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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

حضرت فاطمه زهرا )س( فرمودند: 
در خدمت مادر باش؛ زیرا بهشت، زیِر گام هاي 

مادران است.

آدمي با دمي ]نََفسي[ که برآرد، گامي به سوي 
مرگ بردارد.

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند: 
تمام  سنگ  کس  هر  ترازوست؛  مانند  نماز، 

گذاشت، پاداش کامل دریافت مي کند.

همان گونه که داوطلبان اطالع دارند، از چند شماره 

پیش، بنا را بر این گذاشتیم که هر چند یک هفته 

چون  مختلفي  مناسبت هاي  به  عنایت  با  بار،  یک 

برگزاري  زمان  تا   ... و  سراسري  آزمون  در  ثبت نام 

آزمون سراسري سال 99 که در اواسط تیر ماه سال 

1399 برگزار خواهد شد، مفاد این ستون را با عنوان 

»همراه با شما تا آزمون سراسري« به یادآوري نکاتي 

هفته  چند  دهیم.  اختصاص  مهم  آزمون  این  درباره 

پیش، با »همراه با شما تا آزمون سراسري )1(« این 

مناسبت  به  ادامه،  در  اینک  و  آغاز کردیم،  را  گفتار 

 ،99 سراسري  آزمون  در  ثبت نام  مهلت  با  همزماني 

این  به  راجع  نکاتي دیگر  یادکرد   به  این ستون  در 

آزمون مي پردازیم: 

روز  از   1399 سال  سراسري  آزمون  ثبت نام  1ـ 

چهارشنبه 16 بهمن ماه سال 1398 از طریق سایت 

 www.sanjesh.org :سازمان سنجش  به نشاني

پنجشنبه  روز  پایان  تا  داوطلبان  و  آغاز شده است 

به  آزمون  این  در  که  دارند  فرصت  ماه  بهمن   24

صورت اینترنتي ثبت نام نمایند. 

 )1 شماره  )دفترچه  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  2ـ 

اطالعیه  همراه  به   1399 سال  سراسري  آزمون 

آغاز  با  ثبت نام سازمان سنجش، همزمان  به  مربوط 

ثبت نام، روي سایت سازمان سنجش آموزش کشور 

قرار گرفته است. 

با مراجعه به سایت  3ـ شایسته است که داوطلبان، 

و  مقرر  مهلت  در  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 

)دفترچه  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  دقیق  مطالعه 

روي  که   )1399 سال  سراسري  آزمون   1 شمارة 

به  مربوط  اطالعیه  و  قرار گرفته  این سازمان  سایت 

، در  بر سایت سازمان سنجش  ، عالوه  ثبت نام، که 

پیک سنجش نیز منتشر شده است، در صورت واجد 

به  نسبت  مربوط،  ضوابط  رعایت  با  بودن،  شرایط 

ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.

4ـ در آزمون سراسري سال 1399، همانند سال هاي 

آزمایشي  گروه هاي  داوطلبان  از  هر یک  به  گذشته، 

و  انساني  علوم  تجربي،  علوم  فني،  و  ریاضي  علوم 

زبان هاي خارجي اجازه داده شده است تا در صورتي 

نیز  هنر  آزمایشي  گروه  در  به شرکت  عالقه مند  که 

باشند، عالقه مندي خود را در تقاضانامه ثبت نام اعالم 

نمایند؛ همچنان که بر اساس ضوابط، به هر یک  از 

فني،  و  ریاضي  علوم  آزمایشي  گروه هاي  داوطلبان 

شده  داده  اجازه  هنر  و  انساني  علوم  تجربي،  علوم 

است تا در صورتي که عالقه مند به  شرکت در گروه 

عالقه مندي  باشند،  نیز  خارجي  زبان هاي  آزمایشي 

بنابراین،  نمایند؛  تقاضانامه ثبت نام اعالم  را در  خود 

داوطلبان مي توانند، بر اساس ضوابط مقرر در دفترچه 

راهنما و همین طور اطالعیه مربوط به ثبت نام این 

آزمون، متقاضي شرکت در یکي از گروه هاي آزمایشي 

هنر یا زبان هاي خارجي یا هر دو آنها، عالوه بر گروه 

آزمایشي اصلي خود، شوندآ.

