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حضرت فاطمه زهرا )س( فرمودند: 
هر که عبادت خالصانه اش را به سوي خدا باال 
را  برترین مصلحتش  متعال،  فرستد، خداوند 

به سوي او پایین مي فرستد.

فاطمه  زنان،  سّیده  سپردن  خاک  به  ]هنگام 
علیهاالسالم خطاب به رسول اکرم )ص( فرمود:[ 
اما براي من که سختي جدایي تو را دیده و 
تعزیت  جاي  کشیده ام  را  مصیبتت  سنگیني 
است، نه هنگام تسلیت. تو را بالین ساختم در 
آنجا که شکاِف قبر تو بود، و جان گرامي ات 
نمود  مفارقت   تن  از  گردنم  و  سینه  میان 
باز  خدا  به  و  خداییم  از  همه   « شد[.  ]جدا 

مي گردیم.«

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند: 
محبوب ترین بنده نزد خداي عّز و جّل کسي 

است که راستگو و مراقب نمازش باشد.

هر ساله با آغاز سال تحصیلي و گذشت چند ماه از 
تبلیغات  با  رنگارنگ »کنکور«  آموزشگاه هاي  آن، 

مشتري  جذب  به  خویش  آور  سرسام  و  گسترده 
آنها  اکثر  که  مشتریان،  این  و  مي شوند  مشغول 
داوطلبان پرشمار آزمون سراسري )کنکور( هستند، 
به امید کسب مهارت هاي تست زني در این کالس ها 
شرکت مي کنند و دست آخر، بدون آنکه بهره زیادي 
و  وقت  اتالف  به   شود،  نصیبشان  کالس ها  این  از 

سرمایه ارزشمند خویش مي پردازند. 
علي رغم اعالم و تأکید مکرر سازمان سنجش آموزش 
کشور و وزارت آموزش و پرورش مبتني بر طرح سؤال 
از کتب درسي و منابع اعالم شده، این گونه مؤسسات 
همچنان  حرفه اي،  نیمه  بعضاً  و  غیرحرفه اي  عموماً 
شگردهاي  و  معکوس  مهندسي  و  تکنیک  طبل  بر 
غیرعلمي و غیرمنطقي خود مي کوبند و با َعلَم کردن 
دوره هاي خاص یا فشرده و عناوین اغوا کننده دیگر، 

به فکر کسب درآمد بیشتر مي افتند.
این مؤسسات، آزمون سراسري و موفقیت در  اینکه 
آن را به خرید چند سي دي، دي وي دي یا کتاب 
محدود مي کنند و عدم قبولي در این آزمون را متوجه 
سازمان سنجش و اشتباهات احتمالي آن مي نمایند، 
متقاضیان،  فریب  در  بي اخالقي حرفه اي  نوعي  خود 
زیر  و  آزمون  برگزاري  قانوني  متولیان  تخریب  و 
سؤال بردن نظام گزینش دانشجو در کشور محسوب 
مي شود که الزم مي دانیم توجه خانواده ها را به این 

نکته جلب نماییم.
متأسفانه، برخي از مؤسسات شناخته شده، با پیشنهاد 

پر  رشته هاي  در  قبولي  وعده  حتي  کالن،  رقم هاي 
طرفدار و به زعم داوطلب، مطلوب، را هم مي دهند؛ 
در  شرکت  ازاي  در  صرفاً  رقم ها  این  عمل،  در  اما 
آزمون هاي  در  شرکت  و  کتاب  خرید  کالس ها، 

آزمایشي عموماً غیراستاندارد دریافت مي شود.
برخالف ادعاي برخي از مؤسسات کنکوري راجع به 
خاصیت  کم  کالس هاي  تشکیل  موفقیت،  تضمین 
کالن  سودجویي  توجیه گر  نمي تواند  بي خاصیت،  یا 
میان  در  اضطراب  و  تنش  ایجاد  و  مؤسسات  این 
این  عالوه،  به  شود؛  داوطلبان  محترم  خانواده هاي 
مشروعیت  براي  صرفاًَ  گزاف،  و  بي ربط  ادعاهاي 
و  مردم  جیب  از  کالن  دریافتي هاي  به  بخشیدن 

سودآوري و سودجویي آنهاست.
در خاتمه باید عنوان کنیم که بخشي از اعتماد مردم 
از  آنها  تبلیغ و معرفي  از  ناشي  آموزشگاه ها،  این  به 
مجراي مبادي و منابع رسمي کشور است که جا دارد 
در این زمینه، تجدید نظر جدي به عمل آید؛ ضمن 
آنکه نظام آموزشي کشور باید مجدانه بررسي کند که 
آیا واقعاً آموزش رسمي کشور، دچار نقصان یا کاستي 
غیرمجاز  آ موزشي  مؤسسات  این گونه  که  است  شده 
گسترده  خیل  یاري گر  تنها  نه  که  بي صالحیت،  و 
باد  بر  بلکه  نیستند،  سراسري  آزمون هاي  داوطلبان 
دهنده آرزوهاي آنها هم هستند، قارچ گونه در اطراف 
این نظام آموزشي، رشد و تکثیر یافته اند یا اشکال از 

جاي دیگري است؟
موفق باشيد 

كالس هاي كنكور و آرزوهاي بر باد رفته

بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون زبان انگلیسي پیشرفته )TOLIMO:E-A2020(  در سال 1398 
مي رساند که ثبت نام براي شرکت در آزمون مذکور، منحصراً به صورت اینترنتي از روز یکشنبه مورخ 98/10/08 آغاز شده است. 

لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز ثبت نام، به 
پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش  آموزش کشور به نشاني:www.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به ثبت نام و شرکت در 

آزمون مذکور اقدام نمایند. 
الزم به توضیح است که آزمون مذکور، براي دوره هاي 139، 140، 141 و 142 منحصراً در شهر تهران و به صورت الکترونیکي در چهار 

حوزه امتحاني به شرح جدول ذیل برگزار خواهد شد.

