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درآزمون سراسري سال 1398

14 تا 16 بهمن  :

 مهلت مجدد ثبت نام آزمون 
کارشناسی ارشد سال 1399

 16 تا 24 بهمن : ثبت نام آزمون سراسري سال 1399

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 ثبت نام وانتخاب رشته پذیرش

 دانشجو با سوابق تحصیلي آزمون 

سراسري مهر 1399

از فردا )15 بهمن ماه( آغاز مي شود :

ثبت نام آزمون 
دکتری وزارت بهداشت 

با  پزشکی،  آموزش  سنجش  مرکز  رئیس 
تخصصی  دکتری  آزمون  ثبت نام  اینکه  بیان 
می شود،  آغاز  بهمن   ۱۵ از   ۱399 پژوهشی  و 
سراسر  در  رایانه   بر  مبتنی  آزمون  این  گفت: 

کشور برگزار خواهد شد.  

دکتر آبتین حیدرزاده، ضمن بیان این مطلب، اظهار 
پژوهشی  و  تخصصی  دکتری  آزمون  کرد: ثبت نام 
سال 1399، از روز سه شنبه 15 بهمن ماه )فردا( 
آغاز می شود و این مهلت تا روز شنبه 26 بهمن ماه 

ادامه دارد.
وی در ادامه تأکید کرد: آزمون دکتری تخصصی و 
پژوهشی سال 1399 مبتنی بر رایانه  در دانشگاه های 
دانشگاه(،   35 )حدوداً  کشور  سراسر  پزشکی  علوم 

که امکانات الزم را دارند، برگزار خواهد شد.
همچنین  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  رئیس 
آزمون  داوطلبان  شدن  آماده  برای  شد:  یادآور 
قبل  تا  رایانه،  بر  مبتنی  آزمایشی  آزمون  دو  فوق، 
مرکز  سوي  از  پذیرش،  اصلی  آزمون  برگزاری  از 

سنجش اموزش پزشکی برگزار خواهد شد.
داروسازی،  مجموعه  آزمون  گفت:  حیدرزاده  دکتر 
از ظهر روز چهارشنبه  بعد  از سایر رشته ها و  جدا 
21 خرداد، و آزمون رشته های علوم پایه و دو رشته 
روزهای  عصر  و  صبح  نوبت  در  نیز  دندانپزشکی 
پنجشنبه 22 و جمعه 23 خرداد 99 برگزار خواهد 

شد.

چند نکته درباره مهلت  مجدد ثبت نام

 آزمون کارشناسی ارشد سال  1399

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره :

 تاریخ  و نحوه  برگزاري آزمون 
)الكترونیكي( زبان انگلیسي پیشرفته  
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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

پیامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند: 
هر یک از شما منکري را دید، باید با دست 
خود آن را تغییر دهد. اگر نتوانست، با زبانش 
تغییر دهد، و باز اگر نتوانست، در قلبش آن 
را انکار کند، و این ضعیف ترین مرحلة ایمان 

است.

را  حکمت  است.  مؤمن  گمشدة  حکمت، 
فراگیر؛ هر چند از منافقان.

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند: 
تا وقتي که  امتم همواره در خیر و خوبي اند 
دارند،  برپا  را  نماز  بدارند،  دوست  را  یکدیگر 
زکات بدهند و مهمان را گرامي بدارند؛ پس 
خشکسالي  و  قحطي  به  نکنند،  چنین  اگر 

را  گرفتار مي شوند. مجددي  زمان  سنجش،  سازمان  که  آنجایي  از 
آزمون  در  شرکت  متقاضي  داوطلبان  ثبت نام  براي 
است،  گرفته  نظر  در   1399 سال  کارشناسي ارشد 
الزم دیدیم که مفاد این ستون را به چند نکته در 

این باره اختصاص دهیم:
1- مهلت مجدد براي ثبت نام در آزمون کارشناسي ارشد 
سال 1399 از امروز )دوشنبه 14 بهمن ماه( تا روز 
داوطلبان  و  بود  خواهد  ماه(  بهمن   16 )چهارشنبه 
این  اطالع رساني  پایگاه  از طریق  مي توانند منحصراً 
این  www.sanjesh.org در  نشاني:  به  سازمان 

خصوص اقدام کنند.
2- عالقه مندان به شرکت در آزمون کارشناسي ارشد 
این  در  شرکت  شرایط  داراي  که  صورتي  در   ،99
رشته  دو  در  حداکثر  مي توانند  هستند،  آزمون 
امتحاني  رشته  هاي  از  ضوابط  )براساس  امتحاني 
متقاضي  ثبت نام(  راهنماي  دفترچه  در  مندرج 

ثبت نام در این آزمون شوند. 
این  در  ثبت نام  هزینه  پرداخت  که  آنجایي  از   -3
به صورت اینترنتي انجام مي گیرد،  آزمون، منحصراً 
عضو  کارت هاي  از  استفاده  با  است  الزم  داوطلبان 
آنها  الکترونیکي  پرداخت  که  شتاب،  بانکي  شبکه 
این  اطالع رساني  پایگاه  به  مراجعه  با  است،  فعال 
سازمان و پرداخت مبلغ تعیین شده به عنوان وجه 
امتحاني،  کدرشته  یک  آزمون  در  شرکت  ثبت نام 

نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.
4- داوطلباني که، عالوه بر رشته  انتخابي  یا امتحاني  
رشته   در  شرکت  به   عالقه مند  اول (،  )رشته   اصلي 
کدرشته   که   است  شایسته  هستند،  دوم  امتحاني  
امتحاني دوم را نیز در بند مربوط در تقاضانامه درج 

کنند. این گروه از داوطلبان باید براي رشته امتحاني  
کارت  بر  عالوه  دیگر،  اعتباري  کارت  یک   دوم، 

اعتباري اول، خریداري کنند.
آزمون  در  و شرکت  ثبت نام  متقاضي  داوطلبان   -5
کدرشته هاي امتحاني )اصلي و شناور(، که عالقه مند 
دانشگاه  تحصیلي  رشته هاي  گزینش  در  شرکت  به 
و  غیردولتي  عالي  آموزش  مؤسسات  و  پیام نور 
غیرانتفاعي هستند، الزم است که، عالوه بر پرداخت 
مبالغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ تعیین شده 
اقدام  مذکور،  دوره هاي  به  عالقه مندي  اعالم  براي 

کنند.
اساس  بر  که  مي شود  توصیه  داوطلبان  به   -6
دستورالعمل درج شده در دفترچه راهنماي ثبت نام، 
ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه یاد 
شده را تکمیل کنند و سپس طبق فرم پیش نویس، با 
مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان، اطالعات 
ثبت نام  برنامه  نرم افزاري  بندهاي  اساس  بر  را  الزم 

وارد کنند. 
اطالعات  درج  در  داوطلبان،  که  است  شایسته   -7
ثبت نامي خود دقت کنند؛ چون در صورت مشاهده 
تقاضانامه  در  شده  قید  موارد  در  مغایرت  هرگونه 
ثبت نام با مدارک داوطلب، در صورت پذیرفته شدن 
در آزمون، قبولي وي لغو و از ادامه تحصیل داوطلب 

جلوگیري خواهد شد.
آزمون  شده،  پیش بیني  زماني  برنامه  براساس   -8
روزهاي  در   1399 سال  ناپیوسته  کارشناسي ارشد 
پنجشنبه 28 و جمعه 29 فروردین ماه 1399 برگزار 

خواهد شد.
موفق باشید

چند نکته درباره مهلت مجدد ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد سال 1399 

داوطلبــان گرامــی بــرای پی گیــری هــر گونــه ســؤال در 
ــگاه آزاد  ــته های دانش ــه رش ــوط ب ــج مرب ــوص نتای خص
ــه روش هــای ذیــل اقــدام نماینــد: اســالمی می تواننــد ب
1- طــرح  ســؤال بــه صــورت اینترنتــی بــا مراجعــه بــه 
ــایت  ــدرج در س ــؤاالت« من ــه س ــخگویی ب ــش »پاس بخ
ــه  ــالمی ب ــگاه آزاد اس ــرش دانش ــنجش و پذی ــز س مرک

www. azmoon.org : نشــانی 
ــا ســتاد پاســخگویی تلفنــی مرکــز  2- تمــاس تلفنــی ب

