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

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

hefazatazmon@sanjesh.org

اسامي  سنجش،  سازمان  سوي  از  پیش،  روز  چند 
ورودي  آزمون  تحصیلي  رشته هاي  پذیرفته شدگان 
)دانش پذیري  تکمیلي  تحصیالت  فراگیر  دوره هاي 
سال  ماه  بهمن  پیام نور  دانشگاه  کارشناسي ارشد( 
خاطر،  همین  به  شد.  اعالم  بیستم(  )نوبت   1398
مناسب دیدیم که چند نکته را در این مورد یادآور 

شویم: 
آزمون،  این  پذیرفته شدگان  که  است  شایسته   -1
و  پیام نور  دانشگاه  اینترنتي  به سایت  مراجعه  ضمن 
قبولي،  کدرشته  در  ثبت نام  نحوة  و  تاریخ  از  آگاهي 
در زمان مقرر براي ثبت نام به مراکز مربوط مراجعه 

کنند.
 2- پذیرفته شدگان این آزمون، باید، عالوه بر سایر 
مدارک خواسته شده هنگام ثبت نام، که در اطالعیه 
نشریه  از  شماره  این  در  شده  یاد  آزمون  به  مربوط 
و همچنین سایت سازمان سنجش درج شده است، 
اصل مدرک کارشناسي )لیسانس( مورد تأیید وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکي یا شوراي عالي انقالب فرهنگي را 
که در آن معدل دوره کارشناسي قید شده باشد، به 

همراه خود داشته باشند.
ارائه  به  قادر  دالیلي  به  که  پذیرفته شدگاني   -3
الزم  نیستند،  )لیسانس(  کارشناسي  مدرک  اصل 
از  تأیید شده  دانش آموختگي  اصل گواهي  است که 

اخذ  محل  عالي  آموزش  مؤسسه  یا  دانشگاه  سوي 
کنند  ارائه  ثبت نام  هنگام  را   )لیسانس(  کارشناسي 

که در آن عبارت زیر قید شده باشد:
وزارت  تأیید  مورد  نامبرده،  تحصیل  به  »اشتغال 
علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان 
فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي  و  پزشکي  آموزش  و 

است.«
پذیرفته شدگان  تمام  که  است  یادآوري  به  الزم   -4
این آزمون، باید براي اطالع دقیق از تاریخ و چگونگي 
سایت  به  بهمن(   7 )دوشنبه  امروز  از  خود  ثبت نام 
 http://pnu.ac.ir :اینترنتي دانشگاه پیام نور به نشاني

مراجعه کنند.
موقع  به  مراجعه  عدم  که  است  بدیهي   -5
منزلة  به  ثبت نام،  براي  آزمون  این  پذیرفته شدگان 

انصراف قطعي از تحصیل آنان تلقي مي شود.
این  در  کننده  شرکت  داوطلبان  کلیه  کارنامه   -6
مشاهده  قابل  سنجش  سازمان  سایت  روي  آزمون، 
کارنامه  مشاهده  از  پس  داوطلبان،  بنابراین،  است؛ 
از  منحصراً  باید  سؤال،  گونه  هر  صورت  در  و  خود، 
سایت  الکترونیکي  درخواست  ارسال  سیستم  طریق 
حضوري  مراجعه  از  و  کرده  اقدام  سازمان  این 

خودداري کنند.
موفق باشيد

چند نكته درباره ثبت نام 

پذیرفته شدگان آزمون فراگير

 كارشناسي ارشد پيام نور

حضرت فاطمه زهرا )س( فرمودند: 
مردم  اصالِح  براي  را  معروف  به  امر  خداوند، 

قرار داد.

فاطمه  زنان،  سّيده  سپردن  خاك  به  ]هنگام 
عليهاالسالم خطاب به رسول اكرم )ص( فرمود:[ 
زودا دخترت تو را خبر دهد که چه سان امتت 
او  از  ورزیدند.  ستم  او  بر  و  گردیدند،  فراهم 
بپرس چنانکه شاید، و خبر گیر از آ نچه باید، 
نگشته.  فراموش  تو  یاد  و  نگذشته  دیري  که 
درود بر شما ! دروِد آن که بدرود گوید؛ نه که 

رنجیده است و راِه دوري جوید.

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند: 
تفکر و حضور قلب،  با  نماز همراه  دو رکعت 
دِل  با  زنده داري  شب  یک  از  ارزشمندتر 

سرگردان و بدون توّجه است.

ــه ســؤال  ــرای پی گیــری هــر گون داوطلبــان گرامــی ب
ــته های دانشــگاه  ــه رش ــوط ب ــج مرب در خصــوص نتای
ــدام  ــل اق ــای ذی ــه روش ه ــد ب ــالمی می توانن آزاد اس

نماینــد:
1- طــرح  ســؤال بــه صــورت اینترنتــی بــا مراجعــه بــه 
بخــش »پاســخگویی بــه ســؤاالت« منــدرج در ســایت 
مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد اســالمی بــه 

www. azmoon.org : نشــانی

2- تمــاس تلفنــی بــا ســتاد پاســخگویی تلفنــی مرکــز 
ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد اســالمی بــا شــماره: 

.021 - 4743
ــه ســتاد پاســخگویی مرکــز  ــه حضــوری ب  3- مراجع
ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد اســالمی بــه نشــانی: 
ــمال(،  ــتاری )ش ــهید س ــان ش ــای اتوب ــران، انته ته

ســازمان مرکــزی دانشــگاه آزاد اســالمی.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه پی گیری هر گونه سؤال در خصوص نتايج دانشگاه آزاد اسالمی
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آخرين مهلت بررسی مدارک 

پذيرفته شدگان آزمون وزارت بهداشت 

اعالم شد

برنامه ریزی  و  منابع  مدیریت،  توسعه  معاون 
مدارك  بررسی  مهلت  گفت:  بهداشت،  وزارت 
پذیرفته شدگان آزمون دانشگاه های علوم پزشكی 

تا 12 بهمن ماه ادامه دارد. 
اظهار  این مطلب،  اعالم  با  تقوی نژاد،  دکتر سید کامل 
متمرکز  استخدامی  آزمون  هفتمین  داوطلبان  کرد: 
بهداشتی درمانی  دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات 
صورتی  در  آزمون،  نتیجه  دریافت  از  پس  کشور، 
جزو  آزمون  کارنامه  در  مندرج  نتیجه  اساس  بر  که 
برای  باید  باشند،  مدارک  بررسی  برای  معرفی شدگان 
پزشکی  علوم  دانشگاه  سایت  آدرس  به  بعدی  اقدامات 
مورد نظر مراجعه و بر اساس توضیحات مندرج وزارت 

بهداشت اقدام کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: شروع بررسی مدارک و دعوت 
از افراد جدید به جایگزینی افراد حذف شده احتمالی، از 
سوي دانشگاه های علوم پزشکی در آزمون استخدامی، 
از 23 دی ماه آغاز شده است و تا 12 بهمن به مدت 20 

روز ادامه خواهد داشت.
جلسات  شروع  همچنین  شد:  یادآور  تقوی نژاد  دکتر 
شغل  یعنی  مربوطه،  محل های  شغل  در  مصاحبه 
منتشر  استخدامی  آگهی  در  مصاحبه  دارای  محل های 
ایثارگران دارای سهمیه  25 درصد و  همچنین  شده، 
بررسی  پایان  زمان  از  مربوطه،  پورتال  در  نتایج  ثبت 

مدارک  تا 7 اسفند خواهد بود.
وزارت  برنامه ریزی  و  منابع  مدیریت،  توسعه  معاون 

که  می شود  پیش بینی  شد:  یادآور  پایان،  در  بهداشت، 
از طریق سایت سازمان  این آزمون،  نهایی  نتایج  اعالم 
سنجش آموزش کشور، و ارسال لیست پذیرفته شدگان 
به هسته های گزینش براي شروع به کار پدیرفته شدگان 

نهایی، از تاریخ 10 اسفند به بعد انجام شود.