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره :

 تاریخ  و نحوه  ثبت نام آزمون )الکترونیکي( زبان انگلیسي

 پیشرفته )Tolimo:E-A2020(  در سال 1398
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اطالعیه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص :

 زمان اعالم نتایج اولیه هفتمین آزمون استخدامي متمرکز دستگاه های اجرایی 

کشور )ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( در سال 1398 
پیرو اطالعیه منتشر شده مورخ 1398/10/15 در سایت این سازمان، بدین وسیله به 
اطالع آن دسته از داوطلباني که در هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های 
اجرایی کشور برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 1398/8/30 
شرکت نموده اند، می رساند که نتایج اولیه آزمون مذکور برای متقاضیان استخدام در 
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، انستیتو پاستور، مرکز 
)یکشنبه  گذشته  رجایی، روز  شهید  قلب   - درمانی  و  تحقیقاتی  آموزشی، 
به  کشور  آموزش  سازمان  سنجش  سایت  روي   )1398 /10 /22 مورخ 
نشاني: www.sanjesh.org قرار گرفته است؛ لذا داوطلبان هر یک از دانشگاه ها 
یا دانشکده های مذکور، پس از دریافت نتیجه آزمون، در صورتی که براساس نتیجه 

مندرج در کارنامه آزمون، جزو معرفی شدگان براي بررسي مدارک باشند، باید برای 
سایت  آدرس  به  )امروز(   1398/10/23 مورخ  دوشنبه  روز  صبح  از  بعدی  اقدامات 
توضیحات  براساس  و  مراجعه  ذیل  جدول  شرح  به  نظر  مورد  دانشکده  یا  دانشگاه 

مندرج در سایت، اقدام نمایند. 
توجه: به اطالع داوطلبان شرکت کننده در مشاغل دارای مصاحبه تخصصی، که در 
جدول مشاغل آگهی مشخص شده اند، می رساند که پس از بررسي مدارک واجدان 
از محل هاي مذکور  براي شرکت در مصاحبه استخدامی به هر یک  شرایط، مجدداً 

معرفي خواهند شد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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متمرکز  استخدامي  آزمون  هفتمین  در  که  داوطلباني  براي  موفقیت  آرزوي  ضمن 
دستگاه هاي اجرایي کشور ویژه پزشکان متخصص دانشگاه های علوم پزشکی در سال 
1398 ثبت نام نموده اند، به اطالع مي رساند که آزمون مذکور ، در صبح روز جمعه 
مورخ 98/10/27 در  22 مرکز استان به شرح جداول پیوست برگزار مي گردد که  نظر 

این داوطلبان را به موارد ذیل معطوف مي دارد .
الف  - نحوه  و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون 

براي  )فردا(   98/10/24 سه شنبه  روز  از  داوطلبان،   کلیه   آزمون   در   شرکت  کارت  
مشاهده و پرینت روي پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: 
www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت؛ لذا کلیه  داوطلبان  متقاضي شرکت  در این 
آزمون ، براي شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق، به پایگاه 
اطالع رساني مذکور مراجعه و با وارد نمودن اطالعات شناسنامه اي )نام، نام خانوادگي، 
کد ملي، سال تولد و ...( و یا اطالعات ثبت نامي )شماره پرونده و کد پي گیري و ...( از 
کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه و براساس آدرس و زمان تعیین 
شده روي کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمایند. بدیهي 
است که براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون 
و همچنین اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن، الزامي است. چنانچه 
داوطلبي به دلیل در اختیار نداشتن اطالعات مربوط به شماره داوطلبي، پرونده یا کد 
پي گیري مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمي شود، الزم است 
که با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و ورود به سیستم پاسخگویي 
و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پي گیري، نسبت به دریافت اطالعات مربوط به 
شماره پرونده، داوطلبي یا کد پي گیري ثبت نام اقدام نماید. الزم به ذکر است که این 
امکان براي داوطلباني فراهم است که در سیستم پاسخگویي عضو هستند؛ لذا ضرورت 
دارد داوطلباني که اطالعات فوق را مفقود نموده اند، با عضویت در این سیستم، نسبت 

به بازیابي این اطالعات اقدام نمایند.

ب  - درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتي 
مشاهده شد، داوطلبان الزم است که به شرح زیر اقدام نمایند:

1ـ با توجه به اطالعات مندرج روي کارت شرکت در این آزمون، چنانچه داوطلبان 
مغایرتي در اطالعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 7، 11، 12 و 15 )شامل 
درصد   5 سهمیه  دین،  ملي،  کد  شناسنامه،  شماره  تولد،  تاریخ  نام،  خانوادگي،  نام 
ایثارگران، شاغل قراردادي )نام دستگاه(، تاریخ فارغ التحصیلي و معدل آخرین مدرک 
تحصیلي( کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، الزم است که براي اصالح مورد یا 

موارد مذکور، حداکثر تا تاریخ 98/10/27 منحصراً به پایگاه اطالع رساني این سازمان 
مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطالعات، نسبت به اصالح موارد اقدام نمایند، و 
در صورتي که نسبت به بندهاي 3، 8، 9، 13، 14 و 18 )جنس، معلولیت، نیازمند 
مشاهده  تفاوتي  انتخابي(  اولویت  و  تحصیلي  رشته  عنوان  تحصیلي،  مقطع  منشي، 
نمودند، ضروري است که مطابق ساعت و تاریخ اعالم شده در بند »ج« ، به نماینده 
)به شرح  مربوطه  حوزه  نقص  رفع  باجه  در  مستقر  کشور  آموزش  سازمان سنجش 

جدول شماره 2( مراجعه نمایند. 