ــا شــماره:  ــرش دانشــگاه آزاد اســالمی ب ســنجش و پذی
.021 - 4743

ــز  ــخگویی مرک ــتاد پاس ــه س ــوری ب ــه حض  3- مراجع
ــه نشــانی:  ــرش دانشــگاه آزاد اســالمی ب ســنجش و پذی
اتوبــان شــهید ســتاری )شــمال(،  انتهــای  تهــران، 

ــالمی. ــگاه آزاد اس ــزی دانش ــازمان مرک س
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

نحوه پی گیری هر گونه سؤال در خصوص نتایج دانشگاه آزاد اسالمی
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از سوي دیوان محاسبات کشور اعالم شد:

نتایج اولیه 
آزمون استخدامی سال 1398 

دیوان محاسبات کشور طي اطالعیه اعالم کرد:
بدین وسیله به اطالع کلیه شرکت کنندگان در آزمون 
استخدامی دیوان محاسبات کشور سال 1398 می رساند: 
آزمون  در  که  شدگانی  پذیرفته  اسامی  فهرست  الف- 
براساس حروف  نموده اند،  را کسب  نمره  کتبی حداقل 
الفباء در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: 
محاسبات  دیوان  سایت  و   www.sanjesh.org
کشور به نشانی: www.dmk.ir اعالم گردیده است.

بر  دلیل  بند »الف«،  افراد موضوع  اسامی  فهرست  ب- 
قبولی و استخدام فرد نیست و پذیرفته شدن فرد، پس 
از راستی آزمایی مدارک و مستندات، منطبق با شرایط 
و  مراحل مصاحبه تخصصی  و همچنین طی  استخدام 

گزینش، متعاقباً اعالم می گردد. 
ج- معرفی شدگان باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
یکشنبه مورخ 1398/11/20 مدارک ذیل را به نشانی: 
تهران، میدان ونک، انتهای خیابان برزیل شرقی، پالک 
با   158756515 141556471یا  پستی:  صندوق   ،2

پست پیشتاز ارسال نمایند: 
1- تصویر مدرک تحصیلی. 

2- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت )پشت و رو(.
3- تصویر تمام صفحات شناسنامه. 
4- تصویر کارت ملی )پشت و رو(. 

5- دو قطعه عکس 4×3. 
6- تصویر مدارک دال بر ایثارگری )مختص ایثارگران(.
7- تصویر مدارک دال بر معلولیت )مختص معلوالن(. 

شده  درخواست  مرتبط  کاری  سابقه  مدارک  ارائه   -8
در آگهی استخدامی برای معرفی شدگان رشته شغلی 

کارشناس فنی – عمران. 
استخدامی  مفاد آگهی  با  ارسال شده  د- کلیه مدارک 
هرگونه  مشاهده  در صورت  و  خواهد شد  داده  تطبیق 
مغایرت، ادامه مراحل استخدامی فرد، متوقف شده و نفر 

ذخیره جایگزین فرد مورد نظر خواهد شد.
ارسال نشده  افرادي که در موعد مقرر  به مدارک  هـ- 
یا کسری مدارک داشته باشند، ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
ارسالی  مدارک  سقم  و  صحت  که  است  بدیهی  و- 
)مدرک تحصیلی، کارت پایان خدمت، مدرک ایثارگری 
می گردد  استعالم  ذی صالح  مراجع  از  معلولیت(  یا 
مراحل  ادامه  مربوطه،  مراجع  تأیید  عدم  صورت  در  و 
جایگزین  ذخیره  نفر  و  شده  متوقف  فرد،  استخدامی 

می گردد.
ز- شرکت کنندگان می توانند اعتراض خود را به صورت 
مکتوب، حداکثر تا 10 روز پس از اعالم نتایج اولیه، به 
نشانی: تهران، میدان ونک، انتهای خیابان برزیل شرقی، 
دیوان   ،1435763871 پستی:  صندوق    ،2 پالک 

محاسبات کشور، اداره کارگزینی ارسال نمایند.

30 بهمن ماه:

آخرین مهلت ثبت نام در سه آزمون 
پیش کارورزی، علوم پایه و جامع 

داروسازی

کارورزی،  پیش  آزمون  سه  در  شرکت  داوطلبان 
تا  بهداشت،  پایه و جامع داروسازی وزارت  علوم 
3۰ بهمن فرصت دارند که با مراجعه به سایت مرکز 
سنجش آموزش پزشکی، نسبت به ثبت نام در این 

آزمون ها اقدام کنند. 
داوطلبان تحصیل کرده در داخل کشور، براي ثبت نام در 
آزمون های پیش کارورزی، علوم پایه و جامع داروسازی 
 30 چهارشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا   1398 اسفند 
تحصیل  محل  دانشگاه  به  که  دارند  فرصت   98 بهمن 
خود در حوزه مراکز برگزار کننده آزمون ها یا )با معرفی 
هر  کننده  برگزار  قطب  مرکز  نزدیک ترین  به  دانشگاه( 

آزمون مراجعه کنند.
بر اساس اعالم مرکز سنجش آموزش پزشکی،  داوطلبان 
تحصیل کرده در خارج از کشور، که در مرکز خدمات 
آموزشی تشکیل پرونده داده اند، باید قبل از ثبت نام، از 
هزینه   http://epay.sanjeshp.ir سایت:   طریق 
آن )یک میلیون و 500 هزار ریال( را به صورت اینترنتی 
پرداخت  پرینت  داشتن  دست  در  با  و  کنند  پرداخت 
به مراکز قطب  هزینه، یک قطعه عکس و کارت ملی، 

برگزار کننده آزمون مراجعه کنند.
از داوطلبان، تا 30 بهمن ماه 98  همچنین این دسته 

فرصت دارند که با مراجعه به مراکز قطب برگزار کننده 
آزمون هاي جامع علوم پایه، پیش کارورزی و داروسازی، 

نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام کنند.
از  قبل  نیز  از کشور  داوطلبان تحصیل کرده در خارج 
داشتن  و  آزمون  برگزاری  از  باید  ثبت نام،  هزینه  واریز 
اطمینان  خود  نظر  مورد  آمایشی  منطقه  در  ظرفیت 

حاصل کنند.
پیش کارورزی،  آزمون های  که  است  یادآوري  به  الزم 
علوم پایه و جامع داروسازی، روز پنجشنبه 8 اسفند 98 
در حوزه های امتحانی سراسر کشور برگزار خواهند شد.

تا 20 بهمن ماه ادامه دارد: 

ثبت نام آزمون زبان دکتری پیام نور 

پیام نور  دانشگاه  آزمون  و  سنجش  مرکز  رئیس 
دکتری  زبان  آزمون  دوره  یکمین  و  سی  گفت: 
روز  پیام نور،  دانشگاه   )ETPNU( تخصصی 
صورت  به  جاری  سال  ماه  بهمن  یکشنبه۲۷ 
تهران  تبریز،  اصفهان،  مراکز:  در  الکترونیکی 

جنوب، شیراز، کرمان و دبی برگزار می شود. 
مطلب،  این  بیان  ضمن  بهرامی،  سلیم  بهنوش  دکتر 
اظهار کرد: متقاضیان شرکت در این آزمون، تا 20 بهمن 
ماه سال جاری فرصت دارند که به صورت الکترونیکی و 
آزمون(:  و  سنجش  )مرکز  پیام نور  دانشگاه  پرتال  طریق  از 

 http://azmoon.pnu.ac.ir/Portal/Home براي 
ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.

وی زمان دریافت کارت این آزمون را از 21 لغایت 27 
بهمن ماه اعالم کرد.

