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حضرت فاطمه زهرا )س( فرمودند: 
و  سعادت ها  تمام  واقعيِت  و  حقيقت  همانا 
در  )ع(  علي  امام  دوستي  در  رستگاري ها، 

زمان حيات و پس از رحلتش خواهد بود.

زنان،  سّيده  سپردن  خاك  به  ]هنگام 
فاطمه عليها السالم فرمود:[ 

درود بر تو اي فرستادة خدا ! از من و دخترت 
ديگران(  )از  زودتر  و  آرميده،  كنارت  در  كه 
به تو رسيده. اي فرستادة خدا ! مرِگ دختر 
گرامي ات، عناِن شكيبايي از كفم گسالنده، و 

توان خويشتنداري ام نمانده.

حضرت فاطمه زهرا )س( فرمودند: 
خداي تعالي ايمان را براي پاكيزگي از شرك 
و  تكّبر  از  دوري  براي  را  نماز  و  داد،  قرار 

خودخواهي، واجب كرد.

حقيقت كدام است و َمجاز كدام؟ كدام يك ما را به مقصد 
اصلي مان، كه ورود به دانشگاه است، رهنمون مي گردد؟ 
آيا حجم گستردة تبليغات راديو و تلويزيوني و همين طور 
حقيقت  به  را  ما  »مجازي«،  يا  سايبري  نامحدود  فضاي 

مي رساند يا اينكه از راه به بي راهه مي كشاند؟!
تنها  دست،  اين  از  ديگري  پرسش هاي  و  پرسش ها  اين 
بخشي اندكي از »چون و چرا«هاي بي شماري هستند كه 
هر داوطلب در مرحلة آغازين ورود به دانشگاه، كه شركت 
در آزمون سراسري است، با آنها روبرو مي شود، و معموالً 
اين »چون و چرا«ها  قانع كنندة   به پاسخ  آنكه  از  پيش 
دست پيدا كند، اين مؤسسات پرشماري كنكوري هستند 
كه با اشغال حداكثري فضاهاي حقيقی و مجازي مرتبط 
را محاصره  روان وي  و  آزمون سراسري، ذهن و جان  با 
مي كنند و راه هرگونه تفكر صحيح و غير هيجاني را بر 
او مي بندند و تا داوطلب به خود بجنبد، مي بيند كه در 
يك جّو سرسام آور، تبليغات رنگارنگ مؤسسات ياد شده 
وي را به تسليم وادار كرده اند؛ تسليمي كه هيچ گونه راه 
نجاتي در آن يافت نمي شود و داوطلب را مجبور مي كند 
كه با پرداخت هزينه هاي بسيار مادي و معنوي و آرامش 
و آسايش ذهني خود، تا آخرين ايستگاه با آنها همراهي 
كند و در نهايت، نتيجه دلخواهي هم از اين همراهي همه 

جانبه به دست نياوَرد.
ورود  راه  آيا  است؟  چنين  امر  حقيقت  آيا  راستي  به 
همه  آيا  مي گذرد؟  مؤسسات  اين  از  دانشگاه  به 
الزاماً در اين مؤسسات حضور  پذيرفته شدگان دانشگاه ها 
يافته اند؟ آيا نفرات برتر كنكور همگي در اين مؤسسات و 
دوره هاي آموزشي آنها حضور داشته اند يا عكس و نامشان 
اين  تبليغات  در  دوره ها  اين  در  آنها  سابقه حضور  بدون 
مؤسسات قرار گرفته است؟! فراتر از اين موضوع، آيا ورود 
به دانشگاه، كليد خوشبختي است؟ يعني آيا اگر داوطلبي 
شود،  پذيرفته  ديگري  آزمون  هر  يا  سراسري  آزمون  در 
باز  او  روي  به  سعادت  و  بهروزي  و  خوشبختي  درهاي 
مي شود و در زندگي آينده اش ديگر با هيچ مشكل مهمي 
آرزوهاي خود  و  آمال  به سرچشمه  و  نخواهد شد  روبرو 
در  او  از  بدشانس تر  اين صورت،  غير  و در  خواهد رسيد 
ميان بيش از هفت ميليارد انساني كه روي اين كره خاكي 

زندگي مي كنند، كسي نيست؟!
پي  در  كه  پرسش هايي  و  گفته شد  باال  در سطور  آنچه 
مدت هاست  كه  مي دهد  خبر  تلخي  حقيقت  از  آمد،  آن 
گريبان جامعه دانش آموزي و دانشجويي و در يك عبارت 
»نسل جوان« ما و خانواده هاي آنها را گرفته است، و از 
قرائن معلوم، در آينده نزديك هم قصد ندارد دست از سر 
اين نسل بردارد و همچنان به پيش مي تازد و روز به روز 