در  شرکت  کارت   10 )بند  ایثارگران  درصد   25 سهمیه  درخصوص  مهم:  تذکر 
آزمون( به اطالع مي رساند که هیچ گونه ویرایشي براي این بند انجام نمي گیرد و 
با توجه به هماهنگي انجام شده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، متقاضیان باید در 
تاریخ هاي 98/7/16 لغایت 98/7/18 اقدام به ویرایش سهمیه و شغل محل مربوطه 

مي نموده اند.
2- چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس است یا چنانچه عکس روي 
اشتباه  یا  نبودن عکس  واضح  بودن،  ُمهر  فاقد  از جمله:  اشکاالتي  داراي  کارت وي 
عکس است، ضروري است که ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، دو 
قطعه عکس 4 ×3 و کارت ملي یا شناسنامه عکس دار، مطابق ساعت و تاریخ اعالم 
شده در بند »ج«، تا روز قبل از برگزاري آزمون به نماینده سازمان سنجش آموزش 
کشور مستقر در باجه  رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند و موضوع را پي گیري 
عنوان  به  فرد  این صورت،  غیر  در  که  است  بدیهي  گردد.  برطرف  تا مشکل  نموده 
متخلف تلقي مي گردد. ضمناً سایر اطالعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون هر 
از سوي خود داوطلب  تقاضانامه ثبت نام، که  براساس اطالعات مندرج در  داوطلب، 

تکمیل گردیده، در نظر گرفته شده است. 
3- داوطلبان براي آگاهي بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شرکت در آزمون، 
که روي سایت سازمان سنجش قرار دارد پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن 

اقدام نمایند. 

ج - آدرس و محل  رفع نقص کارت شرکت در آزمون 
نماینده این سازمان، در روز پنجشنبه 98/10/26 صبح از ساعت 8:30 الي 12:00 
و بعد از ظهر از ساعت 14:00 الي 17:00 در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مستقر 
»ب«،  بند  توضیحات  براساس  که  داوطلباني  از  دسته  آن  اطالع  براي  شد.  خواهد 
ملزم به مراجعه به نماینده رفع نقص کارت سازمان مي گردند، شهرستان هاي محل 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 تاریخ پرینت کارت و زمان  برگزاري هفتمین آزمون 

استخدامی متمرکز دستگاه هاي اجرایي کشور – ویژه 

پزشکان متخصص دانشگاه های علوم پزشکی در سال 1398
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برگزاري آزمون به شرح جدول شماره 1 )مندرج در ذیل این اطالعیه( اعالم مي شود 
و آدرس و محل تشکیل باجه رفع نقص کارت شرکت در  آزمون هر شهرستان نیز در 

جدول شماره 2 )مندرج در ذیل این اطالعیه( مشخص گردیده است.

د  - تذکرهاي  مهم  
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون ، 

اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عکس دار، الزامي است.
2- فرآیند برگزاري آزمون از ساعت  8:00 )هشت( است.

3- در ورودي ِحوزه هاي امتحاني، رأس  ساعت  7:30 )هفت و سي دقیقه ( صبح بسته 
از بسته شدن درهاي ورود به جلسه  خواهد شد؛ لذا داوطلبان، الزم است که قبل 

آزمون، در حوزه امتحاني حاضر باشند.
پرینت کارت شرکت  بر  باید، عالوه  آزمون،  براي حضور در جلسه  4- هر داوطلب، 
در آزمون، اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عکس دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، 

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

در بند »ه « آمده است، رفتار خواهد شد.
6- داوطلبان، در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاري براي آنها، 
الزم است که حداکثر تا تاریخ 98/11/4 از طریق سیستم پاسخگویي اینترنتي با این 
سازمان مکاتبه نمایند . بدیهي است که درخواست هاي واصل شده بعد از تاریخ فوق، 

قابل بررسي و پي گیري نخواهد بود.

ه  – قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري
ماده 5- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

ارتکاب هرگونه عملي که موجب بي نظمي در برگزاري آزمون گردد یا همراه  الف- 
هاي  دستگاه  و  الکترونیکي  ارتباط  وسایل  قبیل  از  غیرمجاز  وسیله  هرگونه  داشتن 

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

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

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

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

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

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

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

ز- افشاي سؤاالت آزمون یا تالش در جهت دستیابي و افشاي آن یا شرکت یا معاونت 

در این امر قبل یا حین برگزاري آزمون به هر نحو.
ح- خرید یا فروش سؤاالت آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر، قبل 

یا حین برگزاري آزمون، اعم از اینکه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعي یا غیرواقعي باشد.
ماده 6- هیأت هاي رسیدگي به تخلفات، صالحیت صدور حکم به مجازات هاي زیر 

را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشموالن بند )الف( ماده )5(: اخطار کتبي با درج در پرونده داوطلب و 

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

آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هیأت هاي بدوي، جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )6( این قانون، 

قابل تجدید نظر خواهي در هیأت تجدید نظر رسیدگي به تخلفات در آزمون هاست.
هیأت هاي   ،)5( ماده  )ح(  و  )ز(  )و(  )ه (،  )د(،  بندهاي  مورد مشموالن  در  ماده 7- 
رسیدگي، متهم را براي رسیدگي و اعمال جزاي نقدي از ده میلیون )10/000/000( 
ریال تا یک میلیارد )1/000/000/000( ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو 

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

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

سایر قوانین و مقررات محکوم مي گردد.
ماده 10- در صورت محکومیت قطعي فردي به یکي از مجازات هاي مندرج در این 
قانون، به استثناء مجازات مندرج در بند )الف( ماده )6(، هیأت رسیدگي به تخلفات 
در آزمون ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي نماید؛ در این صورت، مؤسسه آموزشي 
مربوط، از صدور و اعطاء هرگونه گواهي یا مدرک به وي خودداري خواهد نمود، و 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  باشد،  شده  اعطاء  وي  به  فارغ التحصیلي  گواهي  چنانچه 
یا  یا وزارت آموزش و پرورش  یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  فناوري 

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

بدوي است.
ماده 12- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمي و آموزشي، که براي افزایش آمادگي داوطلبان 
شرکت در آزمون هاي مورد بحث این قانون فعالیت مي کند، چنانچه در تخلفات ماده 
)5( مشارکت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو مي شود و مدیران مسؤول آنها، عالوه 
بر محرومیت دائمي از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازات هاي پیش بیني شده 
یا آموزشگاه فاقد  این قانون و سایر قوانین محکوم مي شوند، و چنانچه مؤسسه  در 
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مجوز باشد، مجازات مدیران مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده )6( است.
تبصره- در مورد آموزشگاه هایي که فاقد مجوز باشند، عالوه بر اقدام مراجع قانوني 
ذي ربط، مدعي العلوم نیز مي تواند رأساً نسبت به اعالم جرم و پي گیري تخلفات آنان 

اقدام نماید.
ضمناً نظر به حساسیت این آزمون، مقتضی است که کلیه اخبار و اطالعات مرتبط با 
تخلف و تقلب در آزمون صدراالشاره را با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش 
یا  آزمون ها(  در  تخلف  گزارش  )قسمت    www.sanjesh.org:نشانی به  کشور 
  Hefazatazmon@sanjesh.org:صندوق پست الکترونیکی)ایمیل( به نشانی

یا با شماره تلفن های2-02636182151 به اداره کل حراست و حفاظت آزمون های 
این سازمان منعکس نمایید.