با ابالغ دستورالعملی:

مهلت دفاع از پايان نامه و رساله 

دانشجويان دانشگاه آزاد تمديد شد

پایان نامه  از  دفاع  مهلت  تمدید  دستورالعمل 

در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  رساله  و 

نيمسال اول ۹8-۹۹ ابالغ شد. 

رساله  و  پایان نامه  از  دفاع  دستورالعمل »تمدید مهلت 

اول  نیمسال  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان 

آموزشی  مراکز  واحدها،  استان ها،  رؤسای  98-99« به 

آزاد  دانشگاه  مهارتی  و  عمومی  آموزش های  معاونت  و 

اسالمی ابالغ شد.

نامساعد  به شرایط  توجه  با  این دستورالعمل،  براساس 

منظور  به  و  کشور  سراسر  در  اخیر  روزهای  در  جّوی 

مساعدت با دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان 

برگزاری  خصوص  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  واحدهای 

برگزاری  تکمیلی،  تحصیالت  دانشجویان  دفاع  جلسات 

بهمن  تاریخ 21  تا  رساله  و  پایان نامه  از  دفاع جلسات 

ماه بالمانع است.

در این دستورالعمل تأکید شده است: تمدید مهلت دفاع 

نداشتن  صورت  در  تنها  دکتری،  رساله  و  پایان نامه  از 

بر  مبنی  آموزشی  گروه  شورای  تأیید  و  آموزشی  منع 

پایان نامه،  برآورده شدن اهداف پروپوزال و داشتن کد 

امکان پذیر است.

تا 18 بهمن ماه تمديد شد :

 مهلت ثبت نام پذيرش بدون آزمون 

دانشگاه آزاد

بر اساس سوابق تحصيلی  مهلت ثبت نام پذیرش 
ناپيوسته  و  مقاطع كاردانی و كارشناسی پيوسته 
نيمسال دوم سال تحصيلی ۹8-۹۹ دانشگاه آزاد 

اسالمی تمدید شد.
مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی اعالم کرد 
تحصیلی  سوابق  اساس  بر  پذیرش  ثبت نام  مهلت  که 
که  ناپیوسته،  و  پیوسته  کارشناسی  و  کاردانی  مقاطع 
پیش از این تا روز 30 دی ماه تعیین شده بود، تا روز 

جمعه 18 بهمن ماه تمدید شده است.
متقاضیان پذیرش در این مقاطع می توانند با مراجعه به سامانه 
 www.azmoon.net :مرکز سنجش و پذیرش به آدرس
اقدام  محل ها  رشته  حاوی  دفترچه  دریافت  به  نسبت 
تکمیل  براي  شده،  اعالم  زمان  مدت  پایان  تا  و  کنند 
واحدهای  به  حضوری  صورت  به  ثبت نام،  فرآیند 

دانشگاهی مورد نظر خود مراجعه کنند.

مهلت ثبت نام در مراسم ازدواج 

دانشجويی تمديد شد

مهلت  تمدید  از  دانشجویی،  ازدواج  ستاد  رئيس 
نام نویسی برای شركت در بيست و سومين دوره 

ازدواج دانشجویی خبر داد.
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حجت االسالم محمدمهدی صالحی، با اعالم این خبر، 
ازدواج  مراسم  دوره  این  در  نام نویسی  مهلت  افزود: 
دانشجویی تاکنون دو بار تمدید شده است؛ اما با توجه 
دانشگاه ها،  متعدد  درخواست های  و  امتحانات  پایان  به 

این مهلت مجدداً تا نیمه بهمن ماه تمدید می شود.
وی، با بیان اینکه تاکنون 17هزار زوج برای شرکت در 
این مراسم نام نویسی کرده اند، تصریح کرد: در این میان، 
دانشگاه های استان هاي: تهران، اصفهان، خراسان رضوی 

و یزد، به ترتیب ، بیشترین آمار ثبت نام را دارند.
تراکم  به  اشاره  با  دانشجویی،  ازدواج  ستاد  رئیس 
کاروان های بهمن ماه، به دانشجویان مزدوج توصیه کرد 
تاریخ  و  کاروان  انتخاب  به  نسبت  سریع تر  چه  هر  که 

اعزام خود از طریق سایت اقدام کنند.
ورود  اینکه  بیان  با  همچنین  صالحی،  االسالم  حجت 
کاروان های دانشجویان به مشهد مقدس از دهم دی ماه 
آغاز شده است و تا پایان اسفند ماه ادامه دارد، افزود: 
اقامت  روز  سه  و  شب  دو  مدت  در  دانشجو،  زوج های 
رایگان در مشهد مقدس، از برنامه های متنوع فرهنگی 

آموزشی بهره مند می گردند.
زمان  در  آنها  از  یکی  که  زوج هایی  شد:  یادآور  وی 
تحصیل در دانشگاه ازدواج کرده و زمان عقدشان از اول 
فروردین ماه 97 تا پایان آذرماه 98 باشد، امکان ثبت نام 

در بیست و سومین دوره ازدواج دانشجویی را دارند.
رئیس ستاد ازدواج دانشجویی اضافه کرد: زوج هایی که 
شده اند،  تأیید  و  کرده  ثبت نام  دوم  و  بیست  دوره  در 
دوره  این  در  می توانند  نداشته اند،  حضور  امکان  اما 
شرکت کنند و جاماندگان بیست و یکمین دوره ازدواج 
صورت  به  را  خود  درخواست  می توانند  نیز  دانشجویی 

ازدواج  نهاد رهبری دانشگاه( به ستاد  )از طریق  کتبی 
دانشجویی ارسال کنند.

به دلیل همزمانی با آزمون دستیاری:

زمان آزمون زبان انگلیسی عمومی 

وزارت بهداشت تغییر كرد

زمان پنجاه و هفتمين دوره آزمون زبان انگليسی 
عمومی وزارت بهداشت، از 1۵ اسفند به 22 اسفند 

موكول شد.
انگلیسی  زبان  آزمون  از  دوره  هفتمین  و  پنجاه  زمان 
پنجشنبه  روز  از   ،)MHLE( بهداشت  وزارت  عمومی 
تغییر   98 اسفند   22 پنجشنبه  روز  به   98 اسفند   15

کرده است.
زمان   98 اسفندماه   15 پنجشنبه  که  است  گفتني 

برگزاری آزمون دستیاری تخصصی پزشکی است.
 )MHLE( آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت
تافل  استاندارد  آزمون  سطح  در  پرسش   100 دارای 

شامل: 30 پرسش درک مطلب شنیداری، 40 پرسش 
درک  پرسش   30 و  زبان  دستور  و  ساختار  واژگان، 
آزمون  این  ضمناً  است.  نمره   100 با  نوشتاری  مطلب 

نمره منفی ندارد.