دکتر سلیم بهرامی خاطرنشان کرد: هزینه ثبت نام این 
آزمون، باید به صورت الکترونیکی در هنگام ثبت نام و 
از طریق سایت مذکور پرداخت شود و داوطلبان دقت 
داشته باشند که به هیچ وجه مبلغ ثبت نام را به صورت 

دستی و از طریق شعب پرداخت نکنند.
متقاضیان  پیام نور،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
احتمالی  مشکالت  رفع  یا  بیشتر  اطالعات  براي کسب 
021تماس   -  22458297 تلفن:  شماره  با  می توانند 

حاصل کنند.
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به روش  )تولیمو(  انگلیسی پیشرفته  زبان  آزمون  انگلیسی پیشرفته مي رساند که یکصد و چهلمین  زبان  آزمون  به اطالع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در  بدین وسیله 
الکترونیکي، صبح روز پنجشنبه مورخ 98/11/17 در شهر تهران برگزار خواهد شد. آن دسته از داوطلباني که متقاضي برگزاري آزمون بوده و در زمان مقرر نسبت به ثبت نام 
در سایت این سازمان اقدام نموده اند، براي شرکت در جلسه آزمون، باید ساعت 8:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/11/17 به مرکز برگزاري آزمون، که در زمان ثبت نام 
انتخاب نموده  اند، مراجعه نمایند. کلیه داوطلبان باید حتماً قبل از شروع فرآیند آزمون )ساعت 8:00 صبح( در محل حضور داشته باشند و عدم حضور به موقع و تأخیر بیشتر 

از 15 دقیقه، منجر به لغو آزمون متقاضی خواهد شد. 

الف – زمان و محل برگزاري آزمون 
فرآیند برگزاري آزمون کلیه داوطلبان، در ساعت 8:00 صبح روز پنجشنبه 98/11/17 آغاز خواهد شد و داوطلبان باید، قبل از شروع فرآیند برگزاري آزمون، در محل برگزاري 
آن حضور داشته باشند. از آنجایي که این آزمون به صورت الکترونیکي و از طریق رایانه برگزار مي گردد، براي داوطلبان، کارت ورود به جلسه پیش بیني نشده و نیازي به 
ارائه کارت شرکت در آزمون در این روش نیست؛ اما داوطلبان باید با کارت شناسایی معتبر )کارت ملی یا شناسنامه عکسدار یا گذرنامه( به حوزه خود مراجعه نمایند. ضمناً 

آدرس مراکز محل برگزاری آزمون در شهر تهران، با توجه به تعیین مراکز از سوي داوطلبان، در جدول ذیل درج شده است. 
داوطلبان، الزم است منحصراً به مرکزي که در زمان ثبت نام آن را انتخاب نموده اند مراجعه نمایند؛ چون در سایر مراکز از آنها آزمون به عمل نخواهد آمد.

ب – تعداد سؤاالت و مدت پاسخگویي به آنها 
آزمون داوطلبان زبان انگلیسي پیشرفته )Tolimo( شامل دو مرحله تستي و تشریحي است که داوطلبان باید با استفاده از رایانه )کامپیوتر(، گزینه پاسخ سؤاالت تستي و 

همچنین متن مربوط به پاسخ سؤال تشریحي را ثبت نمایند. ضمناً تعداد سؤاالت و مدت پاسخگویي به سؤاالت، به شرح ذیل است:

ب – 1– بخش هاي تستي )بخش هاي 1 ، 2 و 3(:
این دفترچه، حاوي 105 سؤال تستي به شرح ذیل است و داوطلبان باید به سؤاالت بخش »ساختار و بیان نوشتاري« و »خواندن و درک مطلب«، در مدت 62 دقیقه، و به سؤاالت 

بخش شنیداري، در مدت 18 دقیقه )جمعاً در مدت 80 دقیقه( پاسخ دهند. 

:)Structure and Written Expression( بخش اول: ساختار و بیان نوشتاري
تعداد سؤاالت: 3۵ سؤال )تکمیل جمله: 15 سؤال، و شناسایی خطا: 20 سؤال( )مدت پاسخگویي: ۲۲ دقیقه(

:)Listening Comprehension( بخش دوم: درك مطلب شفاهي – شنیداري
تعداد سؤاالت: 3۵ سؤال )قسمت A  )20 گفت و گوی کوتاه(: 20 سؤال، قسمت B  )دو  گفت و گوی طوالنی(: 8 سؤال، قسمت C  )سه سخنرانی( : 7  سؤال ( )مدت پاسخگویي: ۱8 دقیقه(

در جلسه آزمون، سؤاالت بخش شنیداري به صورت مستقل برای هر داوطلب و از طریق »هدست« پخش خواهد شد و داوطلبان باید، با توجه به متن سؤال، که از »هدست« 

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره :

 تاریخ  و نحوه  برگزاري آزمون )الكترونیكي( زبان انگلیسي 

پیشرفته  )Tolimo:E-A2020(  دوره  140
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پخش مي شود، نسبت به انتخاب یکي از چهار گزینه که در رابطه با سؤال مربوط به این بخش )درک مطلب شفاهي( است، از طریق رایانه )کامپیوتر( اقدام نمایند. داوطلبان 
باید توجه داشته باشند که متن سؤاالت شنیداري )درک مطلب شفاهي( فقط یک بار پخش مي شود و قابل تکرار نیست؛ لذا الزم است که تمام حواس و دقت خود را براي 

شنیدن صوت منتشر شده به کار ببندند تا ضرري متوجه آنان نشود.

 )Reading Comprehension( بخش سوم: خواندن و درك مطلب
تعداد سؤاالت: 3۵ سؤال )مدت پاسخگویي: 4۰ دقیقه(

ب – 2 – بخش تشریحي:
بخش چهارم: نوشتاري )Writing( شامل یک سؤال است که داوطلبان مي توانند در مدت 30 دقیقه، از طریق رایانه )کامپیوتر( به سؤال مربوط پاسخ دهند. داوطلبان 

در این قسمت باید از مهارت تایپ جمالت با کیبورد برخوردار باشند.

ج– تذکرات مهم:
1- داوطلبان باید گذرنامه، کارت ملي یا اصل شناسنامه عکسدار و یک نسخه از برگه ثبت نام را به همراه خود داشته باشند. 

2 – داوطلبان باید از آوردن هرگونه وسایل اضافي ، مانند: نوشت افزار )خودکار و مداد و ...(، کیف دستي، ساک دستي، کتاب، جزوه، ماشین حساب، تلفن همراه، ساعت هوشمند، 
دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، پیجر و ... اکیداً خودداري نمایند. ضمناً با توجه به اینکه محلي براي نگهداري این وسایل در حوزه هاي امتحاني پیش بیني نشده است، مسؤولیتي 

در قبال نگهداري از این وسایل، متوجه حوزه هاي امتحاني نیست.
3- صحبت کردن با سایر داوطلبان یا رد و بدل کردن هر نوع وسیله، از قبیل: لوازم التحریر، نت )یادداشت( و . . . در جلسه امتحان، به عنوان تخلف محسوب مي شود و با داوطلب 

متخلف، برابر قانون رسیدگي به تخلفات و جرائم در آزمون هاي سراسري رفتار خواهد شد.
4- همراه داشتن هر گونه وسیله غیرمجاز، از قبیل: وسایل ارتباط الکترونیکي و دستگاه هاي حافظه دار، از جمله: تلفن همراه، ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند، دستبند 

هوشمند یا ماشین حساب در جلسه آزمون، طبق قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري، موجب محرومیت از گزینش در آزمون مي شود.
5- داوطلبان، در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاري آزمون براي آنها، الزم است که حداکثر تا تاریخ 98/11/21 از طریق سیستم پاسخگویي اینترنتي 