یا  سؤال  مي توانند  لزوم،  صورت  در  داوطلبان،  که  مي نماید  اضافه  خاتمه  در 
سؤاالت خود را در این خصوص تا تاریخ روز پنجشنبه 98/10/26، در وقت اداري 
با بخش پاسخگویي اینترنتي مندرج در پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني 

: www.sanjesh.org یا شماره  تلفن:  42163-021 در میان بگذارند. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

جدول شماره 1 – شهرستان محل برگزاري حوزه هاي هفتمین آزمون استخدامی 
متمرکز دستگاه هاي اجرایي کشور –  ویژه پزشکان متخصص دانشگاه های 

علوم پزشکی در سال 1398

جدول شماره 2 - نام شهرستان و آدرس محل رفع نقص کارت شرکت هفتمین 
آزمون استخدامی متمرکز دستگاه هاي اجرایي کشور –  ویژه پزشکان متخصص 

دانشگاه های علوم پزشکی در سال 1398

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 اعالم رشته  محل هاي جدید )سري سوم( 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

تمدید  مرحله  درخصوص   98/09/30 و   98/09/05 مورخ  اطالعیه هاي  انتشار  پیرو 
پذیرش رشته هاي تحصیلي دوره هاي کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و 
مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي سال 1398، بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان 
واجد شرایط عالقه مند به تحصیل در رشته های تحصیلی این مرحله مي رساند که با 
توجه به اعالم برخي از رشته های جدید، عالوه بر رشته های موجود در اطالعیه هاي 
فوق، از سوی برخی از مؤسسات آموزش عالی مربوط در مرحله تمدید پذیرش »به 
شرح ذیل این اطالعیه«، عالقه مندان مي توانند براساس جداول حاوي اطالعات رشته 
همچنین  و  اطالعیه  این  مندرجات  و  فوق الذکر  اطالعیه هاي  در  مندرج  محل هاي 
شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای مذکور مندرج در سایت این سازمان، 
همراه  با  خود،  عالقه  مورد  عالي  آموزش  مؤسسه  و  رشته  نمودن  مشخص  ضمن 
تا  حداکثر   ،)1398/09/05 مورخ  اطالعیه  )در  شده  اعالم  موارد  و  مدارک  داشتن 
تاریخ 1398/10/30 به مؤسسه آموزش عالي محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه 

نمایند. 
و   1398/09/05 مورخ  اطالعیه هاي  براساس  قباًل  که  داوطلباني  اطالع  به  ضمناً 
1398/09/30 در یکي از رشته محل هاي اعالم شده در مؤسسات آموزش عالي ثبت نام 

مشروط نموده اند، مي رساند در صورتي که متقاضي ثبت نام در یکي از کدرشته محل هاي 
جدید اعالم شده در این اطالعیه هستند، باید با مراجعه به مؤسسه اي که قباًل در 
آن ثبت نام نموده اند، نسبت به انصراف از ثبت نام اقدام نموده و پرینتي از تقاضانامه 

ثبت نامي را از آن مؤسسه قبلي دریافت کنند و به مؤسسه جدید تحویل نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

رشته های جدید عالوه بر رشته هاي مندرج در اطالعیه هاي فوق:
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تمدید  مرحله  درخصوص   98/09/27 و   98/08/30 مورخ  اطالعیه هاي  انتشار  پیرو 
پذیرش رشته هاي تحصیلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون کارداني 
»معدل  تحصیلي  سوابق  با  پذیرش  )مرحله   1398 سال  ناپیوسته  کارشناسي  به 
به تحصیل  به اطالع کلیه داوطلبان واجد شرایط عالقه مند  بدین وسیله  کارداني«(، 
در رشته های تحصیلی این مرحله مي رساند که با توجه به اعالم برخي از رشته های 
جدید، عالوه بر رشته های موجود در اطالعیه هاي فوق، از سوی برخی از دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی مربوط در مرحله تمدید پذیرش »به شرح ذیل این اطالعیه«، 
در  مندرج  محل هاي  رشته  اطالعات  حاوي  جداول  براساس  مي توانند  عالقه مندان 
اطالعیه فوق الذکر و مندرجات این اطالعیه و همچنین شرایط و ضوابط مندرج در 
دفترچه راهنمای مذکور مندرج در سایت این سازمان، ضمن مشخص نمودن رشته 
و مؤسسه آموزش عالي مورد عالقه خود، با همراه داشتن مدارک و موارد اعالم شده 
و  به دانشگاه ها  تاریخ 1398/10/30  تا  )در اطالعیه مورخ 1398/08/30(، حداکثر 

مؤسسات آموزش عالي محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند. 
و   1398/08/30 مورخ  اطالعیه هاي  براساس  قباًل  که  داوطلباني  اطالع  به  ضمناً 
اعالم شده در دانشگاه و مؤسسه آموزش  از رشته محل هاي  1398/09/27 در یکي 
یکي  در  ثبت نام  متقاضي  که  صورتي  در  مي رساند  نموده اند،  مشروط  ثبت نام  عالي 
به  مراجعه  با  باید  هستند،  اطالعیه  این  در  شده  اعالم  جدید  کدرشته محل هاي  از 
مؤسسه اي که قباًل در آن ثبت نام نموده اند، نسبت به انصراف از ثبت نام اقدام نموده و 
پرینتي از تقاضانامه ثبت نامي را از آن مؤسسه قبلي دریافت کنند و به مؤسسه جدید 

