه سال 1398 شمسي، برابر با 23 ژانويه سال 2020 ميالدي و 27 جمادي االول 
سال 1441 قمري( همزمان با حوزه هاي داخل كشور، در حوزه هاي امتحاني خارج 

كشور نيز برگزار خواهد شد.
ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قباًل نسبت به نام نويسي در اين آزمون اقدام نموده اند، 
مي توانند، در صورت تمايل، تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده و ويرايش اطالعات ثبت نامي 

خود اقدام نمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

پيرو انتشار اطالعيه مورخ 98/۰9/۰۵ 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 1۳98/۰9/۰۵، 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 1۳98/1۰/۳۰  تا  اطالعيه مورخ 1۳98/۰9/۰۵(، حداکثر  )در 

آموزش عالي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند. 

ضمناً به اطالع داوطلباني كه قباًل براساس اطالعيه مورخ 1۳98/۰9/۰۵ 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 كنند و به مؤسسه 

جديد تحويل نمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

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

پذیرش دوره هاي روزانه، نوبت دوم )شبانه( و غیرانتفاعي 

کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات 

آموزش عالي غیرانتفاعي سال 1398

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

 تمدید مهلت نام نویسي در ششمین آزمون سنجش استاندارد 

مهارت هاي زبان فارسي )سامفا ـ سامفاي دانشگاهي( سال 1398
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بدين وسيله به اطالع كليه متقاضيان ثبت نام و شركت در آزمون زبان انگليسي پيشرفته )TOLIMO:E-A2020(  در سال 1398 مي رساند كه ثبت نام براي شركت در 
آزمون مذكور، منحصراً به صورت اينترنتي از روز يكشنبه مورخ 98/10/08 آغاز شده است. 

لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و فراهم نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز ثبت نام، به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش  آموزش كشور 
به نشاني:www.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به ثبت نام و شركت در آزمون مذكور اقدام نمايند. 

الزم به توضيح است كه آزمون مذكور، براي دوره هاي 1۳9، 14۰، 141 و 14۲ منحصراً در شهر تهران و به صورت الكترونيكي در چهار حوزه امتحاني به شرح جدول ذيل 
برگزار خواهد شد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره :

 تاریخ  و نحوه  ثبت نام آزمون )الكترونیكي( 

زبان انگلیسي پیشرفته )Tolimo: E-A2020(  در سال 1398
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