اين چنين  و  فربه تر مي شود،  پيشين،  روز  با  مقايسه  در 
است كه وسيله اي با عنوان »كنكور«، كه روزگاري، ابزار 
بزرگتري  هدف  به  رسيدن  براي  اتكايي  قابل  و  كارآمد 
به  دسترسي  منظور  به  عالي  تحصيالت  به  ورود  يعني 
به خلق  عالمانه  و مقدس تري چون خدمت  واالتر  هدف 
خدا بود، از جانب تجارت پيشگان به پيش پا افتاده ترين 
به سبك  براي سودجويي  عرصه اي  و  دچار شده  وجهي 

جديد گرديده است.
از  ما  مورد سؤال  اساسي  نكته  بگذريم،  كه  بحث  اين  از 
به  فعاليت  مجوز  اعطاي  و  تبليغات  امر  دست اندركاران 
به صالحيت  آيا  كه  است  اين  كنكور،  پرشمار  مؤسسات 
مؤسسات  اين  تبليغ  محتواي  و سالمت  و صحت  علمي 
نحوه  به  اندازه  از  بيش  دادن  ميدان  با  آيا  انديشيده ايم؟ 
فعاليت و اغواگري برخي از مؤسسات، با دست خود اين 
ذهنيت را در فكر و انديشه فرزندانمان نهادينه نمي كنيم 
و  زندگي  پايان  مفهوم  به  كنكور،  در  نشدن  پذيرفته  كه 
فرجام كار ماست و قبول شدن در آن يعني تمام زندگي 
و روي آوردن خوشبختي به خانه و كاشانه ما؟ آيا با حجم 
باال و محيرالعقول اين تبليغات، اصاًل جاي تفكر به مسائل 
واالي زندگي در ذهن دانش آموزان ما، كه در آغاز جواني 
تنها  نكته فكر كنند كه  اين  به  تا  باقي مي ماند  هستند، 
راه خوشبختي، ورود به دانشگاه نيست و چه بسا افرادي 
بوده اند و هستند كه، حتي بدون داشتن تحصيالت عالي، 
هم به لحاظ مادي و هم از نظر معنوي، به درجات بااليي 
رسيده اند و به امر مقدس خدمت به خلق خدا پرداخته اند.
از سوي ديگر، آيا به اين مسأله نيز انديشيده ايم كه چرا 
بايد طوري فرزندانمان را تربيت كنيم كه شيرازه ذهني 
آنها با يك »نه« شنيدن و ناكامي هنگام ورود به جامعه 
)كه اين مسأله مي تواند قبول نشدن در كنكور، نرسيدن 
يا دير رسيدن به هر چيز مطلوب  و مشروع ديگري نيز 

باشد( از هم فرو پاشد؟
دست،  اين  از  ديگر  پرسش  ده ها  و  پرسش ها  اين 
ما حضور  انديشه همه  و  در ذهن  كه  است  دغدغه هايي 
دارد و شيوه عملكرد برخي از مؤسسات، آنها را از ذهن بر 
لب جاري مي سازد و همگان، به ويژه نهادهاي مسؤول، را 
به اين نكته فرا مي خواند كه: داوطلبان ورود به مراكز و 
مؤسسات آموزش عالي را دريابيد و نگذاريد  كه اين گونه 
با  خود،  خيال پردازانه  و  رويايي  تبليغات  با  مؤسسات 
برابر عطِش  به جاي »آب« در  را  وارونه سازي، »سراب« 
جوشان اين جوانان عزيز به آنها تعارف كنند و »پندارهاي 
جايگزين  و  جانشين  آنان  ذهن  در  را  مجازي  و  واهي« 
اقدام  امروز  حقايق و واقعيت هاي زندگي روزمره نمايند. 

كنيد كه فردا خيلي دير است. 