5ـ چنانچه داوطلبي عالقه مند به شرکت در گزینش 

مؤسسات  و  پیام نور  دانشگاه  تحصیلي  رشته هاي 

باشد،  نیز  غیردولتي  و  غیرانتفاعي  عالي  آموزش 

ثبت نام  تقاضانامه  در  را  خود  عالقه مندي  مي تواند 

نسبت به شرکت در گزینش رشته هاي یاد شده اعالم 

کرده و بر اساس ضوابط مقرر اقدام نماید.

6ـ الزم به یادآوري است که دارندگان دیپلم فني و 

حرفه اي و کاردانش )نظام آموزشي غیر از 6-3-3(، 

هستند،  کارداني  یا  پیش دانشگاهي  مدرک  فاقد  که 

حق ثبت نام در آزمون سراسري سال 1399 را ندارند 

و در صورت ثبت نام در این آزمون، به عنوان متخلف 

شناخته شده و برابر ضوابط با آنان رفتار خواهد شد.

موفق باشيد

همراه با شما تا آزمون  سراســري  )2( 
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از سوی مرکز جذب

 اعضای هیأت علمی وزارت علوم:

ثبت نام متقاضیان 
امریه سربازی آغاز شد

علوم،  وزارت  علمی  هيأت  اعضای  جذب  مرکز 

مقاطع  دانش آموختگان  از  فناوری،  و  تحقيقات 

امریه  متقاضی  کارشناسی ارشد  و  کارشناسی 

سربازی در تهران دعوت به همکاری می کند. 

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، متقاضیان 

واجد شرایط مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، که 

امریه  قالب  به گذراندن خدمت سربازی خود در  مایل 

هستند، می توانند تا 30 بهمن 1398 نسبت به ثبت نام 

اولیه در سامانه جذب امریه وزارت علوم اقدام کنند.

مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، بر اساس 

مجوزهای اخذ شده و در راستای تکمیل سهمیه نیروی 

از میان داوطلبان )دانش آموختگان مقاطع  امریه خود، 

سربازی(  امریه  متقاضی  کارشناسی ارشد  و  کارشناسی 

واجد شرایط، در شهر تهران و در رشته های مورد نیاز، 

دعوت به همکاری می کند.

در همین خصوص، متقاضیانی که مایلند خدمت سربازی 

خود را در قالب امریه سپری کنند، می توانند تا30 بهمن 

نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک مورد نیاز 

اقدام کنند.

درخصوص  بیشتر  اطالعات  که  است  یادآوري  به  الزم 

اردیبهشت   1 اعزام  به  مربوط  امریه  جذب  جزئیات 

 req.mjazb.ir :1399 در سامانه این مرکز به آدرس

قابل مشاهده است.

ضمناً جذب نیروی امریه در وزارت علوم، منوط به دارا 

بودن یکی از شرایط ذیل است:

شهدا،  برادر  یا  )فرزند  ایثارگران  خانواده  الف- 

با  رزمندگان  فرزند  و  آزادگان،  جانبازان،  جاویداالثرها، 

حداقل شش ماه سابقه جبهه(؛

ب- ایتام؛

ج- افراد متأهل؛

د- افراد معاف از رزم؛

هـ- افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی؛

قاریان  و  قرآن  برتر، حافظان  استعدادهای  نخبگان،  و- 

برتر؛

ز- دارا بودن حداقل شش ماه سابقه بسیجی فعال.

اول  اعزامی  امریه،  پذیرش  متقاضیان  که  است  گفتنی 

اردیبهشت 1399 خواهند بود.

دانشگاه آزاد اسالمي اعالم کرد:

جزئیات تبدیل شیوه تحصیل 

دانشجویان مقطع کارشناسي ارشد 

به »آموزش محور«
دانشجویان  تحصيل  شيوه  تبدیل  جزئيات 

از  اسالمی  آزاد  دانشگاه  کارشناسی ارشد  مقطع 

»آموزشی - پژوهشی« به »آموزش محور«، اعالم 

شد.