تحویل نمایند.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 اعالم رشته  محل هاي جدید )سري سوم( 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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ضمن آرزوي موفقیت براي داوطلباني که در آزمون فراخوان »طرح شناسایی مدیران 
آینده« سازمان تأمین اجتماعی در سال 1398 ثبت نام نموده اند به اطالع آنان مي رساند 
که آزمون مذکور در صبح روز جمعه مورخ 98/10/27 در مراکز استان ها برگزار مي گردد؛ 

لذا نظر این داوطلبان را به موارد ذیل معطوف مي دارد:

الف  - نحوه  و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون 
مشاهده  براي  روز سه شنبه 98/10/24  از  داوطلبان،   کلیه   آزمون   در   کارت  شرکت 
نشاني:  به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  اطالع رساني  پایگاه  روي  پرینت  و 
www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت؛ لذا کلیه  داوطلبان  متقاضي شرکت  در آزمون ، 
براي شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به پایگاه اطالع رساني 
مذکور مراجعه و با وارد نمودن اطالعات شناسنامه اي )نام، نام خانوادگي، کد ملي، سال تولد 
و ...( یا اطالعات ثبت نامي )شماره پرونده و کد پي گیري و ...( از کارت شرکت در آزمون 
خود یک نسخه پرینت تهیه و براساس آدرس و زمان تعیین شده روي کارت شرکت در 
آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمایند. بدیهي است که براي شرکت در جلسه 
آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملي یا اصل 

شناسنامه عکس دار و ارائه آن، الزامي است. 

ب  - در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتي 
مشاهده شد، داوطلبان الزم است که به شرح زیر اقدام نمایند:

1ـ با توجه به اطالعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغایرتي در 
اطالعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 7 و 9 )شامل نام خانوادگي، نام، تاریخ تولد، 
شماره شناسنامه، کد ملي، مقطع تحصیلي و سابقه خدمت( مشاهده نمودند، الزم است که 
از کارت خود کپي تهیه نموده و موارد مغایرت را با خودکار قرمز مشخص نمایید و براساس 
تاریخ و ساعت اعالم شده در بند »ج« به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر 
در باجه رفع نقص مراجعه نمایید. ضمناً در صورتي که نسبت به بند 3  )جنس( تفاوتي 
مشاهده نمودند، ضروري است که مطابق ساعت و تاریخ اعالم شده در بند »ج« به نماینده 
سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه  )به شرح جدول 

شماره 2( مراجعه نمایند. 
2- چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس بوده یا چنانچه عکس روي کارت 
وي داراي اشکاالتي از جمله: فاقد ُمهر، واضح نبودن عکس یا اشتباه عکس است، ضروري 
است که ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، دو قطعه عکس 4 ×3 و 
کارت ملي یا شناسنامه عکس دار، مطابق ساعت و تاریخ اعالم شده در بند »ج« به نماینده 
سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه تا روز قبل از 
برگزاري آزمون مراجعه نمایند و موضوع را پي گیري نموده تا مشکل برطرف گردد، بدیهي 
است که در غیر این صورت، فرد به عنوان متخلف تلقي مي گردد. ضمناً سایر اطالعات 
مندرج روي کارت شرکت در آزمون هر داوطلب، براساس اطالعات مندرج در تقاضانامه 

ثبت نام که از سوي خود داوطلب تکمیل گردیده، در نظر گرفته شده است. 
3- داوطلبان براي آگاهي بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شرکت در آزمون که روي 

سایت سازمان سنجش قرار دارد، پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام نمایند. 

ج - آدرس و محل  رفع نقص کارت شرکت در آزمون 
نماینده این سازمان در روز پنجشنبه 98/10/26 صبح از ساعت 8:30 الي 12:00 و بعد از 
ظهر از ساعت 14:00 الي 17:00 در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد. براي 
اطالع آن دسته از داوطلباني که براساس توضیحات بند »ب« ملزم به مراجعه به نماینده 
رفع نقص کارت سازمان مي گردند، شهرستان هاي محل برگزاري آزمون به شرح جدول 
شماره 1  )مندرج در ذیل این اطالعیه( است که آدرس و محل تشکیل باجه رفع نقص 
کارت شرکت در  آزمون هر شهرستان، در جدول شماره 2 )مندرج در ذیل این اطالعیه( 

مشخص گردیده است.

د  - تذکرهاي  مهم  
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون ، اصل 

کارت ملي یا اصل شناسنامه عکس دار، الزامي است.
2- فرآیند برگزاري آزمون صبح از ساعت  8:00  )هشت ( است.

3- در ورودي ِحوزه هاي امتحاني براي آزمون رأس  ساعت  7:30  )هفت و سی دقیقه( 
بسته خواهد شد؛ لذا داوطلبان الزم است که قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه 

آزمون، در حوزه امتحاني حاضر باشند.
4- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون، باید، عالوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، 
اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عکس دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد 

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

آزمون هاي سراسري که بخشي از آن در بند »ه « آمده است، رفتار خواهد شد.
6- داوطلبان، در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاري براي آنها، الزم 
است که حداکثر تا تاریخ 98/11/4 از طریق سیستم پاسخگویي اینترنتي با این سازمان 
مکاتبه نمایند. بدیهي است که درخواست هاي واصله بعد از تاریخ فوق، قابل بررسي و 

پي گیري نخواهد بود.

ه  – قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري
ماده 5- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف- ارتکاب هرگونه عملي که موجب بي نظمي در برگزاري آزمون گردد یا همراه داشتن 
هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل: وسایل ارتباط الکترونیکي و دستگاه هاي حافظه دار.

ب- ارتکاب هرگونه عمل خالف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار 
سازد از قبیل:

1- ارائه مدرک یا گواهي مجعول یا تصویر گواهي مجعول براي شرکت در آزمون.
2- تباني با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحاني یا دست اندرکاران آزمون، از قبیل: 

عوامل اجرایي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.
3- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.
ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل: وسایل ارتباط الکترونیکي و دستگاه هاي حافظه دار.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره  :

 تاریخ پرینت کارت و زمان  برگزاري آزمون فراخوان »طرح 

شناسایی مدیران آینده« سازمان تأمین اجتماعی – سال 1398
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د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤاالت.
ه - دسترسي غیرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.