با این سازمان مکاتبه نمایند. بدیهي است که درخواست هاي رسیده بعد از تاریخ فوق، قابل بررسي و پي گیري نخواهد بود.
ضمناً به اطالع مي رساند که واحد اطالعات و پاسخگویي به سؤاالت در این باره، از این تاریخ لغایت 98/11/17 همه روزه، به غیر از ایام تعطیل و در وقت اداری، آماده 
پاسخگویي به سؤاالت داوطلبان است؛ لذا داوطلبان گرامی، به منظور پاسخگویي به سؤاالت خود، مي توانند به بخش پاسخگویي اینترنتی سایت سازمان سنجش آموزش 

کشور به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه یا با شماره تلفن: 4۲۱63- ۰۲۱ تماس حاصل نموده و از مراجعه حضوری خودداري نمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

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 
سازمان  این  اطالع رسانی  پایگاه  در   1398/11/8 مورخ  سه شنبه  روز  در  داوطلبان، 
منتشر شده است 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 
سال  سراسري  پذیرش  در  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  به  نسبت  نظر،  مورد  رشته هاي 
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 کشور 

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره :

  تاریخ  ثبت نام  و شرکت در  آزمون  سراسري  سال 1399
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پیرو اطالعیه مورخ 98/09/30 بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  تمامي  در   1399 سال  ناپیوسته  کارشناسي ارشد  آزمون  در 
و  بیست  و  اسالمي  آزاد  دانشگاه  همچنین  و  غیردولتي  و  دولتي  عالي  آموزش 
پنجمین المپیاد علمي- دانشجویي کشور، که در مهلت تعیین شده )98/9/16 لغایت 
مي رساند  نمایند،  اقدام  مذکور  آزمون  در  ثبت نام  به  نسبت  نتوانسته اند   )98/9/28
که مهلت مجدد براي ثبت نام  در آزمون  مذکور، از روز دوشنبه مورخ 98/۱۱/۱4 
و  است  شده  گرفته  نظر  در   98/۱۱/۱6 مورخ  چهارشنبه  روز  تا  )امروز( 
نشاني:  به  سازمان  این  اطالع رساني  پایگاه  طریق  از  منحصراً  مي توانند  داوطلبان 

www.sanjesh.org در این خصوص اقدام نمایند.

شرایط ثبت نام :
اصالحیه  به  مربوط   98/9/25 مورخ  اطالعیه  مطالعه  ضمن  مي توانند،  عالقه مندان 
وظیفه  مقررات  اختصاصي،  و  عمومي  شرایط  از  اطالع  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه 
به  مربوط  توضیحات  و  ایراني  غیر  اتباع  ثبت نام  به ضوابط  مربوط  مقررات  عمومي، 
سهمیه رزمندگان و ایثارگران )مندرج در دفترچه راهنماي شرکت در آزمون که در 
پایگاه اطالع رساني این سازمان قرار دارد(، در صورتي که داراي شرایط مذکور هستند، 
امتحاني مندرج در دفترچه  امتحاني )طبق ضوابط رشته  هاي  حداکثر در دو رشته 

راهنماي ثبت نام( متقاضي ثبت نام در این آزمون شوند. 

مراحلي که داوطلب باید براي ثبت نام اقدام کند:
1- مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني فوق براي خرید کارت اعتباري 
ثبت نام )سریال 12 رقمي( و دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام )دفترچه شماره 1(.  

دفترچه  در  مندرج  توضیحات  اساس  بر  داوطلب  شده  اسکن  عکس  فایل  تهیه   -2
راهنماي ثبت نام.

3-آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام.
انجام  اینترنتي  صورت  به  منحصراً  ثبت نام  هزینه  پرداخت  اینکه  به  توجه  با   -4  
بانکي شتاب که  از کارت هاي عضو شبکه  با استفاده  مي گیرد، داوطلبان الزم است 
و  سازمان  رساني  اطالع  پایگاه  به  مراجعه  با  است،  فعال  آنها  الکترونیکي  پرداخت 
ثبت نام  وجه  عنوان  به  ریال  هزار(  پنجاه  و  )چهارصد  مبلغ450/000  پرداخت 
شرکت در آزمون یک کدرشته امتحاني، نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام نمایند.

تبصره: با توجه به اینکه مقرر گردیده است که در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، 
خدماتي از طریق پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني که تمایل به استفاده 
از خدمات پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ 6000 )شش 
هزار( ریال به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه، مي توانند از این خدمات 

استفاده نمایند.
 5- داوطلباني که ، عالوه بر رشته  انتخابي  یا امتحاني  اصلي )رشته  اول (، عالقه مند 

به  شرکت در رشته  امتحاني  دوم هستند، ضرورت  دارد که  کدرشته  امتحاني دوم را 
نیز در بند مربوط در تقاضانامه درج  نمایند. این دسته از داوطلبان باید براي رشته 
امتحاني  دوم، یک  کارت اعتباري دیگر به مبلغ 450/000 )چهارصدو پنجاه هزار( 

ریال، عالوه بر کارت اعتباري اول، خریداري نمایند.
تذکر: داوطلبان متقاضي ثبت نام و شرکت در آزمون کدرشته هاي امتحاني )اصلي 
پیام نور  دانشگاه  تحصیلي  رشته هاي  گزینش  در  به شرکت  که عالقه مند  و شناور(، 
بر  است که، عالوه  غیرانتفاعي هستند، الزم  و  غیردولتي  عالي  آموزش  و مؤسسات 
پرداخت مبالغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ 138/000 )یکصدو سي و هشت هزار( 

ریال دیگر نیز براي اعالم عالقه مندي به دوره هاي مذکور، اقدام نمایند.

دستورالعمل و نحوه تكمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:
راهنماي  دفترچه  در  مندرج  دستورالعمل  مطابق  که  مي شود  توصیه  داوطلبان  به 
ثبت نام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل نموده و 
سپس براساس فرم پیش نویس، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان، اطالعات 
داوطلبان الزم  الزم را براساس بندهاي برنامه  نرم افزاري ثبت نام وارد نمایند. ضمناً 
است در درج اطالعات ثبت نامي خود دقت نمایند. بدیهي است که در صورت مشاهده 
هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک داوطلب، در صورت 
پذیرفته شدن در آزمون، قبولي وي لغو و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیري خواهد 

شد.

زمان توزیع کارت اینترنتي و محل آزمون:
براساس برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1399 
و  شد  خواهد  برگزار   1399/01/29 و   28 مورخ  جمعه  و  پنجشنبه  روزهاي  در 
روز چهارشنبه  لغایت  مورخ 1399/01/25  دوشنبه  روز  از  که  است  داوطلبان الزم 
با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان، نسبت به تهیه  مورخ 1399/01/27 
پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنماي شرکت در آزمون اقدام نمایند. محل 
آزمون داوطلبان براساس استان و شهرستان محل اقامت مندرج در بند 36 تقاضانامه 
تعیین مي گردد؛ لذا مقتضي است که داوطلبان، با مراجعه به جدول شماره 2 دفترچه 
راهنماي ثبت نام و درج کد مربوط به استان و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت نام 

اقدام نمایند. 

برگزاري  المپیاد علمي - دانشجویي  کشور:
داوطلبان عالقه مند مي توانند، همزمان  با برگزاري  امتحانات  آزمون کارشناسي ارشد 
ناپیوسته سال 1399، در اولین  مرحله دوره بیست و پنجمین آزمون المپیاد علمي- 
دانشجویي  کشور، بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام در 

آزمون شرکت نمایند. 