حجت االسالم والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه، 

معاون علوم انسانی و هنر، و دکتر جواد علمایی، معاون 

اسالمی،  آزاد  دانشگاه  کشاورزی  و  مهندسی  علوم، 

مقطع  دانشجویان  تحصیل  تبدیل شیوه  »دستورالعمل 

 - آموزشی  از  اسالمی  آزاد  دانشگاه  کارشناسی ارشد 

پژوهشی به آموزشی« را به رؤسای استان ها، واحدها، 

مراکز آموزشی و معاون آموزش های عمومی و مهارتی 

)سما( ابالغ کردند.

این دستورالعمل، با هدف حفظ کیفیت آموزشی برای 

براساس ضوابط آموزشی،  دانشجویان تمام ورودی ها و 

قابل اجراست.

بررسی  شرط  دستورالعمل،  این  بندهای  براساس 

درخواست دانشجو این است که دانشجو تمام واحدهای 

و  انتخابی  اصلی،  جبرانی،  واحدهاي  )شامل:  آموزشی 

و  گذرانده   14 میانگین  حداقل  کسب  با  را  تخصصی( 

وظایف آموزشی خود را، وفق مقررات آموزشی دانشگاه، 

تا زمان ارائه تقاضا انجام داده و هیچ گونه منع آموزشی 

نداشته باشد.

این دستورالعمل آمده است: دانشجو، در ترمی که  در 

انجام می دهد، چنانچه پس  را  پایان نامه  واحد  انتخاب 

نتواند مراحل  ترم تحصیلی(  از گذشت شش ماه )یک 

اجرای فرآیند پایان نامه را به اتمام برساند، و در صورت 

در  دانشجو  توانایی  عدم  بر  مبنی  راهنما  استاد  تأیید 

انجام پایان نامه، در ترم بعدی می تواند به جای پایان نامه، 

شش واحد درسی را انتخاب کند.

چنانچه دانشجو نسبت به اخذ پایان نامه اقدام کند و با 

تقاضای کتبی وي برای تعیین موضوع و استاد راهنما، 

گروه تخصصی در همان ترم تحصیلی نتواند نسبت به 

تعیین استاد راهنما براي دانشجو اقدام کند، در صورت 

 - آموزشی  از شیوه  تغییر  بر  مبنی  تقاضای کتبی وي 

تأیید گروه تخصصی و شورای  و  آموزشی  به  پژوهشی 

روش  به  می تواند  دانشجو  واحد/دانشکده،  پژوهشی 

آموزش محور، شش واحد درسی را به جای پایان نامه در 

همان ترم انتخاب کند.

از  شیوه  تغییر  دستورالعمل،  این  بندهای  براساس 

در  آن  بازگشت  و  آموزشی  به  پژوهشی   - آموزشی 

صورت  در  بار،  یک  برای  فقط  تحصیل،  مدت  طول 

تاریخ  و  است  امکان پذیر  ذی صالح،  مراجع  تصویب 

تحصیلی  نیمسال  آخرین  براساس  فارغ التحصیلی، 

دانشجو و طبق تقویم مصوب آموزشی دانشگاه تعیین 

خواهد شد.

شیوه نامه  این  براساس  که  دانش آموختگانی  ضمناً 

فارغ التحصیل می شوند، در مدارک تحصیلی آنها عنوان 

امتیازات  از  و  شد  خواهد  قید  »آموزش محور«  شیوه 

دانش آموختگان آموزشی - پژوهشی بهره مند نخواهند 

شد.
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سامانه جدید مرکز نظارت ، 
ارزیابي، بازرسی و رسیدگي به 

شکایات دانشگاه آزاد رونمایی شد

و  بازرسی  ارزیابی،  نظارت،  مرکز  جدید  سامانه 
در  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  شکایات  به  رسيدگی 
مبنی  رهبری  معظم  مقام  منویات  تحقق  راستای 
بر توانمندسازی فعاليت های نظارتی، رونمایی شد.