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

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

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

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

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

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

از یک تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هیأت هاي بدوي جز در مورد مشموالن بند  )الف( ماده  )6( این قانون قابل 

تجدید نظر خواهي در هیأت تجدید نظر رسیدگي به تخلفات در آزمون هاست.
ماده 7- در مورد مشموالن بندهاي  )د(،  )ه (،  )و(  )ز( و  )ح( ماده  )5( هیأت هاي 
رسیدگي متهم را براي رسیدگي و اعمال جزاي نقدي از ده میلیون  )10/000/000( ریال 
تا یک میلیارد  )1/000/000/000( ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به 

محاکم دادگستري معرفي مي نمایند.
ماده 8– ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده  )5( چنانچه در قالب عضویت در یک گروه 
یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات مي شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به 
حداکثر مجازات محکوم مي گردد. مجازات هر یک از اعضاء، که در ارتکاب تخلفات و جرایم 

فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد، حداقل مجازات ذکر شده براي مرتکب است.
ماده 9- رسیدگي در هیأت هاي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها، مانع از رسیدگي برابر 
سایر قوانین جزایي یا رسیدگي در هیأت هاي رسیدگي به تخلفات اداري یا هیأت هاي 
انتظامي اعضاي هیأت علمي یا کمیته هاي انضباطي دانشجویان نیست و مرتکب، عالوه بر 
مجازات مندرج در مواد  )6( و  )7( این قانون، به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات 

محکوم مي گردد.
ماده 10- در صورت محکومیت قطعي فردي به یکي از مجازات هاي مندرج در این 

قانون، به استثناء مجازات مندرج در بند  )الف( ماده  )6(، هیأت رسیدگي به تخلفات در 
آزمون ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي نماید؛ در این صورت، مؤسسه آموزشي مربوط 
از صدور و اعطاي هرگونه گواهي یا مدرک به وي خودداري خواهد نمود، و چنانچه گواهي 
فارغ التحصیلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکي یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسالمي، ملزم به ابطال 

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

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

مجازات مدیران مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده  )6( است.
تبصره- در مورد آموزشگاه هایي که فاقد مجوز باشند، عالوه بر اقدام مراجع قانوني ذي ربط، 

مدعي العلوم نیز مي تواند رأساً نسبت به اعالم جرم و پي گیري تخلفات آنان اقدام نماید.
ضمناً، نظر به حساسیت این آزمون، مقتضی است که کلیه اخبار و اطالعات مرتبط با 
تخلف و تقلب در آزمون صدراالشاره را با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور 
یا صندوق  آزمون ها(  نشانی: www.sanjesh.org   )قسمت گزارش تخلف در  به 
پست الکترونیکی )ایمیل( به نشانی:Hefazatazmon@sanjesh.org  یا با شماره 
تلفن های: 2-02636182151 به اداره کل حراست و حفاظت آزمون های این سازمان 

منعکس نمایید.
یا  سؤال  مي توانند  لزوم،  صورت  در  داوطلبان،  که  مي نماید  اضافه  خاتمه  در   
سؤاالت خود را در این خصوص، تا تاریخ روز پنجشنبه 98/10/26 در وقت اداري، 
 : با بخش پاسخگویي اینترنتي مندرج در پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني 

www.sanjesh.org یا شماره  تلفن:  42163-021 در میان بگذارند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

انتشار اطالعیه هاي مورخ 98/08/27 و 98/09/19 در خصوص مرحله تمدید  پیرو 

آزمون سراسري سال 1398،  تحصیلي  سوابق  با  تحصیلي صرفاً  رشته هاي  پذیرش 

بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان واجد شرایط عالقه مند به تحصیل در رشته های 

تحصیلی این مرحله مي رساند که با توجه به اعالم برخي از رشته های جدید، عالوه 

از دانشگاه ها و مؤسسات  از سوی برخی  بر رشته های موجود در اطالعیه هاي فوق، 

آموزش عالی مربوط به مرحله تمدید پذیرش »به شرح ذیل این اطالعیه«، عالقه مندان 

اطالعیه هاي  در  مندرج  محل هاي  رشته  اطالعات  حاوي  جداول  براساس  مي توانند 

فوق الذکر و مندرجات این اطالعیه و همچنین شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه 

عالقه  مورد  عالي  آموزش  مؤسسه  و  رشته  نمودن  مذکور، ضمن مشخص  راهنمای 

مورخ 98/08/27(،  اطالعیه  )در  اعالم شده  موارد  و  مدارک  داشتن  همراه  با  خود، 

پذیرش  محل  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  به   98/10/30 تاریخ  تا  حداکثر 

رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند.

ضمناً به اطالع داوطلباني که قباًل براساس اطالعیه هاي مورخ 98/08/27 و 98/09/19 

در یکي از رشته محل هاي اعالم شده در دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي ثبت نام مشروط 

نموده اند، مي رساند در صورتي که متقاضي ثبت نام در یکي از کدرشته محل هاي جدید 

اعالم شده در این اطالعیه هستند، باید با مراجعه به مؤسسه اي که قباًل در آن ثبت نام 

نموده اند، نسبت به انصراف از ثبت نام اقدام نموده و پرینتي از تقاضانامه ثبت نامي را 

از آن مؤسسه قبلي دریافت کنند و به مؤسسه جدید تحویل نمایند.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اعالم رشته های جدید )سري سوم( 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 های تحصیلي جدید عالوه بر رشته هاي مندرج در اطالعیه هاي فوق:
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لطفٌا پيش از آنکه نحوۀ پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشيعلوم تجربی را در آزمون سراسری سال 98 مطالعه کنيد، به این چند سؤال پاسخ دهيد: تصور 
می کنيد که در آزمون سراسري 98 کدام درس ها بوده اند که هيچ یک از داوطلبان به 100 درصد سؤال های آن پاسخ صحيح نداده اند؟ تصور می کنيد که در 
کدام درس، اگر داوطلبی فقط به یک سؤال پاسخ صحيح می داد، و البته به هيچ سؤالی نيز پاسخ غلط نمی داد، از 47 درصد داوطلبان پيشی می گرفت؟ به 
نظر شما می توان براساس آمار و اطالعات سال های گذشته به این سؤال ها پاسخ صحيح داد؟ به عبارت دیگر، آیا می توان براساس اطالعات سال های گذشته 