حقيقت یا َمجاز؟!
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره  :

 اعالم رشته های جديد برای 

مرحله تمديد پذيرش در 

رشته هاي تحصيلي صرفًا 

با سوابق تحصيلي دوره هاي 

روزانه، نوبت دوم )شبانه(، 

پيام نور، غيرانتفاعي، مجازي و 

پرديس خودگردان دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالي در 

آزمون سراسري سال 1398
رشته هاي  پذيرش  تمديد  مرحله  خصوص  در   ،98/8/27 مورخ  اطالعيه  انتشار  پيرو 
تحصيلي صرفاً با سوابق تحصيلي آزمون سراسري 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 98/8/27، از سوی برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مربوط 
به مرحله تمديد پذيرش، كه 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(، حداكثر 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 كشور

پيرو انتشار اطالعيه مورخ 98/08/30 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 1398/8/30 ، از سوی برخی از دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی مربوط در مرحله تمديد پذيرش »به شرح ذيل اين اطالعيه كه 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 1398/08/30(، حداكثر تا 
تاريخ 1398/10/30 به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي محل پذيرش رشته مورد 

تقاضا مراجعه نمايند. 
ضمناً به اطالع داوطلباني كه قباًل بر اساس اطالعيه مورخ 1398/08/30 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 كنند و به مؤسسه جديد تحويل نمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 اعالم رشته  محل هاي جديد 
)سري دوم( برای مرحله 

تمديد پذيرش رشته هاي 

تحصيلي دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالي در 

آزمون كارداني به كارشناسي 

ناپيوسته سال 1398
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پيرو اطالعيه مورخ 98/9/16 بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان ثبت نام كننده در 
آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399 در تمام دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي دولتي و غير دولتي و همچنين دانشگاه آزاد اسالمي و بيست و پنجمين المپياد 
آن  براي  تسهيالت  نمودن  فراهم  منظور  به  كه  مي رساند  دانشجويي كشور  علمي- 
در   )98/09/28 لغايت   98/09/16 تاريخ  )از  مقرر  زمان  در  كه  داوطلباني  از  دسته 
آزمون مزبور ثبت نام نموده اند، اطالعات ثبت نامي داوطلبان، از روز دوشنبه مورخ 
اين  اطالع رساني  پايگاه  روي   98/11/16 مورخ  روز چهارشنبه  لغايت   98/11/14
متقاضيان،  كليه  لذا  گرفت؛  خواهد  قرار    www.sanjesh.org :نشاني به  سازمان 
ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما و 

همچنين اطالعيه مورخ 98/09/26 در خصوص اصالحات دفترچه راهنماي ثبت نام، 
نسبت به مشاهده و كنترل اطالعات ثبت نامي و در صورت تمايل نسبت به ويرايش 

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

ثبت نام در آزمون ياد شده اقدام نمايند.          

         روابط  عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

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 139، 140، 141 و 142 منحصراً در شهر تهران و به صورت الكترونيكي در چهار حوزه امتحاني به شرح جدول ذيل 
برگزار خواهد شد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

 تاريخ  و نحوه  ثبت نام آزمون )الكترونيكي( 

زبان انگليسي پيشرفته )Tolimo: E-A2020(  در سال 1398

با توجه به استفاده غير قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمايشی سنجش 
در كتاب های خود و همچنين انتشار و فروش غيرقانونی اين سؤاالت در سايت های 
هرگونه  ممنوعيت  كه  طور  همان  اجتماعی،  شبكه های  و  مجازی  فضای  اينترنتی، 
استفاده و انتشار سؤاالت آزمون های آزمايشی سنجش به هر طريق در نسخة چاپی 
اين سؤاالت درج گرديده است، بار ديگر يادآور می شود كه حق چاپ، تكثير و انتشار 
سؤاالت آزمون های آزمايشی سنجش به هر روش )الكترونيكی، استفاده در كانال های 
تلگرام، سايت ها و ...( در هر مقطع زمانی، برای تمام اشخاص حقيقی و حقوقی )حتی 

با ذكر منبع( ممنوع است؛ به عبارت ديگر، استفاده از سؤاالت آزمون های آزمايشی 
آموزشی  تعاونی خدمات  يعنی شركت  آن،  پديدآورنده  به  متعلق  سنجش، منحصراً 
برای ساير  اين سؤاالت  از  بوده و استفاده  كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور، 
مؤسسات و ناشران آموزشی به كلی ممنوع است و اين موضوع محدود به دورة زمانی 
خاصی نيست. بديهی است كه اين شركت، اقدامات قانونی الزم را در مورد متخلفان 

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

اطالعية بسيار مهم شركت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص  :