شکوهمند  انقالب  فجر  دهه  ا...  ایام  از  روز  اولین  در 
اسالمی و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری 
عنوان  به  نظارتی  فعالیت های  توانمندسازی  بر  مبنی 
ضامن سالمت و بقای نظام اسالمی، پورتال جدید مرکز 
نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه 
ماه  بهمن  از 12  و  برداری رسید  بهره  به  آزاد اسالمی 

کارخود را آغازکرد.
انتقادات مخاطبان شامل:  در پورتال جدید، شکایات و 
دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی به 
طور تخصصي اخذ شده و در کوتاه ترین زمان ممکن به 

آنها رسیدگی می شود.
و  بازرسی  ارزیابی،  نظارت،  مرکز  که  است  گفتنی 
اساس  بر  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  شکایات  به  رسیدگی 
سه اصل بازرسی، نظارت و ارزیابی، در چارت تشکیالتی 
دانشگاه آزاد اسالمی شکل گرفته و ساختار آن به چهار 
معاونت بازرسی و پاسخگویی به شکایات، نظارت مالی، 
نظارت و ارزیابی عملکرد، و نظارت و ارزیابی آموزشی و 
دانشجویی تقسیم شده است که وظیفه کمک به حل 

مسائل دانشگاه در کلیه سطوح را برعهده دارد.

ثبت نام مراسم اعتکاف دانشجویی 
دانشگاه علمی ـ کاربردی آغاز شد

معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  فرهنگی  معاون 
رهبری در دانشگاه جامع علمیـ  کاربردی، از ثبت نام 
پانزدهمين دوره مراسم معنوی اعتکاف دانشجویان 

دانشگاه جامع علمیـ  کاربردی خبر داد. 

پانزدهمین  ثبت نام  بلندی گفت:  وحید  االسالم  حجت 
مراسم معنوی اعتکاف دانشجویی در این دانشگاه آغاز 

شده است.
از  رجبیه،  اعتکاف  مراسم  پانزدهمین  یادآورشد:  وی 
و  ماه سال جاری  اسفند  الی 20  اسفندماه  تاریخ  18 
الموحدین حضرت علی علیه  با والدت مولی  هم زمان 
السالم، در مساجد منتخب سراسر کشور برگزار می شود.

معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  فرهنگی  معاون 
افزود:  کاربردی،  ـ  علمی  جامع  دانشگاه  در  رهبری 
کشور  سراسر  در  دانشگاه  این  دانشجویان  تمام 
می توانند، همزمان با آغاز دهه مبارک فجر، از تاریخ 
به  مراجعه  با   1398 ماه  اسفند   15 الی  12بهمن 
سامانه: info.uast.ac.ir/etekaf در این مراسم ثبت نام 

کنند.
نصاب  حد  به  صورت  در  مراسم،  این  کرد:  عنوان  وی 

رسیدن ثبت نام کنندگان، برگزار خواهد شد.

مهلت ثبت نام پذیرفته  شدگان 
کارشناسی  ارشد فراگیر پیام  نور

کارشناسی ارشد  پذیرفته شدگان  ثبت نام   مهلت 
فراگير دانشگاه پيام نور، تا ۲۳ بهمن ماه تمدید شد. 

غــیرحضوری  و  حــضوری  ثبــت نام  مــهلت 
دانشگاه  فراگیر  کارشناسی ارشد  مقطع  پذیرفته شدگان 

پیام نور، تمدید شد.
بر این اساس، تمام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد 

فرصت  ماه  بهمن   23 تا  بیستم  نوبت  پیام نور  دانشگاه 
دارند که نسبت به ثبت نام حضوری و غیر حضوری در 

این دوره اقدام کنند.

ثبت نام
 وام های دانشجویی آغاز شد 

ثبت نام وام های ضروري مسکن، ودیعه مسکن، زیارت، 
ازدواج، ضروری ویژه دکتری، تحصيلی ویژه دکتری، 
شهریه دانشگاه های دولتی، پيام نور، غيرانتفاعی، علمی 

ـ کاربردی و آزاد اسالمي آغاز شد.