16 تا 24 بهمن ماه :

زمان انتخاب واحد نیمسال دوم دانشگاه 

علمی ـ كاربردی
تحصيلی  سال  دوم  نيمسال  واحد  انتخاب  زمان 

ـ  علمی  جامع  دانشگاه  دانشجویان   ۹۹-۹8

كاربردی، از سوی معاون آموزشی این دانشگاه به 

رؤسا و سرپرستان واحدهای استانی ابالغ شد. 

دکتر مختار جاللی جواران، در این زمینه، اظهار کرد: 

تقویم  براساس  دانشگاه،  این  دانشجویان  واحد  انتخاب 

ماه  بهمن   16 سال 98- 99 از  دوم  نیمسال  آموزشی 

خواهد  ادامه   98 ماه  بهمن   24 تا  و  است  شده  آغاز 

داشت و دانشجویان این دانشگاه می توانند دربازه زمانی 

اعالم شده، برای انتخاب واحد خود اقدام کنند.

تاریخ 10  از  نیز  اضافه  و  زمان حذف  کرد:  عنوان  وی 

در سامانه  اسفندماه سال جاری  لغایت 15  ماه  اسفند 

»هم آوا« آغاز می شود و دانشجویان باید برای حصول 

واحد،  انتخاب  در  آموزشی  الزامات  رعایت  از  اطمینان 

نسبت به ویرایش انتخاب واحد خود )از تاریخ 17 اسفند 

ماه لغایت 25 اسفند ماه 98( اقدام الزم را انجام دهند.

بدین وسیله  به  اطالع  کلیه  متقاضیان  ثبت نام  و شرکت  در آزمون  سراسري  سال 1399 
نیمه  )شبانه (،  دوم  نوبت  روزانه،  دوره هاي   در  آزمون  با  رشته هاي  در  پذیرش  براي  
حضوري، مجازي، پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي ، دانشگاه  
رشته هاي  همچنین  و  غیردولتي   و  غیرانتفاعي   عالي   آموزش   مؤسسات   و  پیام  نور 
تحصیلي با آزمون دانشگاه آزاد اسالمي مي رساند که ثبت نام در این آزمون، از روز 
پایگاه  طریق  از  منحصراً  ماه  1398(  بهمن  )شانزدهم   98/11/16 مورخ  چهارشنبه 
روز  در  و  مي شود  آغاز   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  این  اطالع رساني 
پایان مي پذیرد؛  بهمن ماه  1398(  )بیست و چهارم  پنجشنبه مورخ 1398/11/24 
لذا داوطلبان مي توانند در مهلت مقرر، براي شرکت در آزمون سراسري سال 1399 

ثبت نام نمایند. 
دفترچه راهنما به همراه اطالعیه تکمیلي ثبت نام در آزمون مذکور، همزمان با شروع 
ضمناً  بود.  خواهد  دسترس  قابل  سازمان  این  اطالع رساني  پایگاه  طریق  از  ثبت نام، 

تأکید مي گردد که آزمون سراسري سال 1399 در تاریخ هاي 99/4/12 و 99/4/13 
برگزار خواهد شد.

الزم به توضیح است که دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته برای رشته هایی 
با سوابق تحصیلي )بدون آزمون( انجام مي گیرد، برای اطالع  که پذیرش آنها صرفاً 
این  اطالع رسانی  پایگاه  در  )فردا(   1398/11/8 مورخ  سه شنبه  روز  در  داوطلبان، 
سازمان منتشر خواهد شد و داوطلباني که تمایل به شرکت در پذیرش این رشته ها 
را دارند می توانند در تاریخ 98/12/20 با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان 
و مطالعه رشته هاي مورد نظر، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش سراسري 
سال 1399 اقدام نمایند. ضمناً داوطلباني که صرفاً تمایل به پذیرش در رشته های 
صرفاً با سوابق تحصیلي )بدون آزمون( را دارند، نیازي به ثبت نام و شرکت در آزمون 

سراسري سال 1399 نخواهند داشت.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

  تاريخ  ثبت نام  و شركت در  آزمون  سراسري  سال 1399
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سازمان سنجش آموزش کشور، ضمن تبریک و آرزوي موفقیت براي کلیه داوطلباني 
که اسامي آنان به عنوان پذیرفته شده نهایي آزمون ورودي دوره هاي فراگیرتحصیالت 
تکمیلي )دانش پذیري کارشناسي ارشد( دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال 1398 )نوبت 
بیستم( اعالم گردیده  است، از آنها دعوت مي نماید که، ضمن مراجعه به سایت اینترنتي 
دانشگاه پیام نور و آگاهي از تاریخ و نحوه ثبت نام در کد رشته قبولي، در زمان مقرر براي 

ثبت نام به مراکز مربوط مراجعه نمایند.
مدارک موردنیاز براي ثبت نام: 

1- اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه )دو برگ(.
2- اصل و تصویر کارت ملي.

3- شش قطعه عکس 4×3 جدید تمام رخ با زمینه روشن تهیه شده در سال جاري 
و پشت نویسي شده.

4- اصل و تصویر مدرک تحصیلي.
5- اصل مدرک کارشناسي )لیسانس( مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي یا شوراي عالي انقالب فرهنگي که در آن 

معدل دوره کارشناسي قید شده باشد.
کارشناسي  مدرک  اصل  ارائه  به  قادر  دالیلي  به  که  شدگاني  پذیرفته   :1 تبصره 
از سوي  تأیید شده  دانش آموختگي  گواهي  اصل  که  است  نیستند، الزم  )لیسانس( 
دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ کارشناسي )لیسانس( را ارائه نمایند که در 

آن عبارت زیر قید شده باشد:
»اشتغال به تحصیل نامبرده، مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و شوراي عالي انقالب فرهنگي است.«
تبصره2: بر اساس مصوبه شماره 368 مورخ 74/11/3 شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
طالب و فضالء حوزه علمیه، که بر اساس مدارک صادر شده مدیریت حوزه علمیه قم 
و مشهد، دوره سطح دو را با موفقیت گذرانده اند، همانند دارندگان مدارک کارشناسي، 

مي توانند در رشته هاي علوم انساني این دوره تحصیل نمایند.
6- مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه )ویژه آقایان(.

يادآوري مهم براي كلیه پذيرفته شدگان: 
و چگونگي  تاریخ  از  دقیق  اطالع  براي  پذیرفته شدگان،  کلیه  که  است  ذکر  به  الزم 
اینترنتي  سایت  به  )امروز(   98/11/7 مورخ  دوشنبه  روز  از  مي توانند  خود  ثبت نام 
دانشگاه پیام نور به نشاني: http://pnu.ac.ir  مراجعه نمایند. بدیهي است که عدم 
مراجعه به موقع براي ثبت نام، به منزله انصراف قطعي از تحصیل آنان تلقي مي گردد.