 مهلت ويرايش اطالعات 

و فرصت جديد ثبت نام آزمون كارشناسی ارشد 1399
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بدين وسيله به اطالع آن دسته از داوطلباني كه در هفتمين آزمون استخدامی متمركز 
دستگاه های اجرايی كشور در تاريخ 1398/8/30 شركت نموده اند، می رساند كه نتايج 
اوليه آزمون داوطلبان متقاضی دستگاه های اجرايی كشور  ، شامل: شركت سهامی 
بيمه ايران، مركز آموزش مديريت دولتی، سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان امور 
عشاير ايران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای كشور، وزارت نيرو، وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت جهاد كشاورزی، سازمان 
اداری و استخدامی كشور، مركز آمار ايران، سازمان ملی بهره وری ايران، سازمان نقشه 
امور  سازمان  كشور،  دامپزشكی  سازمان  كشور،  احوال  ثبت  سازمان  كشور،  برداری 
اراضی كشور، سازمان هواشناسی كشور، سازمان زندان ها، اقدامات تأمينی و تربيتی 
آب  منابع  مديريت  سهامی  شركت  كشور،  فاضالب  و  آب  مهندسی  شركت  كشور، 
ايران و وزارت آموزش و پرورش، شب گذشته )يكشنبه مورخ 1398/10/15( روي 
سايت سازمان  سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org قرار گرفته 
است؛ لذا داوطلبان هريك از دستگاه های اجرايی، پس از دريافت نتيجه آزمون، در 
صورتی كه براساس نتيجه مندرج در كارنامه آزمون، جزو معرفی شدگان براي بررسي 
آدرس  به  )فردا(   1398/10/17 تاريخ  در  بعدی  اقدامات  برای  بايد  باشند،  مدارك 
سايت دستگاه موردنظر به شرح جدول ذيل مراجعه و بر اساس توضيحات مندرج در 
سايت، اقدام نمايند. ضمناً الزم است به اطالع برساند كه پس از بررسي مدارك، از 
بين داوطلبان واجد شرايط، تا چند برابر ظرفيت، براي شركت در مصاحبه به هر يك 

از دستگاه هاي اجرايي معرفي خواهند شد. 

اطالعيه سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص :

 زمان اعالم نتايج 

اوليه هفتمين آزمون 

استخدامي متمركز 

دستگاه هاي اجرايي 

كشور در سال 1398 

ضمناً به اطالع داوطلبان متقاضی جذب و استخدام در دانشگاه های علوم پزشكی و 
خدمات بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می رساند كه نتايج 
اوليه آزمون وزارتخانه مذكور، روز يكشنبه مورخ 1398/10/22 روي سايت سازمان 

 سنجش آموزش كشور به نشاني فوق الذكر قرار خواهد گرفت. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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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 كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي 
و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ســال 1398 )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 98/10/30 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 كارداني ناپيوسته( 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. 
2- كليه داوطلبان بايد در زمان ثبت نام از طريق مؤسسه مربوط، بابت هزينه ثبت نام 
نسبت به پرداخت مبلغ 275/000 )دويست و هفتاد و پنج  هزار( ريال از طريق 

سيستم پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان سنجش اقدام نمايند.
نكته: 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.
3- 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  مذكور 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 نياز:
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 : 42163 )كد 021( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري 

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

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تمديد پذيرش براي مرحله پذيرش دوره هاي روزانه، نوبت 

دوم )شبانه( و غيرانتفاعي كارداني نظام جديد دانشگاه فني 

و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي سال 1398
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تصور كنيد كه حدود يك برابر و نيم جمعيتی كه در ورزشگاه آزادی جای می گيرند و به تماشای فوتبال می نشينند، در يك خط قرار بگيرند و با 
سوت آغاز مسابقه، شروع به دويدن كنند؛ مسابقه ای كه زمان آن چهار ساعت به طول می انجامد و قرار است كه شركت كنندگان آن، در چهار 
درس عمومی و سه درس اختصاصی رقابت كنند. برندگان اين مسابقه در نهايت می توانند در رشته محل هايی كه عالقه دارند، پذيرفته شوند، 
و البته در اين مسابقه هر كسی می تواند مقامی بياورد و در نهايت هيچ كس هم بازنده نخواهد شد، اما بدون شك، تنها نفرات برتر هستند كه 

امكان انتخاب هر رشته و دانشگاهی را دارند. 
وضعيت داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضی و فنی اين گونه است؛ زيرا سال گذشته 150 هزار و 540 داوطلب گروه آزمايشي علوم رياضی و 
فنی در آزمون سراسری حضور يافتند. برخی از اين داوطلبان آمادگی كامل داشتند و مشخص بود كه با يك برنامه ريزی دقيق، خود را برای اين مسابقة علمی 
آماده كرده بودند؛ برای مثال، در اين آزمون، 31 داوطلب به 100 درصد سؤال های درس فيزيك پاسخ صحيح دادند، اما تعداد قابل توجهی نيز، بدون مطالعه و كسب آمادگی 