زیارت،  مسکن،  ودیعه  مسکن،  ضروری  وام های  ثبت نام 
ازدواج، ضروری ویژه دکتری، تحصیلی ویژه دکتری، شهریه 
دانشگاه هاي دولتي، پیام نور، غیرانتفاعی، علمیـ  کاربردی 
و آزاد اسالمي، از روز سه شنبه پانزدهم بهمن ماه 98 آغاز 

شده است و تا پایان نیمسال تحصیلی فعال است.  
اولویت پرداخت وام، با لیست هایی است که فرایند ثبت نام 
تا تأیید را زودتر سپری کرده باشند؛ بنابراین، اهتمام بر 
پرداخت وام تا پایان اسفندماه سال 98 برای دانشگاه هایی 
است که لیست خود را حداکثر تا 10 اسفندماه ارسال کرده 
باشند تا بر اساس منابع مالی صندوق رفاه دانشجویان، در 

اولویت پرداخت وام قرار گیرند.
سامانه دانشجویی برای ثبت تقاضای دانشجویان، تا پایان 
نیمسال تحصیلی فعال است و تمام متقاضیان باید نسبت 
به ثبت تقاضای خود فقط در سامانه دانشجویی اقدام کنند.

هویتی  اطالعات  اعتبارسنجی  ضرورت  به  توجه  با 
از صندوق رفاه  دانشجویان متقاضی دریافت تسهیالت 
دانشجویان وزارت علوم، باید دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی، با قید فوریت، نسبت به روز رسانی ارتباط سامانه 
علوم،  وزارت  اطالعات  تبادل  درگاه  با  خود  آموزشی 

تحقیقات و فناوری اقدام کنند.
اولویت پرداخت هر گونه وام  و تسهیالت، طبق  ضمناً 
دانشجویان  با  رفاه،  صندوق  آیین نامه های  و  مصوبات 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمیني )ره( و سازمان 

بهزیستی است.
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داوطلبــان گرامــی بــرای پی گیــری هــر گونــه ســؤال در خصــوص نتایــج مربــوط بــه 
رشــته های دانشــگاه آزاد اســالمی می تواننــد بــه روش هــای ذیــل اقــدام نماینــد:

ــه  ــه بخــش »پاســخگویی ب ــا مراجعــه ب ــه صــورت اینترنتــی ب 1- طــرح  ســؤال ب
ســؤاالت« منــدرج در ســایت مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد اســالمی بــه 

www. azmoon.org : ــانی نش
2- تمــاس تلفنــی بــا ســتاد پاســخگویی تلفنــی مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه 

آزاد اســالمی بــا شــماره: 4743 - 021.
 3- مراجعــه حضــوری بــه ســتاد پاســخگویی مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه 
آزاد اســالمی بــه نشــانی: تهــران، انتهــای اتوبــان شــهید ســتاری )شــمال(، ســازمان 

مرکزی دانشــگاه آزاد اســالمی.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

نحوه پی گیری هر گونه سؤال در خصوص نتایج دانشگاه آزاد اسالمی

سازمان سنجش آموزش کشور قصد دارد تا زمینه توسعه و توزیع مناسب مراکز مجاز 
برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک )telc( را در سراسر کشور فراهم کند؛ لذا دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی و سایر مؤسسات آموزشی دارای مجوز فعالیت آموزشی و 
سابقه فعالیت در زمینه آموزش زبان آلمانی، در صورت تمایل به اخذ مجوز برگزاری 
آزمون زبان آلمانی تلک )telc( از سوی سازمان سنجش آموزش کشور)تنها مرجع 
قانونی صادر کننده مجوز برگزاری آزمون های بین المللی در کشور(، می توانند درخواست های 

خود را به منظور بررسی به این سازمان ارسال کنند.