دربارۀ آزمون سراسری پيِش رو با اطمينان کامل نظر داد و گفت  که با چه درصدهایی می توان در رشته ای خاص پذیرفته شد؟ 
می خواهيم بگویيم که اطالعات آماری آزمون های سراسری سال های مختلف، به ما می گوید که هيچ فردی نمی تواند به طور صددرصد به ما بگوید که برای 
قبولی در رشته محلی خاص، باید چه درصدهایی کسب نمود؛ زیرا هر سال، نوع سؤال ها و وضعيت داوطلبان، نسبت به سال های دیگر، متفاوت است؛ البته 

آمار نحوۀ پاسخگویی، می تواند اطالعات مفيدی را در اختيار ما قرار دهد که در زیر به طور خالصه به آنها اشاره ای مي کنيم. 
در آزمون سراسری سال گذشته گروه آزمایشي علوم تجربي، 575 هزار و 484 داوطلب در جلسۀ حضور داشتند و به چهار درس عمومی و پنج درس اختصاصی پاسخ دادند؛ 
در این میان، اگر داوطلبی فقط به یک سؤال از 30 سؤال درس ریاضی پاسخ صحیح می داد )و البته به هیچ یک از سؤال های این درس نیز پاسخ غلط نمی داد( از 270 هزار 
و 794 داوطلب، یعنی 47 درصد داوطلبان، درصد بهتری در این درس کسب می کرد. گفتنی است که سال گذشته  219 هزار و 823 داوطلب ) 38/56 درصد داوطلبان( 
چنین وضعیتی داشتند، و در کل، میانگین پاسخگویی به درس ریاضی در سال 97، 8/5 درصد و در سال 98، 6/7 درصد بوده است؛ به عبارت دیگر، داوطلبان سال 98 گروه 
آزمایشي علوم تجربی، در مجموع، درس ریاضی را بدتر از سال گذشته پاسخ داده اند؛ از سوی دیگر، سال 97، 132 هزار و 357 داوطلب در درس زیست شناسي درصد منفی 
کسب کرده اند و تعداد این افراد در آزمون 98، 100 هزار و 336 داوطلب بوده است، و در کل، نیز میانگین پاسخ صحیح به سؤاالت زیست شناسی در سال 97، 12/5 درصد 

و در سال 98،  14/8 درصد بوده است؛ یعنی داوطلبان سال 98 درس زیست شناسی را بهتر از سال 97 پاسخ داده اند.
آمار های ذکر شده، بیانگر این است که اگر داوطلبی حتی به یک سؤال درسی، که در آن ناتوان است و ضعف دارد، پاسخ صحیح بدهد )و البته به هیچ یک از سؤال های همان 
درس نیز پاسخ غلط ندهد(، نسبت به تعداد قابل توجهی از داوطلبان در همان درس، وضعیت بهتری خواهد داشت. اهمیت این امر زمانی مشخص می شود که بدانیم کنکور، 
یک مسابقۀ علمی است و قرار نیست که  به 100 درصد سؤال هاي آن پاسخ دهید تا قبول شوید، بلکه باید در مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشید؛ در 
ضمن، باید پذیرفت که از میان مجموعه سؤال های یک درس، هر چقدر هم که سخت باشد، حتماً می توان به چند سؤال پاسخ صحیح داد؛ در واقع، مشکل اینجاست که تعداد 
قابل توجهی از داوطلبان، بدون علم و دانش الزم در آزمون سراسری شرکت می کنند و چون سؤال ها تستی است، تصور می کنند که می شود به شانس و اقبال اعتماد کرد 
و بر اساس آن به سؤال ها پاسخ داد. به همین خاطر، در دو درس زبان و ادبیات فارسی و زبان خارجی، شاهد تراکم بیشترین تعداد داوطلبانی هستیم که به تمامی سؤال ها 
پاسخ منفی داده و درصد 33- درصد را کسب کرده اند؛ داوطلبانی که تصور کرده اند می توانند در  این دو درس، تنها با تکیه بر اطالعات عمومی خود، حداقل به چند سؤال 
پاسخ صحیح بدهند! در حالی که سؤال های آزمون سراسری به گونه ای است که تنها داوطلبی که درس مورد نظر را مطالعه کرده، تست زده و تمرین و ممارست داشته است، 
موفق به پاسخگویي صحیح آنها می شود. همچنین تعدادی از داوطلبان عادت دارند که به همۀ سؤال های یک درس پاسخ دهند، و چون به سؤال هایی هم که کاماًل مسلط 

نیستند پاسخ می دهند و نمرۀ منفی کسب می کنند، تأثیر پاسخ های صحیح آنها از بین می رود. 
باید دقت داشت که  آزمون سراسری، محل آزمون و خطا نیست و نباید به سؤال ها به طور سرسری پاسخ داد )گاه می شنویم که داوطلبی می گوید حوصله کافی یا زمان الزم 
را برای خواندن همۀ گزینه ها نداشتم و برای همین، وقتی دیدم که گزینه اول یا دوم به نظرم درست هستند آن را انتخاب کردم!( همچنین نباید به امید شانس و اقبال، 

گزینه ها را بدون دانش و دقت الزم انتخاب کرد؛ زیرا کسب نمره منفی، بسیار بدتر از درصد صفر است.

هیچ درسی را رها نکنید
گاه از داوطلبان می شنویم که سؤال های این یا آن درس در آزمون سراسری، دشوار بود و آنها نتوانسته اند به این سؤاالت پاسخگو باشند. بدون شک، در یک آزمون ملی 
مهم، باید تعدادی از سؤال ها دشوار باشد تا بتواند به درستی، سطح علمی داوطلبان را بسنجد؛ اما آیا تمامی سؤال های یک درس دشوار هستند یا تعدادی از داوطلبان برخی 
از درس ها را رها می کنند و در سر آزمون هم بدون دانش الزم به سؤال های همان درس پاسخ می دهند؟ پس از همین امروز، بی عالقگی یا ضعف علمی را بهانه نسازید و 
با برنامه ریزی، برای مطالعۀ همۀ درس ها وقت بگذارید و مطمئن باشید که می توانید به حداقلی از سؤال های هر درس پاسخ صحیح بدهید و در آزمون سراسری هم نتیجه 

بهتری کسب کنید.
اهمیت این امر زمانی مشخص می شود که بدانیم برای موفقیت در آزمون سراسری، باید به همه دروس توجه داشت و نمی توان چند درس را مطالعه کرد و یک یا دو درس 

را رها کرد.