در پایان الزم به توضیح است که کارنامه کلیه داوطلبان شرکت کننده در این آزمون، 
روي سایت این سازمان قابل مشاهده است؛ لذا داوطلبان پس از رؤیت کارنامه نتیجه 
از طریق سیستم ارسال درخواست  باید منحصراً  خود، و در صورت هر گونه سؤال، 

الکترونیکي سایت سازمان اقدام نمایند و از مراجعه حضوري جداً خودداري کنند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تمديد مهلت ثبت نام و سري 

چهارم رشته هاي تحصیلي جديد 

در مرحله تمديد پذيرش صرفًا 

با سوابق تحصیلي در رشته هاي 

تحصیلي دوره هاي روزانه، نوبت 

دوم )شبانه(، پیام نور، غیرانتفاعي، 

مجازي و پرديس خودگردان 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 

در آزمون سراسري سال 1398
در  تحصیل  به  عالقه مندان  اطالع  به  بدین وسیله   ،  98/08/27 مورخ  اطالعیه   پیرو 
رشته هاي تحصیلي پذیرش صرفاً با سوابق تحصيلي در دوره هاي روزانه، نوبت دوم 
)شبانه(، پیام نور، غیرانتفاعي، مجازي و پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي در آزمون سراسري سال 1398 )اعم از داوطلباني که در پذیرش رشته هاي صرفاً 
با سوابق تحصیلي آزمون سراسري سال 1398 ثبت نام نموده یا ننموده اند( مي رساند 
که به منظور فراهم نمودن تسهیالت بیشتر براي آن دسته از داوطلباني که تا تاریخ 
تا  اتخاذ گردیده است که حداکثر  ترتیبي  ننموده اند،  اقدام  ثبت نام  براي   98/10/30
روز سه شنبه مورخ ۹8/11/1۵ نیز بتوانند با مراجعه به دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي محل پذیرش رشته مورد تقاضا، نسبت به ثبت نام در این پذیرش 

اقدام نمایند.
لذا داوطلبان واجد شرایط، به منظور اطالع از رشته هاي تحصیلي دانشگاه ها و مؤسسات 
پذیرنده دانشجو در این مرحله مي توانند جداول حاوي اطالعات رشته  محل مندرج در 
ذیل این اطالعیه و اطالعیه هاي مورخ 98/08/27، 98/09/19 و 98/10/22 را مشاهده 
نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه آموزش عالي مورد عالقه خود، با همراه 
داشتن مدارک مورد نیاز )مدارک مندرج در اطالعیه مورخ 98/08/27(، تا تاریخ فوق و 
با مراجعه به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي محل پذیرش، نسبت به ثبت نام اقدام 

نمایند. 
رشته  تحصیلي جديد عالوه بر رشته هاي مندرج در اطالعیه هاي فوق:

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 اعالم اسامي پذيرفته شدگان رشته هاي 
تحصیلي آزمون ورودي دوره هاي 

فراگیر تحصیالت تكمیلي ) دانش پذيري 
كارشناسي ارشد( دانشگاه پیام نور
بهمن ماه سال1398 )نوبت بیستم(
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پیرو اطالعیه  مورخ 98/08/30 ، بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان واجد شرایط عالقه مند به 
تحصیل در رشته هاي تحصیلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون کارداني به 
کارشناسي ناپیوسته سال 1398 )اعم از داوطلباني که در آزمون مذکور ثبت نام نموده 
یا ننموده اند( مي رساند که به منظور فراهم نمودن تسهیالت بیشتر براي آن دسته از 
داوطلباني که تا تاریخ 98/10/30 براي ثبت نام اقدام ننموده اند، ترتیبي اتخاذ گردیده 
است که حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 98/11/15 نیز بتوانند با مراجعه به دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي محل پذیرش رشته مورد تقاضا، نسبت به ثبت نام در این مرحله 

اقدام نمایند.
لذا داوطلبان واجد شرایط، به منظور اطالع از رشته هاي تحصیلي دانشگاه ها و مؤسسات 
پذیرنده دانشجو در این مرحله مي توانند جداول حاوي اطالعات رشته  محل هاي مندرج 
در ذیل این اطالعیه و اطالعیه هاي مورخ 98/08/30، 98/09/27 و 98/10/21  را 
مشاهده نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه آموزش عالي مورد عالقه خود، 
با همراه داشتن مدارک مورد نیاز )مدارک مندرج در اطالعیه مورخ 98/08/30(، تا 
تاریخ فوق و با مراجعه به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي محل پذیرش، نسبت به 

ثبت نام اقدام نمایند. 
رشته هاي تحصیلي جديد عالوه بر رشته هاي مندرج در اطالعیه هاي فوق:

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره  :

 تمديد مهلت پذيرش  و سري 

چهارم رشته هاي تحصیلي جديد 

براي مرحله پذيرش دوره هاي 

روزانه، نوبت دوم )شبانه( 

و غیرانتفاعي كارداني نظام 

جديد دانشگاه فني و حرفه اي 

و مؤسسات آموزش عالي 

غیرانتفاعي سال 1398
در  تحصیل  به  عالقه مندان  اطالع  به  بدین وسیله   ،98/09/05 مورخ  اطالعیه   پیرو 
رشته هاي تحصیلي دوره هاي کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات 
آموزش عالي غیرانتفاعي ســال 1398 )اعم از داوطلباني که در آزمون مذکور ثبت نام 
نموده یا ننموده اند( مي رساند که به منظور فراهم نمودن تسهیالت بیشتر براي آن 
دسته از داوطلباني که تا تاریخ 98/10/30 براي ثبت نام اقدام ننموده اند، ترتیبي اتخاذ 
گردیده است که حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 98/11/15 نیز بتوانند با مراجعه به 

مؤسسه آموزش عالي محل پذیرش رشته مورد تقاضا، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
لذا داوطلبان واجد شرایط، به منظور اطالع از رشته هاي تحصیلي و مؤسسات پذیرنده 
دانشجو در این مرحله مي توانند جداول حاوي اطالعات رشته  محل هاي جدید مندرج 
را  این اطالعیه و اطالعیه هاي مورخ 98/09/05، 98/09/30 و 98/10/21   در ذیل 
مشاهده نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه آموزش عالي مورد عالقه خود، 
با همراه داشتن مدارک مورد نیاز )مدارک مندرج در اطالعیه مورخ 98/09/05(، تا 
تاریخ فوق و با مراجعه به مؤسسات آموزش عالي محل پذیرش، نسبت به ثبت نام اقدام 

نمایند. 
رشته هاي تحصیلي جديد عالوه بر رشته هاي مندرج در اطالعیه هاي فوق:

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تمديد مهلت ثبت نام  و سري 

چهارم رشته هاي تحصیلي جديد در 

مرحله تمديد پذيرش در رشته هاي 

تحصیلي دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالي در آزمون كارداني 

به كارشناسي ناپیوسته سال 1398
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وضعیت داوطلبان
 گروه آزمايشی هنر در آزمون سراسری 1398

سال گذشته، از 83 هزار و 730 داوطلب گروه آزمایشي هنر، که در جلسة آزمون سراسری حضور داشتند، تنها یک داوطلب به 100 درصد سؤال های درس درک عمومی 
ریاضی، و در درس خالقیت موسیقی نیز یک داوطلب نمره 95 درصد را کسب کرده است، و در سایر دروس اختصاصی، هیچ یک از داوطلبان حتی موفق به کسب نمره 90 
درصد نشده است. همچنین سال گذشته، اگر داوطلبی در درس خواص مواد، فقط به یک سؤال پاسخ صحیح می داد و در ضمن به هیچ یک از سؤال های این درس، جواب 