شرایط اولیه اخذ مجوز:
فّناوری«،  و  تحقیقات  علوم،  »وزارت  از  معتبر  آموزشی  فعالیت  مجوز  داشتن   -1

»وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی« و »وزارت آموزش و پرورش« و ... .
2- داشتن وبگاه معتبر، مستقل و فعال.

3- داشتن فضاها و تجهیزات استاندارد به شرح زیر:
- فضا و تجهیزات برگزاری آزمون کتبی )به اندازه کافی بزرگ، صندلی مناسب، چیدمان 
سطری و ستونی صندلی ها با رعایت فاصله حداقل 1/5 متر از هر طرف، سامانه روشنایی، 

سامانه پخش صدا، سامانه سرمایشی و گرمایشی، ساعت دیواری و ...(.
- سرویس بهداشتی مناسب و کافی متصل به فضای برگزاری آزمون کتبی.

- فضای مستقل برای استقرار و مدیریت سامانه پخش صدا و اعالم فرمان هاي صوتی 
در فضای برگزاری آزمون کتبی.

امکان  با  آزمون،  برگزاری  فضای  کنار  در  آزمون  مدیریت  برای  مستقل  فضای   -
دسترسی به اینترنت، تلفن و ... .

- سه فضای مستقل و نزدیک به یکدیگر برای انتظار، آماده سازی و برگزاری آزمون 
شفاهی.

- فضای مستقل برای نگهداری امن وسایل اضافی همراه داوطلبان.
- فضای امن برای حفظ اسناد بخش های کتبی و شفاهی آزمون.

صوتی،  روشنایی،  های  سامانه  برای  مناسب،  اضطراری  برق  تأمین  امکان  داشتن   -
سرمایشی و گرمایشی کلیه فضاها.

مراحل اخذ مجوز:
هر مؤسسه اي که واجد شرایط اولیه پیشگفته است، برای برگزاری آزمون زبان آلمانی 
تلک )telc( در ایران، باید نسبت به اخذ دو مجوز ]یکی از سازمان سنجش )مرجع 
از  دیگری  و  کشور(  در  بین المللی  های  آزمون  برگزاری  مجوز  کننده  صادر  قانونی 
مؤسسه تلک )telc( آلمان )صاحب امتیاز آزمون تلک([ اقدام کند که مراحل آن به 

شرح زیر است:
از سوي   )telc( آلمانی تلک  برگزاری آزمون زبان  ارسال درخواست اخذ مجوز  1ـ 

مؤسسه درخواست کننده به سازمان سنجش آموزش کشور.
2ـ اعالم کتبی رویه اخذ مجوز، ملزومات و اسناد مورد نیاز از سوي سازمان سنجش 

به مؤسسه درخواست کننده.
3ـ اعالم کتبی موافقت مؤسسه درخواست کننده با شرایط اعالم شده از سوی سازمان 

سنجش، به همراه ارسال تصویر مدارک الزم به این سازمان.
4ـ استعالم تأیید مدارک مؤسسه درخواست کننده و نداشتن منع قانوني از مراجع 

ذي صالح، از سوي سازمان سنجش.
5ـ  بازدید فضا و تجهیزات مؤسسه درخواست کننده از سوي نماینده ناظر سازمان سنجش.

سوي  از  کننده  درخواست  مؤسسه  تجهیزات  و  فضا  مدارک،  تأیید  صورت  در  6ـ 
سازمان سنجش، این سازمان ضمن اعالم نتیجه )بند4 و 5( به مؤسسه درخواست 
کننده، در صورت تمایل مؤسسه، آن را برای اخذ مجوز زبان آلمانی از مؤسسه  تلک 

)telc( به دانشگاه FHM در کشور آلمان )نماینده مؤسسه تلک( معرفی می کند.
7ـ در صورت اخذ تأیید مراحل  4 و 5 از سوي سازمان سنجش، مؤسسه درخواست 
کننده، نسبت به پی گیری اخذ مجوز از مؤسسه تلک )telc( و ارائه آن به سازمان 

سنجش، اقدام مي نماید.
8 ـ در صورت انجام مرحله 7، تعهدنامه از سوي سازمان سنجش )تعهد به سازمان( 

به مؤسسه درخواست کننده برای اعالم موافقت ارسال مي شود.
9ـ امضاء و ارسال تعهدنامه از سوي مؤسسه درخواست کننده به سازمان سنجش.