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور درخصوص :

 اعالم زمان مجدد براي ثبت نام داوطلبان متقاضي شرکت در 

آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1399 و بیست و پنجمین 

دوره المپیاد علمي- دانشجویي کشور
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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 
از داوطلباني که در آزمون مذکور ثبت نام  )اعم  ناپیوسته سال 1398  به کارشناسي 
براي آن  به منظور فراهم نمودن تسهیالت بیشتر  ننموده اند( مي رساند که  یا  نموده 
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 )فردا( 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 جدید عالوه بر رشته هاي مندرج در اطالعیه هاي فوق:

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 تمدید مهلت ثبت نام  و سري 

چهارم رشته هاي تحصیلي جدید در 

مرحله تمدید پذیرش در رشته هاي 

تحصیلي دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالي در آزمون کارداني 

به کارشناسي ناپیوسته سال 1398

  نحوه انتخاب رشته و پذیرش: 
الف- کارنامه اعالم نتایج اولیه تمامي داوطلبان این آزمون، از سوي سازمان سنجش، 
براساس برنامه زماني مندرج در دفترچه راهنماي آزمون، از طریق پایگاه اطالع رساني 
سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد؛ لذا تمامي داوطلباني که مجاز به 
انتخاب رشته باشند، مي توانند براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنماي 
انتخاب رشته، که در زمان مقتضي منتشر خواهد شد، نسبت به انتخاب رشته خود 

اقدام نمایند.
ب- سایر موارد:

سایر موارد در خصوص سنجش و پذیرش دانشجو در آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته 
سال 1399 در تمامي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، مطابق قانون سنجش و 
پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلي مصوب 94/12/18 مجلس شوراي 

اسالمي و مصوبات شوراي سنجش و پذیرش تحصیالت تکمیلي خواهد بود. 

توصیه هاي  مهم :
از  استفاده  ضوابط  و  شرایط  عمومي،  وظیفه  مقررات  از  اطالع  براي  داوطلبان،   -1
راهنماي  دفترچه  به  خارجي،  اتباع  ضوابط  و  شرایط  همچنین  و  ایثارگران  سهمیه 

شماره 1  مراجعه نمایند.
2- به داوطلبان توصیه مي شود که در انتخاب کدرشته هاي امتحاني )اول و دوم( و 
همچنین شهرستان محل حوزه امتحاني خود، دقت الزم را مبذول فرمایند؛ لذا پس 
از دریافت کد پي گیري 16 رقمي، در این خصوص به درخواست هاي داوطلبان مبني 

بر اصالح یا جابجایي، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- توصیه  مي شود که حتماً داوطلبان، پس از تکمیل تقاضانامه و دریافت کد پي گیري، 
یک نسخه پرینت از تقاضانامه شان تهیه، و مندرجات آن را کنترل کرده و آن را نزد 

خود نگهداري نمایند.
4- هر ساله تعدادي قابل توجهي از داوطلبان، در درج معدل خود در زمان ثبت نام، 
دقت الزم را به عمل نیاورده و پس از قبولي در دانشگاه، به دلیل مغایرت معدل، قبولي 
توصیه  اکیداً  عزیز  داوطلبان  به  لذا  مي گردد؛  باعث سردرگمي شان  و  شده  لغو  آنها 
مي شود که در درج معدل خود دقت الزم را به عمل آورند و حتي اگر ثبت نام آنها از 
سوي خودشان انجام نمي پذیرد، با مشاهده پرینت تقاضانامه، نسبت به کنترل دقیق 
موارد درج شده در آن اقدام نموده و در مراحل بعدي، که امکان ویرایش اطالعات 

براي آنها وجود دارد، نسبت به اصالح اطالعات خود اقدام نمایند.
4- با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، در خصوص اشتباه در 
ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً براي داوطلباني که ثبت نام آنان از سوي 
دیگران انجام مي شود رخ داده است، تأکید مي گردد که، عالوه بر کنترل اطالعات 
نسبت به کنترل عکس ارسالي خود دقت نمایید تا اشتباهاً عکس  ثبت نامي، حتماً 
داوطلب دیگري به جاي عکس شما ارسال نگردد. بدیهي است که در صورت ارسال 
عکس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي شده و مطابق مقررات 

با وي رفتار خواهد شد.
از طریق  نشریه پیک  سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني   5- هرگونه  تغییري  
لزوم  از طریق  و در صورت،  اطالع رساني سازمان سنجش  پایگاه  سازمان  سنجش (، 

رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد. 
6-در صورت  لزوم ، داوطلبان مي توانند با شماره تلفن  گویاي: 4۲۱63-۰۲۱ با روابط 
سیستم  طریق  از  یا  کرده  حاصل   تماس   کشور  آموزش   سنجش   عمومي  سازمان  

پاسخگویي اینترنتي )غیرحضوري( سازمان اقدام نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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قبل از سال 81 داوطلبان تحصیل در رشته های زبان های خارجی باید در یکي از چهار گروه آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي، علوم انسانی و هنر 
شرکت می کردند؛ به عبارت دیگر، راه ورود به رشته های زبان های خارجی از شرکت در این چهار گروه آزمایشي می گذشت؛ اما از سال 81، گروه آزمایشي 
زبان های خارجی به صورت مستقل ایجاد شد و به عنوان یک گروه شناور، که تمامی داوطلبان حق شرکت در آن را دارند، اعالم گردید؛ زیرا دانش آموزان 
هر رشته ای ممکن است عالقه مند و توانمند به تحصیل در رشته های زبان های خارجی باشند؛ به ویژه اینکه تمامی دانش آموزان دورة متوسطه در یک سطح 
زبان های خارجی را می آموزند و برای هیچ رشته ای این درس پر رنگ تر یا کم رنگ تر نیست؛ اما با این حال، داوطلبان باید توجه داشته باشند که شناور 
بودن گروه آزمایشي زبان هاي خارجي، به معنای آن نیست که هر داوطلبی با هر سطح از معلومات می تواند در این گروه آزمایشی شرکت کند و موفق گردد؛ 
زیرا ایجاد این گروه آزمایشی باعث شده است که طراحان سؤال، نگاه تخصصی تري به سؤاالت آن داشته باشند؛ بنابراین، داوطلبانی می توانند در این گروه 
آزمایشی رتبه مناسب و مطلوبی را کسب کنند که به یکی از زبان های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی تسلط داشته باشند و بتوانند به سؤال های تخصصی یکی 

از این سه زبان پاسخ دهند.

جالب اینجاست، با اینکه تعداد داوطلبان حاضر در جلسة آزمون گروه آزمایشي زبان های خارجی، از تعداد داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، 
علوم تجربی  و علوم انسانی کمتر بوده، اما تعداد داوطلبانی که در این گروه آزمایشي در درس های فرهنگ و معارف اسالمی و زبان عمومی به 100 درصد 
سؤال ها پاسخ صحیح داده اند، از هر سه گروه ذکر شده بیشتر بوده است، و این تأییدی است بر آنچه پیش از این ذکر شد که اگر داوطلبی بخواهد در گروه 
آزمایشي زبان هاي خارجي شرکت کند و موفق شود، باید دروس عمومی و درس زبان تخصصی را خیلی جدی و با پشتکار مطالعه کند؛ زیرا داوطلبانی در این 
گروه هستند که با مطالعه و آمادگی خوبی در آزمون سراسري شرکت می کنند؛ از سوی دیگر، می بینیم که عده ای از داوطلبان نیز بدون دانش کافی در این 
آزمون شرکت می کنند؛ از همین رو، بیش از 53 درصد داوطلبان در درس زبان خارجی تخصصی )که مهم ترین درس این گروه آزمایشی است و بیشترین 

ضریب را نیز در آزمون سراسري دارد( نمره کمتر از 10 درصد کسب کرده اند. 

ذکر این نکته مهم است که بدانیم میانگین درس ها در هر سال، یکسان نیست؛ برای مثال، در سال 93، هیچ یک از داوطلبان این گروه آزمایشی، در درس های 
زبان و ادبیات فارسی، زبان عربی و زبان تخصصی به 100 درصد سؤالها پاسخ صحیح نداده اند، اما در سال 94، 3 داوطلب در درس زبان و ادبیات فارسی، 16 
داوطلب در زبان عربی و 1 داوطلب در زبان تخصصی به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده، و در سال 95 نیز، 6 داوطلب  در درس زبان و ادبیات فارسی، 
134 داوطلب در زبان عربی و 2 داوطلب در زبان تخصصی به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند. در سال 97 نیز، 2 داوطلب در درس زبان و ادبیات 
فارسی، 2 داوطلب در درس عربی و 4 داوطلب در درس زبان تخصصی به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند، و این آمار در سال 98، 2 داوطلب در 

درس زبان و ادبیات فارسی، 9 داوطلب در درس عربی و 1 داوطلب در درس زبان تخصصی بوده است. 

وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی 

زبان های خارجی در آزمون سراسری 1398
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همچنین در جدول زیر، میانگین نمرات خام 49 نفر اول )داراي رتبه کشوري کمتر از 50( گروه آزمایشی زبان های خارجی، در تمامي درس های عمومی و اختصاصی این 
گروه آزمایشي آمده است.
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با تغییر نظام آموزشی از »پنج ـ سه ـ چهار« به »شش ـ سه ـ سه«، شرکت تعاونی 
خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور بر آن شده است که آزمون های 
آزمایشی استاندارد را برای دانش آموزان تمامی پایه های سال اول دوره دوم متوسطه 
)پایه دهم( برگزار نماید. این آزمون ها در دو فاز کلی »مرحله ای و جامع« و در هشت 

نوبت برگزار می شوند. 
فاز اول، آزمون های مرحله ای بوده که در شش نوبت از ابتدای سال تحصیلی تا پایان 
اسفند 98 برگزار خواهند شد. هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر به مطالب 
دانش آموزان در طول سال  پیشرفت تحصیلی  ارزیابی  و  پایة دهم  کتاب های درسی 
تحصیلی است. در این میان، آزمون ویژه ای )آزمون مرحلة 4( در نظر گرفته  شده است 
که در پایان امتحانات نیمسال اول، در تاریخ 1398/10/27 برگزار خواهد شد و هدف 
آن، جمع بندی مطالب نیمسال اول است که پس از امتحانات تشریحی نیمسال اول 
برگزار خواهد شد و بر اساس آن، آمادگی دانش آموزان مطابق پرسش های چهارگزینه ای 
استاندارد مرتبط با مطالب این نیمسال تحصیلی، مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد 

گرفت. 
فاز دوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت و در ماه های فروردین و اردیبهشت 
پرسش های  با  دانش آموزان  کامل  آشنایی  آزمون ها،  این  هدف  شد.  خواهند  برگزار 
چهارگزینه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1399 و به نوعی، مقدمة 

آمادگی برای آزمون سراسری سال 1400 است. 
آزمون های آزمایشی سنجِش دهم، فقط در رشته های تحصیلی »ریاضی ـ فیزیک«، 
به  آزمون ها  زمان بندی  و  برگزار می شود  انسانی«  علوم  و  »ادبیات  و  تجربی«  »علوم 
ترتیبی برنامه ریزی شده است تا شرکت کنندگان را برای امتحانات هر نیمسال آماده 

نماید.

نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

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.

 کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجش، در بعد از ظهر روز برگزاری هر 

آزمون، از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی: www.sanjeshserv.ir  منتشر 
می گردد. 

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
متقاضیان بیش از یک نوبت آزمون تخفیفاتی در نظر گرفته است که این امکان را 
میسر می نماید تا در صورت افزایش تعداد مراحل آزمون ها، از تخفیف بیشتری بهره مند 
گردند و در این جهت برای سال تحصیلي 98-99 شیوه اعمال تخفیف شهریه آزمون را 
برای متقاضیان بیش از یک آزمون، به منظور رفاه حال دانش آموزان عزیز به کار گرفته 
تا ضمن تجمیع فرآیند ثبت نام برای هر یک از دانش آموزان در کلیه مراحل، امکان 

پرداخت شهریه کمتری برای ثبت نام فراهم شود.

جدول شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

نیز  امکان  این  آن،  در  مندرج  ثبت نام  هزینه های  و  فوق  شهریه  جدول  به  توجه  با 
فراهم گردیده است تا دانش آموزان عزیز، در صورت تمایل، بتوانند آزمون های سنجِش 
دهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یک از آزمون ها ثبت نام نمایند؛ 
به عنوان مثال، دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و یک 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 دهم به  صورت تلفیقی هستند، در 

سایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شایان  ذکر است که دانش آموزان 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 دهم، از تخفیف باالتری نیز بهره مند شوند. بدیهی 
است که مطلوب ترین حالت ثبت نام برای دانش آموزان از نظر هزینه پرداختی، ثبت نام 

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارۀ :

آزمون هاي آزمایشي سنجِش دهم
 ویژه دانش آموزان پایه دهم )سال اول دورۀ دوم متوسطه( سال تحصیلی 99-98
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یکجا در 3 نوبت آزمون )1 نوبت آزمون مرحله ای + 2 نوبت آزمون جامع( است که در 
این صورت، با احتساب تخفیف ویژه 30/000 ریالی، متوسط شهریه هر آزمون حدوداً 

457/000 ریال و مجموعاً 1/370/000 ریال است.
از سوی  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:
پرداخت اینترنتی: 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 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.
سهولت  براي  هستند  مایل  که  دبیرستان هایی  مدارس:  طریق  از  گروهی  ثبت نام 
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  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجش
مراحل ثبت نام:

گام اول: 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  سایت  )در  ثبت نام  فرم  تکمیل  دوم:  گام 
آزمایشی سنجش ثبت نام جدید(.

گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.
 شرکت تعاوني خدمات آموزشي 

در  تحصیل  به  عالقه مندان  اطالع  به  بدین وسیله   ،  98/08/27 مورخ  اطالعیه   پیرو 
رشته هاي تحصیلي پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلي 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 
98/10/30 براي ثبت نام اقدام ننموده اند، ترتیبي اتخاذ گردیده است که حداکثر تا روز 
سه شنبه مورخ 98/۱۱/۱۵ )فردا( 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 جدید عالوه بر رشته هاي مندرج در اطالعیه هاي فوق:

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 تمدید مهلت ثبت نام و سري چهارم رشته هاي تحصیلي جدید در مرحله تمدید 
پذیرش صرفًا با سوابق تحصیلي در رشته هاي تحصیلي دوره هاي روزانه، نوبت 
دوم )شبانه(، پیام نور، غیرانتفاعي، مجازي و پردیس خودگردان دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1398
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بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان متقاضي ثبت نام و انتخاب رشته براي شرکت در 
پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي آزمون سراسري مهر ماه سال 1399 
مي رساند که دفترچه راهنماي ثبت نام و جدول کدرشته محل هاي مربوط به پذیرش 
بر اساس سوابق تحصیلي )معدل  آنها صرفاً  در رشته هاي تحصیلي، که پذیرش در 
از  کتبي یا کل دیپلم طبق توضیحات مندرج در دفترچه راهنما( صورت می گیرد، 
تاریخ 98/11/08 روي پایگاه اطالع رساني این سازمان قرار گرفته است و ثبت نام و 
انتخاب رشته براي گزینش در رشته هاي تحصیلي فوق، منحصراً به صورت اینترنتي 
از روز سه شنبه مورخ 1398/12/20 آغاز مي شود و در روز دوشنبه مورخ 

1399/06/31 پایان مي پذیرد.
لذا کلیه داوطلبان و متقاضیان می توانند، براساس ضوابط و شرایط مندرج دفترچه راهنماي 
مربوط براي پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلي )معدل کتبي یا کل دیپلم 
عالي،  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  در  راهنما(  دفترچه  در  مندرج  توضیحات  طبق 
 www.sanjesh.org :در روزهاي فوق به پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني
مراجعه و نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم انتخاب رشته )حداکثر 100 کدرشته( به 

روش اینترنتي، اقدام نمایند.
به  از فهرست کدرشته محل هاي مربوط  برای اطالع  داوطلبان الزم است که  ضمناً 
پذیرش در رشته هاي تحصیلي صرفاً براساس سوابق تحصیلي دانشگاه آزاد اسالمي، 

به پایگاه اطالع رسانی مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه مراجعه نمایند.