غلط نمی داد، از 68/34 درصد داوطلبان درصد بهتری کسب می کرد. در درس خالقیت موسیقی نیز بیش از 87 درصد داوطلبان درصد منفی یا صفر کسب کرده اند!  
آمار ذکر شده در جدول های این گزارش، بیانگر آن است که داوطلبان گروه آزمایشي هنر باید در پاسخگویی به سؤال ها بیشتر دقت نمایند و به هیچ وجه بر حسب حدس 
و گمان به سؤالی پاسخ ندهند؛ زیرا تعداد قابل توجهی از این گروه از داوطلبان، به همین دلیل نمرة منفی کسب کرده اند. اهمیت این امر زمانی مشخص می شود که بدانیم 
کنکور، یک مسابقه است و قرار نیست که داوطلبی به همه سؤال ها پاسخ صحیح بدهد، بلکه الزم است که در مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشد، و این 
امر، بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤال ها به دست نخواهد آمد؛ پس اگر این روزها در درسی آمادگی ندارید، باید در همین زمان باقی مانده، به مطالعه مبحث 

یا مباحثی از آن درس بپردازید تا بتوانید دست کم به چند سؤال معدود در همان درس پاسخ دهید؛ زیرا کسب نمره منفی، بسیار بدتر از درصد صفر است. 
توجه داشته باشید که میانگین ذکر شده در هر سال، با سال دیگر متفاوت است؛ برای مثال، سال  94، میانگین پاسخگویی داوطلبان به درس خالقیت تصویری 12/03 

درصد، در سال 97 میانگین پاسخگویی در همین درس 2/9 درصد، و در سال 98،  این میانگین 3/7 درصد بوده است.  
  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، 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 میشود(؛ یعنی، امکان دارد که داوطلبی در آزمون سراسری درصدهای مطلوبی کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصیلی خوبی داشته 

باشد و سوابق تحصیلی مثبت، در پذیرش نهایی او مؤثر واقع شود.
در نهایت اینکه نباید تصور کرد که یک داوطلب با نمره های منفی یا بسیار پایین در درس های مختلف، می تواند در رشته های با آزمون یا روزانه پذیرفته شود. اگر داوطلبانی 
را می  شناسید که حتی در رشته های روزانه با نمره منفی پذیرفته شده اند، دلیلش آن است که این افراد، به احتمال قوی، در سایر درس ها نمرة خوبی کسب کرده اند یا در 
آزمون عملی، که شامل تعدادی از رشته های هنر می شود، کاری قوی ارائه داده اند؛ ضمن اینکه داوطلبانی که در آزمون سراسری نمره منفی می آورند، در رشته محل هایی 

که مطلوب اکثر داوطلبان هستند، پذیرفته نخواهند شد. 



9 7 بهمن 1398  سال بیست و چهارم ، شماره  43

نفرات برتر گروه آزمایشي هنر چه درصدهایی آوده اند؟ 
تعدادی از داوطلبان تصور می کنند که چون گروه آزمایشی هنر، یک گروه شناور است و سایر گروه آزمایشی می توانند در آزمون این گروه نیز شرکت کنند، پس این آزمون 
ساده است و می توان با تکیه بر اطالعات عمومی، در آن موفق شد؛ در حالی که آزمون گروه آزمایشي هنر، بعد از آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی، بیشترین منابع آزمون 
را دارد و از نظر گستردگی منابع آزمون نیز می توان آزمون این گروه آزمایشي را در بین  سایر گروه های آزمایشی، اول دانست؛ زیرا داوطلبان گروه آزمایشي هنر، عالوه بر 
کتاب های درسی رشتة هنر، باید اطالعات عمومی و اختصاصی گسترده ای داشته باشند؛ برای مثال، سؤاالت درسی مثل خواص مواد، در آزمون سراسری، محدود به یک یا 
دو کتاب درسِی مشخص نمی شود. می خواهیم بگوییم که طراحان سؤال های گروه آزمایشي هنر، به خالقیت و اطالعات عمومی داوطلبان این گروه آزمایشی توجه بسیاری 
دارند؛ بنابراین، کسب درصد خوب در این گروه آزمایشي، کار آسانی نیست و داوطلبان گروه آزمایشی یاد شده باید به راستی عالقه مند و پی گیر هنر باشند تا بتوانند در این 

آزمون پذیرفته شوند.
 البته در این میان، 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 درس »درک عمومی هنر« را کمتر از 10 درصد زده است، بی شک، در سایر درس های عمومی و اختصاصی، درصد باالیی کسب کرده که توانسته 

است جزو نفرات برتر کشوری گروه آزمایشي هنر باشد.  
در جدول زیر، میانگین نمرات خام 49 نفر اول )کمتر از 50( کشوری گروه آزمایشي هنر در تمامی دروس آزمون سراسری ارائه شده است. همچنین در هر درس، کمترین 

و بیشترین نمره در بین 49 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.



7 بهمن ماه 1398  سال بیست و چهارم ، شماره  43        10 



11 7 بهمن 1398  سال بیست و چهارم ، شماره  43

 1398/9/30 تاریخ  در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شوراي  جلسه  دومین  و  بیست 
تشکیل شد و اهم مصوبات شورای مذکور به قرار ذیل است:

از فرزندان  انتقال 134 نفر  1- دانشگاه آزاد اسالمی موظف است که تغییر رشته و 
به   1396 سال  در  دانشگاه  آن  رئیسه  هیأت  مصوبه  اساس  بر  هیأت  علمي  اعضاي 
رشته هاي پزشکي، دندان پزشکي و داروسازي را که فاقد شرایط و ضوابط دستورالعمل 
اجرایي مصوبه جلسه 735 مورخ 92/4/25 شوراي عالي انقالب فرهنگي در خصوص 
تسهیالت فرزندان اعضاي هیأت  علمي به شماره 69312/ و مورخ 92/5/14 است، لغو 
کند؛ عالوه بر این، چنانچه افراد دیگري در سنوات قبل یا بعد وجود دارند که تغییر 
رشته آنها نیز برخالف شرایط و ضوابط دستور العمل فوق انجام  شده است، تغییر رشته 
آنها از سوي دانشگاه آزاد اسالمي لغو مي شود و وضعیت تمامي افراد فاقد شرایط و 
ضوابط تغییر رشته طبق دستورالعمل اجرایي تسهیالت فرزندان اعضاي هیأت  علمی، 
به همراه مدارک و مستندات لغو تغییر رشته آنها باید حداکثر تا 30 بهمن ماه 1398 به 

دبیرخانه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو ارسال شود.
2- از آزمون سراسری سال 1399 به بعد، پذیرش چهار رشته پُر متقاضی: پزشکی، 
داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی، به صورت متمرکز و هم زمان 
دولتي،  دانشگاه هاي  مازاد  و ظرفیت  پردیس خودگردان  روزانه،  دوره هاي  پذیرش  با 
و  می شود  انجام  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سوي  از  متمرکز  رشته  انتخاب  با 
کدرشته محل های دارای مجوز آن دانشگاه، در دفترچه راهنمای انتخاب رشته )دفترچه 

شماره 2( آزمون سراسري درج خواهد شد.
3- در سال 1399 همانند سال 1398، ثبت نام و گزینش رشته هایي که صرفاً بر اساس 
سوابق تحصیلي آزمون سراسري دانشجو مي پذیرند، به صورت مجزا از پذیرش با آزمون، 
انجام می شود و ثبت نام پذیرفته شدگان در دانشگاه، براي تمامي زیرنظام ها، از جمله 
دانشگاه آزاد اسالمي، بر اساس برنامه زماني هماهنگ، هم زمان با هم انجام خواهد شد.
دبیرخانه شورای سنجش و پذيرش دانشجو

ناپیوسته  کارشناسي  نیمه متمرکز  تحصیلي  رشته   نهایي  پذیرفته شدگان  اطالع  به 
به  مربوط   1235 تا   1196 رشته محل هاي  )کد  پیش بیمارستاني  پزشکي  فوریت هاي 
کد رشته امتحاني 114( دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکي در آزمون کارداني به 
کارشناسي ناپیوسته سال 1398، که اسامي آنان از طریق این اطالعیه )مندرج در سایت 
سازمان سنجش( اعالم گردیده است، مي رساند که الزم است قبل از مراجعه حضوري 
به دانشگاه یا دانشکده محل قبولي خود، از تاریخ 1398/11/12 به پایگاه اطالع رساني 
اینترنتي مؤسسه محل قبولي مراجعه نموده و مطابق برنامه زماني اعالم شده در پایگاه 
اطالع رساني مؤسسه محل قبولي و با همراه داشتن مدارک ذیل براي ثبت نام در رشته 
قبولي، در دانشگاه یا دانشکده محل قبولي خود حضور یابند. ضمناً عدم مراجعه به موقع 
قبولي  از تحصیل در رشته  آنان  انصراف قطعي  منزله  به  ثبت نام،  براي  پذیرفته شدگان 

تلقي خواهد شد.