علمی الزم، فقط در اين آزمون شركت كردند؛ از اين رو، ميانگين پاسخگويی همين 150 هزار و 540 داوطلب در درس فيزيك، 8/5 درصد بوده است.
نكته جالب توجه در گروه آزمايشي علوم رياضی و فنی اين است كه هيچ يك از داوطلبان، در درس های رياضی، فيزيك و شيمی، درصد 33/3- تا 30/1- كسب نكرده اند، اما 
در درس های ادبيات، معارف و زبان، تعداد معدودی از داوطلبان چنين درصدی را كسب نموده اند. اين آمار نشان می دهد كه عده ای از داوطلبان تصور مي كنند كه در بعضی 
از دروس عمومی، می توانند با تكيه بر اطالعات عمومی خود، پاسخگو باشند و در نتيجه درصد منفی كسب می كنند، اما در درس های اختصاصی، داوطلبان چنين ريسكی را 

نمی كنند و ترجيح می دهند كه به سؤاالت اصاًل پاسخ ندهند تا نمرة منفی كسب كنند.
نكته جالب ديگر اينكه امسال، با وجود آنكه بيشترين تعداد 100 درصد پاسخگويی صحيح به سؤال های يك درس، متعلق به درس زبان خارجی است و 87 داوطلب در اين 
درس به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحيح داده اند، بيشترين درصد منفی و صفر )در مجموع( نيز متعلق به همين درس است، و در مجموع 74 هزار و 189 داوطلب، يعنی 

حدود 50 درصد داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضی و فنی، در درس زبان درصد صفر يا منفی كسب كرده اند.
    آمار ارائه شده  در جدول ها، تأييدی است بر اينكه آزمون سراسري، يك مسابقه است و قرار نيست كه شما به همه سؤال های آن، پاسخ صحيح بدهيد، بلكه الزم است كه 

در مقايسه با ساير داوطلبان ، وضعيت بهتری داشته باشيد، و اين هدف، بدون دقت و هوشمندی در پاسخگويی به سؤال ها، به دست نخواهد آمد.
 دقت كنيد كه آزمون سراسری 98 آزمونی متمايز )در مقايسه با آزمون سال های گذشته( بود؛ زيرا در سال 98 داوطلبان نظام قديم و نظام جديد، با سؤال هايی متفاوت و 
مطابق با كتاب های درسی خود و سؤاالت مشترك از مباحث مشترك هر دو نظام، سنجيده شدند و سپس نمرات اين دو گروه از داوطلبان نسبت به هم با استفاده از روش هاي 
متداول هم ترازي در دنيا، هم تراز شد و در نهايت به صورت يكپارچه تراز شده و نمره كل سازي و رتبه دهي انجام شد. در نهايت، داوطلبان دو نظام با يكديگر سنجيده و يك 

رتبه برای هر دو گروه اعالم شد.
در جدول ارائه شده در زير، به غير از داوطلبانی كه در هر درس 33/3- تا 30/1- درصد كسب كرده و داوطلبانی كه به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحيح داده اند، ساير 

داوطلبان در گروه های 10 درصدی بررسی شده اند.
ذكر اين نكته مهم است كه ميانگين ذكر شده هر سال، يكسان نيست؛ برای مثال، در آزمون سراسري سال 93 در درس هاي عربی و فرهنگ و معارف اسالمی، هيچ يك 
از داوطلبان به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحيح نداده اند، اما در سال 94،  228 داوطلب به 100 درصد سؤال های عربی و 213 نفر به 100 درصد سؤال فرهنگ و معارف 
اسالمی پاسخ صحيح داده اند، و در سال 95، 44 داوطلب در درس عربی و 39 داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسالمی به 100 درصد سؤال  ها پاسخ صحيح داده  اند. 
همچنين در سال 96، 32 داوطلب در درس عربی و سه داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسالمی به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحيح داده اند، در سال 97 نيز، 23 داوطلب 
در درس عربی و يك داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسالمی به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحيح داده اند و در سال 98 اين تعداد در درس عربی 11 و در درس معارف 

49 داوطلب بوده است.