تكالیف ، مدارك الزم و مراحل ثبت نام اینترنتی:
باید  تحصیلي،  سوابق  براساس  صرفاً  دانشجو  پذیرش  در  شرکت   متقاضي   داوطلب  

یکایک  اقدامات  زیر را به  موقع  و در مهلت  مقرر انجام  دهد:
1- مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور.

2- دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام از طریق پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش و 
مطالعه آن.

3- پرداخت هزینه مربوط به ثبت نام و انتخاب رشته از طریق پایگاه اطالع رسانی این 
سازمان با کارت های بانکی عضو شتاب.

دفترچه  در  مندرج  توضیحات  براساس  داوطلب  شده  اسکن  عکس  فایل  تهیه   -4
راهنماي ثبت نام.

5- ثبت نام وانتخاب رشته از طریق سایت اینترنتی سازمان در زمان مقرر )98/12/20 
لغایت 99/06/31(.

تذکرات الزم:
1- اخذ دیپلم نظام آموزشي جدید 3-3-6 حداکثر تا تاریخ 1399/6/31، دارا بودن 
مدرک پیش دانشگاهي یا اخذ مدرک پیش دانشگاهي حداکثر تا تاریخ 1399/6/31 یا 
دارا بودن دیپلم نظام قدیم و یا مدرک کارداني )فوق دیپلم( دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي و کارداني پیوسته آموزشکده هاي فني و حرفه اي، براي کلیه داوطلبان 

الزامي است.
2- دارندگان دیپلم فني و حرفه اي و کاردانش نظام قدیم هنرستان، که فاقد مدرک 

را  مرحله  این  در  و شرکت  ثبت نام  حق  هستند،  کارداني  مدرک  یا  پیش دانشگاهي 
ندارند و در صورت ثبت نام و انتخاب رشته در این پذیرش، به عنوان متخلف شناخته 

شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.
3- نظر به اینکه گزینش دانشجو در این مرحله، براساس سوابق تحصیل )معدل دیپلم( 
نظام  آموزشي 6-3-3،  نظام  )دیپلم هاي  متقاضیان  کلیه  لذا  گرفت،  خواهد  صورت 
سالي واحدي یا ترمي واحدي، نظام قدیم چهارساله دبیرستان و همچنین دیپلم هاي 
پیش دانشگاهي  مدرک  داراي  که  هنرستان  قدیم  نظام  کاردانش  و  حرفه اي  و  فني 
یا کارداني هستند( باید معدل کل یا معدل کتبي خود را )طبق توضیحات مندرج 
نمایند.   درج  اینترنتي  ثبت نام  تقاضانامه  در  صحیح  صورت  به  راهنما(  دفترچه  در 
داوطلبان توجه داشته باشند که در صورت مغایرت معدل کل یا معدل کتبي واقعي با 
معدل کل یا معدل کتبي اعالم شده در تقاضانامه ثبت نامي، از ثبت نام پذیرفته شدگان 

ممانعت به عمل آمده و قبولي آنها نیز لغو مي گردد. 
به دریافت مدرک  نظام آموزشي جدید 3-3-6 که هنوز موفق  تبصره۱: داوطلبان 
دیپلم نشده اند، باید پس از دریافت مدرک دیپلم و مشخص شدن معدل کتبي خود، 
حداکثر تا تاریخ 99/06/31 با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت 

به ثبت نام در پذیرش دوره مذکور یا ویرایش اطالعات ثبت نامی اقدام نمایند.
تبصره۲: داوطلبان دیپلم فني و حرفه اي یا کاردانش نظام آموزشي جدید 6-3-3 
مدرک  داراي  که  هنرستان،  قدیم  نظام  کاردانش  و  حرفه اي  و  فني  دیپلمه هاي  و 
کل  معدل  باید  هستند،  دیپلم  کتبي  معدل  فاقد  بوده و  کارداني  یا  پیش دانشگاهي 

دیپلم متوسطه خود را عیناً در بند 16 تقاضانامه اینترنتي ثبت نام درج نمایند.
یا  دیپلم  مدرک  نوع  به  توجه  بدون  که  هستند  مجاز  داوطلبان،  مهم:  نکته 
پیش دانشگاهي، از کلیه گروه هاي تحصیلي و رشته هاي مندرج در دفترچه راهنماي 
ثبت نام و پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلي )گروه هاي تحصیلي علوم ریاضي و 
فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان هاي خارجي( نسبت به انتخاب کدرشته هاي 
مورد عالقه خود در یک فرم انتخاب رشته اقدام و آنها را براساس عالقه در اولویت هاي 
مورد نظر در تقاضانامه مذکور درج نمایند. بدیهي است که نحوه گزینش آنان، با توجه 
به نوع مدرک دیپلم و همچنین رشته انتخابي، براساس توضیحات مندرج در دفترچه 

راهنما صورت خواهد پذیرفت.

توجه: هرگونه  تغییر یا اصالح در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته، از طریق  
پایگاه اطالع رساني این سازمان و نشریه پیک  سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  
سازمان  سنجش ( و در صورت لزوم  از طریق رسانه هاي گروهي اطالع رسانی  خواهد 

شد.
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي اینترنتي پایگاه 
تلفن  با شماره   یا   www.sanjesh.org نشاني:  به  اطالع رساني سازمان سنجش 
سازمان  این  به  مراجعه حضوري  از  و  بگذارند  میان  در  4۲۱63 )کد ۰۲۱(  گویاي : 

خودداري فرمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور       

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 تاریخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته براي شرکت در پذیرش دانشجو  
صرفًا براساس سوابق تحصیلي آزمون سراسري مهرماه سال 1399  

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
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 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  نفر  انتقال 134  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  ظرفیت  و  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 پذیرش دانشجو

اطالعیه دبیرخانه شورای سنجش 

و پذیرش دانشجو در خصوص:

 مصوبات بیست و دومین

 جلسه شوراي سنجش و 

پذیرش دانشجو 

مورخ 1398/9/30  

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره  :

 تمدید مهلت پذیرش  و سري 

چهارم رشته هاي تحصیلي جدید 

براي مرحله پذیرش دوره هاي 

روزانه، نوبت دوم )شبانه( 

و غیرانتفاعي کارداني نظام 

جدید دانشگاه فني و حرفه اي 

و مؤسسات آموزش عالي 

غیرانتفاعي سال 1398
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 )فردا( 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 جدید عالوه بر رشته هاي مندرج در اطالعیه هاي فوق:

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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تحصیلی  سوابق  مربوطه،  قانونی  مراجع  مصوبات  اساس  بر  و  اخیر  سال های  طی 
سال یازدهم متوسطه، نقش تعیین کننده ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایفا نموده است؛ به طوری که سوابق تحصیلی سال 
یازدهم متوسطه داوطلبان آزمون سراسری، هم اکنون یکی از عوامل مهم تعیین کننده 

کیفیت رشته محل قبولی داوطلب در آزمون سراسری است.
از  استفاده  با  کشور،  سنجش  سازمان  کارکنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
آمادگی  برای  آزمایشی  آزمون های  برگزاری  و  طراحی  در  تجربه  دهه  دو  از  بیش 
دانش آموزان دوره متوسطه، برای سال تحصیلی 98-99 اقدام به طراحی آزمون های 
تابستانه، مرحله ای و جامع برای دانش آموزان پایه یازدهم )سال دوم دوره متوسطه( 
که امتحانات نهایی را در پیش دارند نموده است. این آزمون ها، با ماهیتی جدید از 
نیاز موجود در  به  نظر محتوا، بودجه بندی و اجرا، گامی مهم در جهت پاسخگویی 
این زمینه است که امید است مورد توجه دانش آموزان عزیز سال یازدهم متوسطه و 

همچنین مشاوران و دست اندرکاران دبیرستان ها قرار گیرد.