مدارک  الزم  براي  ثبت نام 
1- اصل و یک برگ تصویر از تمام صفحات شناسنامه.
2- اصل و یک برگ تصویر از پشت و روي کارت ملي.

3- شش قطعه تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاري.
در صفحه 5  مندرج  از کدهاي  با  یکي  مطابق  باید  )برادران(  4-  وضعیت  نظام  وظیفه 
کارشناسي  به  کارداني  آزمون  تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه 

ناپیوسته سال 1398 باشد.
5- اصل حکم مرخصي ساالنه براي کارمندان دولت یا موافقت رسمي و بدون قید و شرط 

سازمان متبوع.
6- اصل یا گواهي مدرک کارداني )فوق دیپلم( حداکثر تا تاریخ 1398/11/30. آن دسته  
از پذیرفته شدگاني  که  ارائه  اصل یا گواهي مدرک  کارداني براي آنها امکان پذیر نباشد، 
الزم است که اصل گواهي تأیید شده از سوي  دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ 
مدرک کارداني با محتوي فرم شماره 7 مندرج در دستورالعمل ثبت نامي )ارائه شده به 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي( را ارائه نمایند که در آن قید شده باشد: »اشتغال به 
تحصیل نامبرده مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت درمان و 

آموزش پزشکي و یا شوراي عالي انقالب فرهنگي است.« 

در صورتي که فرد پذیرفته در تاریخ مقرر فارغ التحصیل نشده باشد، قبولي وي »کان لم 
یکن« تلقي خواهد شد.

باید  انساني(:  نیروي  مقرر )طرح الیحه  قانوني  انجام خدمات  ارائه  اصل  گواهي نامه   -7
انساني  پذیرفته شدگان داراي مدرک کارداني گروه آموزشي پزشکي  پایان طرح نیروي 
آنان تا تاریخ 1398/6/31 یا 1398/11/30 باشد یا گواهي معافیت از خدمت الیحه طرح 

داشته باشند.
8- دارندگان مدرک کارشناسي پیوسته، که ثبت نام و ادامه تحصیل آنان در رشته هاي 
تحصیلي کارشناسي ناپیوسته گروه آموزشي پزشکي بالمانع بوده، الزم است که مطابق 
مفاد بند »ه« مندرج در صفحه 3 دفترچه  راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي تحصیلي 

آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1398 اقدام نمایند.
9- دارندگان مدرک معادل، که ثبت نام و ادامه تحصیل آنها بالمانع بوده، الزم است که 
مطابق مفاد بند »ط« مندرج در صفحه 3 دفترچه  راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي 

تحصیلي آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1398 اقدام نمایند.

تذكرات مهم
1- کلیه  پذیرفته شدگان  ملزم  هستند که مطابق برنامه زماني مندرج در پایگاه اطالع رساني 
قبولي  محل  دانشکده  یا  دانشگاه  به  ثبت نام  خود،  براي  قبولي  محل  مؤسسه  اینترنتي 
مراجعه  نمایند. بدیهي  است که  عدم مراجعه به موقع براي  ثبت نام، به   منزله  انصراف  از 

تحصیل در رشته  قبولي تلقي  مي گردد .
2- پذیرفته شدگان  دوره  روزانه  رشته هاي  تحصیلي  این آزمون،  خواه  در مؤسسه آموزش  
عالي  ذي ربط ثبت نام  نمایند یا ننمایند، حتي  با دادن  انصراف  قطعي  از تحصیل،  مجاز به  
انتخاب دوره  روزانه  رشته هاي  تحصیلي  در آزمون  کارداني  به  کارشناسي  ناپیوسته  سال  

1399 نیستند.
داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را در این خصوص، حداکثر تا تاریخ 1398/11/15 
در ساعت اداري با شماره  تلفن : 42163 )كد 021( یا با بخش پاسخگویي اینترنتي این 

سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مطرح نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور  درباره :

 اعالم  فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي رشته  تحصیلي نیمه متمركز فوريت هاي 

پزشكي پیش بیمارستاني در آزمون كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال 1398

اطالعیه دبیرخانه شورای سنجش و پذيرش دانشجو در خصوص:

 مصوبات بیست و دومین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1398/9/30  
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدین وسیله به اطالع دانش آموزان عزیز پایه 
دوازدهم می رساند که آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم سال تحصیلی 99-98 
از سوی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به 

 منظور:
)1( آشنایی داوطلبان با شیوه برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی سال 1399؛
)2( ارزیابی معلومات مکتسبه داوطلبان در زمینه دروس عمومی و اختصاصی در مقاطع 

زمانی مختلف؛ 
)3( تعیین و تشخیص میزان پیشرفت تحصیلی داوطلب در زمینه دروس عمومی و 

اختصاصی؛ 
)4( فراهم آوردن زمینه های الزم به منظور مقایسه نمرات مکتسبه در زمینه دروس 
و  تحصیل  محل  استان  و  شهرستان  داوطلبان  با  داوطلب  هر  اختصاصی  و  عمومی 

همچنین داوطلبان سراسر کشور؛ 
)5( آشنایی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و کاهش اضطراب 

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

از مزيت های »آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم«، می توان به موارد 
زير اشاره كرد:

* آشنایی کامل با شیوة درست مطالعة کتاب های درسی؛
* عمیق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتاب های درسی هر پایه؛

* آشنایی با پرسش های چهارگزینه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
* دریافت ارتباط موجود میان مطالب هر درس در پایه های مختلف؛

* ممارست و تمرین در مدیریت زمان؛
* شبیه سازی فضای کنکور سراسری و آشنایی داوطلب با این فضا؛

* کاهش تدریجی استرس و هیجانات ناشی از آزمون؛
* آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصیلی.

نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است:
نحوة برگزاري آزمون هاي آزمايشی سنجِش دوازدهم:

شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، با بررسی های 
آموزشی،  مراکز  محترم  مدیران  و  دبیران  مشاوران،  نظرات  دریافت  و  جانبه  همه 
مجموعة آزمون های آزمایشی را مجموعاً در سیزده نوبت برای سال تحصیلی 99-98 
طراحی نموده است. سه نوبت از آزمون های آزمایشی به  صورت تابستانه، شش نوبت از 
آزمون های آزمایشی به  صورت مرحله ای، و چهار نوبت از آزمون های آزمایشی به صورت 
جامع برگزار خواهد شد تا داوطلبان شرکت کننده در آزمون های آزمایشی سنجِش 
دوازدهم، با ارزیابی کاماًل علمی و استاندارد، از وضعیت علمی و تحصیلی خود شناخت 
پیدا کرده و در هر مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشکالت تحصیلی خود اقدام نمایند.
آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه، در سه نوبت و در ماه های تیر، مرداد و شهریور 

98 با هدف ارزیابی مطالعات تابستانی داوطلبان برگزار خواهد شد. 
توجه: آزمون های تابستانه فقط برای سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم 

تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.
آزمونهایمرحلهای: در شش نوبت آزمون های آزمایشی مرحله ای، که از ابتدای 
سال تحصیلی تا پایان اسفند 98 برگزار می گردد، منابع درسی برای مطالعه داوطلبان به 
شش قسمت تقسیم شده است که در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، سؤاالت از منابع 
تقسیم بندی شده همان مرحله طرح می گردد. الزم به توضیح است که سؤاالت آزمون 
هر مرحله، با تأکید بر منابع درسی اعالم شده برای همان مرحله )طبق تقسیم 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 این 

تأکید که بیشتر سؤاالت از بودجه بندی مرحله سوم خواهد بود(.
آزمونهایجامع: از ابتدای سال 1399 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
1399، چهار نوبت آزمون آزمایشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات و 

ویژگی های منحصر به فرد و مکمل یکدیگر برگزار می شود.
زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي آزمایشی سنجش:
کارت ورود به جلسه آزمون های آزمایشی سنجش برای کلیه داوطلبان سراسر کشور، از 
روز سه شنبه قبل از هر آزمون، منحصراً از طریق سایت اینترنتی شرکت تعاونی خدمات 
آموزشی به نشانی: www.sanjeshserv.ir توزیع می گردد و داوطلبان با مراجعه به 
سایت اینترنتی فوق الذکر، نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام می نمایند.

ظهر  از  بعد  دوازدهم، در  سنجِش  آزمایشی  از آزمون های  نوبت  هر  نتایج  کارنامه 
نشانی:  به  شرکت  این  اینترنتی  سایت  طریق  از  آزمون،  هر  برگزاری  روز  همان 
می رساند  دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد.  www.sanjeshserv.ir منتشر 
که محاسبه نمره کل آزمون های آزمایشی، بر اساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان 
و  عمومی  دروس  آزمون  نمره  همچنین  شد.  خواهد  انجام  کشور  آموزش  سنجش 
اختصاصی، همانند آزمون سراسری و بر اساس نمره آزمون عمومی )با توجه به ضرایب( 
به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسیم  بر مجموع کل 

ضرایب محاسبه می شود.

اطالعیه  شركت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجِش دوازدهم 

ويژه دانش آموزان پايه دوازدهم
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شهرية آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم:

جدول شهرية آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم:

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
گردیده است تا داوطلبان عزیز، در صورت تمایل، بتوانند آزمون های مرحله ای و جامع 
را به تعداد مورد نیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یک از آزمون ها ثبت نام نمایند؛ به  عنوان 
مثال، داوطلب می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و سه نوبت آزمون جامع 

باشد.
آزمون هایی است که  آزمایشی سنجش، مجموعه  آزمون های  اینکه  به  توجه  با  البته 
هر یک مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها، دانش آموز را گام به گام آماده تر 
لذا توصیه می شود که دانش آموزان عزیز، در کلیة آزمون های مرحله ای و  می نماید، 

جامع،  به  طور یکجا ثبت نام نمایند.
الزم به ذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هزینه های ثبت نام، برای دانش آموزانی 
که مایل به انتخاب آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم به  صورت تلفیقی هستند، در 

سایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شایان ذکر است که داوطلبان، برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی، بهتر است که 
تعداد مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا، ضمن برخورداری 
از تعداد آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم، از تخفیف باالتری نیز بهره مند شوند. 
بدیهی است که مطلوب ترین حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی، ثبت  نام یکجا 
در 6 نوبت آزمون )2 مرحله + 4 جامع( است که در این صورت، با احتساب تخفیف 
و مجموعاً  ریال  آزمون حدوداً 442/000  ریالی، متوسط شهریه هر  ویژه 150/000 

2/650/000 ریال است.
از سوي  آزمون  نوبت های  انتخاب  از  ثبت نام و پس  به ذکر است که در هنگام  الزم 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به  طور خودکار، وجه قابل پرداخت را پس از کسر 

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نماید.

نحوة ثبت نام:
آزمایشی  آزمون هاي  در  شرکت  به  عالقه مند  دانش آموزان  اینترنتی:  پرداخت
سنجش،  در سراسر کشور مي توانند با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب 
و مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 

کشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام و 
کد رهگیري دریافت نمایند.

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 دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه: 021-42966 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 

13:30 الی 16:00.

ثبتنامگروهیازطریقمدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
ثبت نام به صورت یکجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند بعد از مطالعه دقیق 
دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، 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 نمایند.

نكات مهم:
1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نیز، در این مرحله 
از حداکثر تخفیف در شهریه  برخورداری  برای  توصیه می شود که  و  انجام مي گردد 

پرداختی، ثبت نام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
2- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی 
اینترنتی و  مراحل اداری مربوط قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام 

انتخاب تعداد آزمون ها، دقت الزم را به  عمل آورند.

ثبت نام حضوری:
نشانی:  به  اینترنتی  سایت  طریق  از  کشور،  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  ثبت نام 
www.sanjeshserv.ir امکان پذیر است و همچنین داوطلبان، مراکز آموزشی و 
با  دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش می توانند، در صورت تمایل، 
سازمان  کارکنان  آموزشی  تعاونی خدمات  مرکزی شرکت  دفتر  به  مراجعه حضوری 
سنجش آموزش کشور به نشانی: تهران، پل کریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، 
خیابان  شهید نژادکی، روبروی کالنتری 105 سنایی، پالک 30، تلفن: 88321455 

نسبت به ثبت نام در این آزمون ها در ساعات اداری اقدام نمایند.

راهنمای نحوه ثبت نام  اينترنتی آزمون های آزمايشی سنجش
مراحل ثبت نام:

گاماول: پرداخت مبلغ ثبت نام و دریافت شماره پرونده و رمز عبور )پرداخت از طریق 
کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به  صورت اینترنتی است(.

آزمون های  ثبت نام  لینک  است:  ارائه شده  )در سایت  ثبت نام  فرم  تکمیل  گامدوم: 
آزمایشی سنجش ثبت نام جدید(.

گامسوم:دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.
 شركت تعاوني خدمات آموزشي 
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ارائه  به صورت تخصصی  به  عنوان مجموعه ای که  آموزشی،  تعاونی خدمات  شرکت 
دهنده خدمات آموزشی و کمک آموزشی به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه  ها و 
مؤسسات آموزش عالی کشور است، در سال تحصیلی 98-99 نیز، همانند سال های گذشته، 
مجموعه آزمون  های آزمایشی سنجش پیش را برای استفاده داوطلبان فارغ التحصیل 
پیش دانشگاهی و کلیه افرادی که خود را برای شرکت در آزمون سراسری سال 1399 

دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی آماده می  نمایند، طرح  ریزی نموده است.