آزمون 98 ، آزمونی متمایز با نتایجی یکسان 
آزمون سراسری 98 در مقایسه با آزمون سال های گذشته، آزمونی متمایز بود؛ زیرا در سال 98 داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید با سؤال هایی متفاوت و مطابق با کتاب های 
درسی خود و سؤاالت مشترک از مباحث مشترک هر دو نظام، سنجیده شدند و سپس نمرات این دو گروه از داوطلبان نسبت به هم با استفاده از روش هاي متداول هم ترازي 

در دنیا، هم تراز شد و در نهایت به صورت یکپارچه تراز شده و نمره کل سازي و رتبه دهي انجام شد. 

 وضعیت داوطلبان گروه آزمایشي علوم تجربی

در آزمون سراسری سال 1398
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به این نکته ها دقت کنید 
بار دیگر می گوییم که کنکور، یک مسابقه است و قرار نیست که شما به همه سؤال های آن، پاسخ صحیح بدهید؛ بلکه الزم است که در مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت 

بهتری داشته باشید، و این امر بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤال ها، به دست نخواهد آمد.
یادآوري این نکته نیز مهم است که میانگین ذکر شده در هر سال یکسان نیست؛ برای مثال، سال 94، چهار نفر در کل کشور به 100 درصد سؤال های درس شیمی پاسخ 
صحیح داده اند و در هر یک از  سال های 95 و 96 نیز، سه داوطلب در درس شیمی به کل سؤال ها پاسخ صحیح داده و در سال 97 هم هیچ داوطلبی در درس شیمی، به 100 
درصد سؤال ها پاسخ صحیح نداده است، و سال 98، 48 داوطلب به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند. همچنین سال 96، 67 داوطلب گروه آزمایشي علوم تجربی به 
100 درصد سؤال های ریاضی پاسخ صحیح داده و در سال 97، 13 داوطلب به همۀ سؤال های این درس پاسخ صحیح داده  و سال 98، 44 داوطلب به 100 درصد سؤال های 
این درس پاسخ صحیح داده اند؛ در ضمن، تأثیر مثبت سوابق تحصیلی یک داوطلب نیز محاسبه می شود )30 درصد تأثیر مثبت سوابق تحصیلی داوطلب در آزمون کتبی نهایی 
سال دوازدهم برای نظام 3 – 3 - 6 و 25 درصد تأثیر مثبت سوابق تحصیلی داوطلب در آزمون کتبی نهایی سال سوم متوسطه و 5 درصد تأثیر مثبت آزمون کتبی نهایی 
پیش دانشگاهی برای داوطلبان نظام ترمي واحدي / سالي واحدي محاسبه می شود(؛ یعنی امکان دارد که داوطلبی در آزمون سراسری درصدهای مطلوبی کسب نکرده، اما 

سوابق تحصیلی خوبی داشته باشد و سوابق تحصیلی مثبت، در پذیرش نهایی او مؤثر واقع شود.
در جدول ارائه شده در زیر، به غیر از داوطلبانی که در هر درس 33/3- تا 30/1- درصد کسب کرده ، داوطلبانی که سفید یا صفر درصد زده  و داوطلباني که به 100 درصد 

سؤال ها پاسخ صحیح داده اند، سایر داوطلبان در گروه های 10 درصدی بررسی شده اند.
 

نفرات برتر گروه آزمایشي علوم تجربي چه درصدهایی آورده اند؟
بسیاری از داوطلبان تصور می کنند برای اینکه جزو نفرات برتر آزمون سراسری باشند، باید در چند درس به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح دهند یا حتی تصور می کنند 
که اگر در یک درس به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح دهند، یک صفر از رتبه شان می افتد! این در حالی است که می بینیم از 44 داوطلبی که به 100 درصد سؤال های 
ریاضی پاسخ صحیح داده اند، تنها 27 داوطلب جزو نفرات برتر آزمون سراسری بوده اند و رتبۀ آنها زیر 1000 کشوری شده است یا هیچ یک از داوطلبانی که رتبۀ زیر 1000 
کشوری در گروه آزمایشي علوم تجربی کسب کرده اند، در درس زبان خارجی به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح نداده اند؛ به عبارت دیگر، 12 داوطلبی که به 100 درصد 

سؤال های زبان خارجی پاسخ صحیح داده اند، جزو نفرات زیر 1000 گروه تجربی نبوده اند.
آنچه مهم است، این است که میانگین داوطلبان برتر در همۀ دروس آزمون سراسری، به طور نسبی یکسان است؛ به عبارت دیگر، داوطلبان برتر، برای موفقیت و کسب درصد 

خوب در همۀ دروس تالش میکنند.
البته در  میان هزار نفر اول کشور، معدود داوطلبانی هستند که در یک درس درصد خوبی کسب نکرده اند. این افراد به احتمال قوی در سایر درس ها نمره بسیار باالیی کسب 
کرده اند؛ برای مثال، داوطلبی که در درس زبان خارجی 18/7 درصد  کسب کرده است، بی شک، در سایر درس های عمومی و اختصاصی، درصد باالیی کسب کرده که توانسته 
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است جزو نفرات برتر کشوری گروه آزمایشي علوم تجربی باشد.  
در جدول زیر، درصدهای 1000 نفر اول کشوری گروه آزمایشي علوم تجربی در تمامی دروس آزمون سراسری ارائه شده است. همچنین در هر درس، بهترین و بدترین درصد 

در بین 1000 نفر  اول آمده است. توجه داشته باشید که این آمار، برای آزمون سراسری سال 1398 است و میانگین ذکر شده، در هر سال تغییر می کند.
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