آزمون های آزمایشی سنجش ِ یازدهم دارای ویژگی های زیر است:
P ارائه سؤاالت مفهومی تستی، که ضمن آماده نمودن دانش آموزان برای شرکت در 
امتحانات نیمسال اول و پایانی سال یازدهم، زمینه آشنایی و مهارت این عزیزان را 
برای پاسخگویی به سؤاالت آزمون سراسری سال بعد، برای دانش آموز فراهم می نماید؛

P بودجه بندی منابع درسی بر اساس برنامه درسی دبیرستان ها؛
P ارائه کارنامه تحلیلی پیشرفت تحصیلی در هر آزمون و مقایسه با آزمون های قبل؛
که  دبیرستان هایی  برای  مدیریتی  و  مقایسه ای  تحلیلی،  گزارش های  P ارائه 
دانش آموزان سال یازدهم خود را به  صورت گروهی در این آزمون ها شرکت می دهند؛

P ارائه نتیجه نمرات آزمون به شرکت کنندگان بالفاصله پس از پایان هر آزمون.

نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است: 

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش یازدهم:
این آزمون ها در 3 فاز کلی»تابستانه، مرحله ای و جامع« و در 11 نوبت برگزار می شوند.

فاز اول، آزمون های تابستانه است که در سه نوبت و در ماه  های تیر، مرداد و شهریور 
98 برگزار خواهند شد. هدف اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مرور کلی مطالب 

کتاب های درسی پایة دهم خواهد بود.
فنی،  و  علوم ریاضی  آزمایشی  گروه  سه  برای  فقط  تابستانه  آزمون های  توجه: 

علوم تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.
تا  ابتدای سال تحصیلی  از  فاز دوم، آزمون های مرحله ای است که در شش نوبت 
پایان اسفند 98 برگزار خواهند شد. هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر 
دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت  ارزیابی  و  یازدهم  پایة  درسی  کتاب های  مطالب  به 
در طول سال تحصیلی است. در این میان، آزمون ویژه ای )آزمون مرحلة 4( در نظر 
گرفته  شده است که در پایان امتحانات نیمسال اول، در تاریخ 1398/10/27 برگزار 
امتحانات  از  اول است که پس  نیمسال  خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب 
تشریحی نیمسال اول برگزار خواهد شد و طبق آن، آمادگی دانش آموزان بر اساس 
مورد  تحصیلی،  نیمسال  این  مطالب  با  مرتبط  استاندارد  چهارگزینه ای  پرسش های 

سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
فاز سوم ، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت در ماه  های فروردین و اردیبهشت 
برگزار خواهد شد. هدف این آزمون ها، آشنایی کامل دانش آموزان با پرسش های چهار 

گزینه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1399 است.
به طوری   برگزار می شود؛  منابع درسی  تقسیم بندی  اساس  بر  آزمون های مرحله ای 
که در هر مرحله از آزمون، طبق تقسیم بندي هاي انجام  شده، از داوطلبان امتحان به 
عمل می آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر مرحله، از قسمت یا قسمت های مربوط به 
مراحل قبل نیز امتحان گرفته می شود؛ اما در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأکید 
بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون 
قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با این تأکید که بیشتر 

سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
پس از برگزاری هر یک از آزمون های مرحله ای و همچنین آزمون جامع، کارنامه ای 
با اطالعات بسیار مفید و ارزنده شامل نمره خام دروس، میانگین نمرات خام نفرات 
برتر، رتبه در هر درس و رتبه کل در مقایسه با داوطلبان شهر، استان و کشور و نمره 
کل عمومی و اختصاصی در زیرگروه های آزمایشی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد 
تا داوطلبان، بر اساس اطالعات مندرج در این کارنامه ها، از میزان آمادگی خود در 
هر مرحله از آزمون آگاهی یافته و نسبت به رفع نقاط ضعف خود تا برگزاری آزمون 
مرحله بعد اقدام نمایند و در نهایت نیز با شرکت در آزمون ها آمادگی الزم را برای 

شرکت در امتحانات نهایی سال 1399 کسب  نمایند.

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

سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  سنجش  آزمایشی  آزمون های  به جلسه  کارت ورود 
اینترنتی شرکت  از طریق سایت  آزمون منحصراً  از هر  از روز سه شنبه قبل  کشور، 
و  می گردد  توزیع   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  آموزشی  خدمات  تعاونی 
به  ورود  پرینت کارت  به  نسبت  فوق الذکر،  اینترنتی  به سایت  مراجعه  با  داوطلبان، 

جلسه خود اقدام می نمایند.
یازدهم، در  سنجِش  آزمایشی  از آزمون های  نوبت  هر  نتایج  کارنامه 
به  شرکت  اینترنتی  سایت  طریق  از  آزمون  هر  برگزاری  روز  همان  بعدازظهر 
دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد.  نشانی:www.sanjeshserv.ir  منتشر 
و  مصوبات  آخرین  اساس  بر  آزمایشی،  آزمون های  کل  نمره  محاسبه  که  می رساند 
ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد. همچنین نمره آزمون دروس 

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارۀ :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهم 

ویژه دانش آموزان پایه یازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه(
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)با  عمومی  آزمون  نمره  اساس  بر  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی،  و  عمومی 
توجه به ضرایب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسیم 
برای  مناسبی  تجربه  امر می تواند  این  که  محاسبه می شود،   بر مجموع کل ضرایب 

دانش آموز در ارتباط با شرکت در آزمون سراسری سال بعد باشد.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
متقاضیان بیش از یک نوبت آزمون تخفیفاتی در نظر گرفته است که این امکان را 
میسر می نماید تا در صورت افزایش تعداد مراحل، از تخفیف بیشتری بهره مند گردند، 
و در این جهت برای سال تحصیلی 98-99 شیوه اعمال تخفیف شهریه آزمون را برای 
متقاضیان بیش از یک آزمون در جهت رفاه حال دانش آموزان عزیز به کار گرفته است 
تا ضمن تجمیع فرآیند ثبت نام برای هر یک از دانش آموزان در کلیه مراحل، امکان 

پرداخت شهریه کمتری برای ثبت نام فراهم شود.

جدول شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
آزمایشی  بتوانند آزمون های  تمایل،  صورت  در  عزیز،  دانش آموزان  تا  است  گردیده 
سنجِش یازدهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یک از آزمون ها ثبت نام 
نمایند؛ به عنوان مثال، دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و یک 

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

کلیۀ آزمون های مرحله ای و 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 یازدهم به صورت تلفیقی هستند، در 

سایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شایان ذکر است که دانش آموزان، 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 یازدهم، از تخفیف باالتری نیز بهره مند شوند. 
بدیهی است که مطلوب ترین حالت ثبت نام برای دانش آموزان از نظر هزینه پرداختی، 
ثبت نام یکجا در 3 نوبت آزمون )1 مرحله آزمون مرحله ای + 2 نوبت آزمون 
جامع( است که در این صورت، با احتساب تخفیف ویژه 30/000 ریالی، متوسط 

شهریه هر آزمون 457/000 ریال و مجموعاً 370/000 /1 ریال است.
انتخاب نوبت های آزمون از سوی  از  الزم به ذکر است که در هنگام ثبت نام و پس 

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:
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.
اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده  الزم به ذکر است که خرید 
از خرید  بعد  متقاضیان،  که  است  و الزم  نبوده  دانش آموز  نهایی  ثبت نام 
ثبت نام  لینک  به  رمز(،  شماره  و  پرونده  شماره  )دریافت  اعتباری  کارت 
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: 42966-
021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و 

عصر 13:30 الی 16:00.

ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
از مطالعه  از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل  آورند بعد  ثبت نام به صورت یکجا 
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 مي گردد 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 
آموزشی  مراکز  داوطلبان،  و همچنین  است  امکان پذیر   www.sanjeshserv.ir
و دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش می توانند، در صورت تمایل، 
با مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان 
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  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجش
مراحل ثبت نام:

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

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

گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.
 شرکت تعاوني خدمات آموزشي 
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