ويژگی های آزمون  های آزمايشی جامع سنجِش پیش:
* برگزاری آزمون  های آزمایشی با استانداردهای آزمون سراسری؛

* برگزاری آزمون جامع دروس پایه در فروردین ماه با هدف ارزیابی وضعیت آمادگی 
داوطلبان در دروس پایه؛

* برگزاری آزمون های آزمایشی جامع مخصوص فارغ التحصیالن پیش دانشگاهی؛
* اعالم نتایج نمرات داوطلبان بالفاصله پس از برگزاری آزمون؛

* ارائه کارنامه نتایج با اطالعات جامع و مفید برای اطالع داوطلب از وضعیت علمی و 
مقایسه با سایر داوطلبان؛

نحوة  زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است: 

نحوة برگزاري آزمون  های آزمايشی جامع سنجِش پیش:
این آزمون ها مجموعاً در 13 نوبت برای سال تحصیلی 98-99 برگزار می گردد. سه 
نوبت آزمون های تابستانه، شش نوبت از آزمون های آزمایشی به صورت مرحله ای و چهار 
داوطلبان شرکت  تا  برگزار خواهد شد  به صورت جامع  آزمایشی  آزمون های  از  نوبت 
کننده، با ارزیابی کاماًل علمی و استاندارد، از وضعیت علمی و تحصیلی خود شناخت 
پیدا کرده و در هر مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشکالت تحصیلی خود اقدام نمایند.

آزمونهایتابستانه: آزمون های تابستانه در سه نوبت و در ماه های تیر، مرداد و 
شهریور 98 برگزار خواهد شد. 

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

آزمونهایمرحلهای: در شش  نوبت آزمون های آزمایشی مرحله ای، که از ابتدای 
سال تحصیلی تا پایان اسفند 98 برگزار می گردد، منابع درسی براي مطالعه داوطلبان به 
شش قسمت تقسیم شده است که در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، سؤاالت از منابع 
تقسیم بندی شده همان مرحله طرح می گردد. الزم به توضیح است که سؤاالت آزمون 
هر مرحله، با تأکید بر منابع درسی اعالم شده برای همان مرحله )طبق تقسیم 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 شده است؛ با این 

تأکید که بیشتر سؤاالت، از بودجه بندی مرحله سوم خواهد بود(. 
آزمون سراسری سال  برگزاری  از  قبل  تا  و  ابتدای سال 1399  از  آزمون های جامع: 
1399، چهار نوبت آزمون آزمایشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات و 

ویژگی های منحصر به فرد و مکمل یکدیگر برگزار می شود.
زمان و نحوة توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي آزمایشی سنجش:
کارت ورود به جلسه آزمون های آزمایشی سنجش برای کلیه داوطلبان سراسر کشور، از 
روز سه شنبه قبل از هر آزمون، منحصراً از طریق سایت اینترنتی شرکت تعاونی خدمات 
آموزشی به نشانی: www.sanjeshserv.ir توزیع می گردد و داوطلبان با مراجعه به 
سایت اینترنتی فوق الذکر، نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام می نمایند.

کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجِش پیش، در بعد از ظهر همان روز 
  www.sanjeshserv.ir :برگزاری هر آزمون، از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی
منتشر می گردد. ضمناً به اطالع دانش آموزان می رساند که محاسبه نمره کل آزمون های 
انجام  آموزش کشور  و ضوابط سازمان سنجش  آخرین مصوبات  اساس  بر  آزمایشی، 
خواهد شد. همچنین نمره آزمون دروس عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری 
برابر نمره آزمون  و بر اساس نمره آزمون عمومی )با توجه به ضرایب( به  عالوه سه 

اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسیم  بر مجموع کل ضرایب محاسبه می شود.

شهرية آزمون های آزمايشی سنجِش پیش:

اطالعیه  شركت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

آزمون هاي آزمايشي سنجش پیش 
"ويژه فارغ التحصیالن پیش دانشگاهی"
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جدول شهرية آزمون های آزمايشی سنجِش پیش:

با توجه به جدول شهریة فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
گردیده است تا داوطلبان عزیز، در صورت تمایل، بتوانند آزمون های مرحله ای و جامع 
را به تعداد مورد نیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یک از آزمون ها ثبت نام نمایند؛ به  عنوان 
مثال، داوطلب می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و سه نوبت آزمون جامع 

باشد.
البته، با توجه به اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی است که 
هر یک مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها، دانش آموز را گام  به  گام آماده تر 
لذا توصیه می شود که دانش آموزان عزیز، در کلیة آزمون های مرحله ای و  می نماید، 

جامع،  به  طور یکجا ثبت نام نمایند.
الزم به ذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هزینه های ثبت نام، برای دانش آموزانی 
که مایل به انتخاب آزمون های آزمایشی سنجِش پیش به  صورت تلفیقی هستند، در 

سایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شایان ذکر است که داوطلبان، برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی، بهتر است تعداد 
مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از تعداد 
آزمون های آزمایشی سنجِش پیش، از تخفیف باالتری نیز بهره مند شوند. بدیهی است 
یکجا  ثبت نام  پرداختی،  هزینه  نظر  از  داوطلبان  برای  ثبت نام  حالت  مطلوب ترین  که 
در 6 نوبت آزمون )2 مرحله + 4 جامع( است که در این صورت، با احتساب تخفیف 
و مجموعاً  ریال  آزمون حدوداً 442/000  ریالی، متوسط شهریه هر  ویژه 150/000 

2/650/000 ریال است.
از سوي  آزمون  نوبت های  انتخاب  از  ثبت نام و پس  به ذکر است که در هنگام  الزم 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به  طور خودکار، وجه قابل پرداخت را پس از کسر 

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نماید.

نحوه ثبت نام:

پرداختاینترنتی: دانش آموزان عالقه مند به شرکت در آزمون هاي آزمایشی سنجش 
در سراسر کشور مي توانند با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و مراجعه 
کشور  آموزش  سنجش  سازمان  کارکنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت  سایت  به 
به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام و کد 

رهگیري دریافت نمایند.

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 دریافت نمایند.
دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه: 021-42966 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 

13:30 الی 16:00.

ثبتنامگروهیازطریقمدارس:دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
ثبت نام به  صورت یکجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل  آورند، بعد از مطالعه دقیق 
دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، 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 نمایند.

نكات مهم:
1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نیز، در این مرحله 
انجام و توصیه می شود که برای برخورداری از حداکثر تخفیف در شهریه پرداختی، 

ثبت نام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
2- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اینترنتی و 

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

نشانی:  به  اینترنتی  سایت  طریق  از  کشور،  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  ثبت نام 
www.sanjeshserv.ir امکان پذیر است و همچنین داوطلبان، مراکز آموزشی و 
با  دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش می توانند، در صورت تمایل، 
مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: تهران، پل 
کریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان  شهید نژادکی، روبروی کالنتری 105 
سنایی، پالک 30، تلفن: 88321455 نسبت به ثبت نام در این آزمون ها در ساعات 

اداری اقدام نمایند.

راهنمای نحوة ثبت نام  اينترنتی آزمون های آزمايشی سنجش
مراحل ثبت نام:

گاماول:پرداخت مبلغ ثبت نام و دریافت شماره پرونده و رمز عبور )پرداخت از طریق 
کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به صورت اینترنتی است(.

آزمون های  ثبت نام  لینک  است:  ارائه شده  )در سایت  ثبت نام  فرم  تکمیل  گامدوم: 
آزمایشی سنجش ثبت نام جدید(.

گامسوم:دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.
 شركت تعاوني خدمات آموزشي 
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