وضعيت داوطلبان گروه آزمايشی علوم 

رياضی و فنی در آزمون سراسری 1398
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نفرات برتر گروه آزمايشي
 علوم رياضی و فني چه درصدهايی آورده اند؟ 

»اگر يك درس اختصاصی را 100 درصد بزنيد، حتماً رتبة دو رقمی می  آوريد.«
 اين جمله را بارها از زبان داوطلبان آزمون سراسري شنيده ام؛ افرادی كه بر اساس شايعاتی كه شنيده اند، تصور می كنند كه اگر روی يك درس، كه نقطة قوت آنهاست، 
سرمايه گذاری كنند و تالش كنند تا به 100 درصد سؤال های آن درس پاسخ صحيح بدهند، رتبة ايده آلی در آزمون سراسری كسب خواهند كرد ؛ در نتيجه، تمام هّم و غّم 
خود را صرف فراگيري يك درس می كنند و با انجام اين كار، دو آسيب جدی می بينند: از يك سو احتمال اينكه بتوانند به 100 درصد سؤال های يك درس پاسخ صحيح 
بدهند، بسيار كم است، و از سوی ديگر، از ساير درس ها باز می  مانند و نمی توانند در سطح مناسبی به سؤال  های آن دروس پاسخ دهند. همچنين نگاهی به وضعيت داوطلبان 
گروه آزمايشي علوم رياضی و فني آزمون سراسري سال گذشته به ما نشان می  دهد كه می توان در هر درسی درصد 100 را كسب كرد، اما جزو نفرات برتر )1000 نفر اول 
كشوری( نشد؛ برای مثال، از 87 داوطلب گروه آزمايشي علوم رياضی و فني، كه درس زبان خارجی را 100 درصد زده اند، تنها 16 داوطلب جزو 1000 نفر اول كشوری 

هستند. همچنين يك داوطلب، درس تخصصی و مهم رياضی، و يك داوطلب، درس شيمی را 100 درصد زده اند، اما جزو 1000 نفر اول كشوری نيستند.  
می خواهيم بگوييم كه حتی به دست آوردن درصد 100 در درسی مثل رياضی، كه برای بسياری از داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضی و فني، درسی دشوار است، نمی تواند 

عامل كسب رتبة عالی شود.
در جدول زير، ميانگين درصد 1000 نفر اول كشوری گروه آزمايشي علوم رياضی و فني در تمامی دروس آزمون سراسری ارائه شده است. همچنين در هر درس، بهترين 

و بدترين درصد در بين 1000 نفر اول آمده است. توجه داشته باشيد كه اين آمار، برای آزمون سراسری سال 1398 است و ميانگين ذكر شده، در هر سال تغيير می كند.
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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(  آكادميك  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 98/11/03 )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 كشور

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 1398/09/05، از 

سوی دانشگاه فني و حرفه اي و برخی از مؤسسات آموزش عالی مربوط در مرحله تمديد 

پذيرش »به شرح ذيل اين اطالعيه كه 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 1398/10/30  تا  اطالعيه مورخ 1398/09/05(، حداكثر  )در 

آموزش عالي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند. 

ضمناً به اطالع داوطلباني كه قباًل بر اساس اطالعيه مورخ 1398/09/05 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 كنند و به مؤسسه 

جديد تحويل نمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 اعالم رشته  محل هاي جديد )سري دوم( برای مرحله تمديد 

پذيرش دوره هاي روزانه، نوبت دوم )شبانه( و غيرانتفاعي 

كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات 

آموزش عالي غيرانتفاعي سال 1398

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 تمديد مهلت نام نويسي در ششمين 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 1398 )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 1398/08/28  لغايت 1398/10/30 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 275/000 )دويست و هفتاد و پنج هزار( ريال از 

طريق سيستم پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان سنجش اقدام نمايند.
نكته: 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 نياز:
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 : 42163 )كد 021( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري 

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

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

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

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

خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1398
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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 1398  آزمون كارداني به كارشناسي 
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. 
2- كليه داوطلبان بايد، با هماهنگي دانشگاه ها و مؤسسات محل مراجعه، بابت هزينه 
از طريق  340/000 )سيصد و چهل هزار( ريال  مبلغ  پرداخت  به  نسبت  ثبت نام 

سيستم پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان سنجش اقدام نمايند.
نكته: 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.
3- 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 نياز:

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

3- 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 : 42163 )كد 021( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان 

خودداري نمايند .
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 تمديد پذيرش براي رشته هاي تحصيلي دانشگاه ها 

و مؤسسات آموزش عالي درآزمون كارداني به 

كارشناسي ناپيوسته سال 1398
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