 )telc( 10 ـ سازمان سنجش نسبت به صدور مجوز برگزاری آزمون زبان آلمانی تلک
در ایران اقدام مي کند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

فراخوان سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 مجــــوز بــرگــزاری

)telc( آزمون زبان آلمانی تلک 
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پیرو اطالعیه مورخ 98/11/06 بدین وسیله  به  اطالع  کلیه  متقاضیان  ثبت نام  و شرکت  
در آزمون  سراسري  سال 1399 براي  پذیرش در رشته هاي با آزمون در دوره هاي  
و  دانشگاه ها  پردیس خودگردان  نیمه حضوري، مجازي،  نوبت دوم »شبانه«،  روزانه، 
آموزش   مؤسسات   و  دور(  راه   از  )آموزش   پیام نور  دانشگاه   عالي،  آموزش   مؤسسات  
عالي  غیرانتفاعي  و غیردولتي  و همچنین رشته هاي تحصیلي با آزمون دانشگاه آزاد 
اسالمي مي رساند که  ثبت نام  براي  شرکت  در آزمون  مذکور، از روز چهارشنبه مورخ 
98/11/16 )شانزدهم  بهمن ماه 1398( آغاز شده است و در پایان  وقت  روز پنجشنبه 
مورخ 98/11/24 )بیست و چهارم بهمن ماه  1398( پایان  مي پذیرد؛ لذا داوطلبان  
مي توانند در مهلت  مقرر، براساس توضیحات ذیل، براي شرکت در این آزمون اقدام 

نمایند. 

الف( تکالیف داوطلبان  براي  شرکت  در آزمون:  
داوطلب  شرکت  در آزمون  باید یکایک  اقدامات  زیر را به موقع  و در مهلت  مقرر انجام  

دهد.
آزمون سراسري سال  در  )دفترچه شماره 1(  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  مطالعه   -1
از طریق پایگاه اطالع رساني سازمان  با شروع ثبت نام  1399 )این دفترچه همزمان 

سنجش آموزش کشور قابل دریافت شده است(.
2- خرید کارت اعتباري ثبت نام از پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور  

.www.sanjesh.org :به نشاني
3- مراجعه به سامانه جمع آوري اطالعات و سوابق تحصیلي داوطلبان آزمون سراسري 
ورود به دانشگاه ها به نشاني:  http://dipcode.medu.ir براي دریافت کدهاي 

سوابق تحصیلي ذیل:
1-3- کد سوابق تحصیلي دارندگان دیپلم نظام آموزشي جدید )6-3-3(.

با  تحصیل،  محل  مدارس  اعالم  طبق  باید  قباًل  داوطلبان  از  دسته  این  تذکرمهم: 
مراجعه به سامانه فوق، کد سوابق تحصیلي خود را دریافت نموده و در زمان ثبت نام 
با درج کد سوابق تحصیلي در پایگاه اطالع رساني این سازمان، اطالعات فردي خود 

را مشاهده  نمایند.
2-3- کد سوابق تحصیلي براي دیپلمه هاي سال 1384 تا سال 1398 شاخه نظري 
 )6-3-3 جدید  آموزشي  نظام  همچنین  و  واحدي  ترمي  یا  واحدي  سالي  )نظام 
رشته هاي تحصیلي ریاضي فیزیک، علوم تجربي، ادبیات و علوم انساني، علوم و معارف 

اسالمي. 
3-3- کد سوابق تحصیلي براي داوطلبان با مدرک پیش دانشگاهي ریاضي فیزیک، 
انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر که مدرک دوره  ادبیات و علوم  علوم تجربي، 

پیش دانشگاهي خود را از سال 1391 تا 1398 اخذ نموده اند.
تبصره 1: دارندگان مدرک پیش دانشگاهي سال هاي 1391 تا 1398 در صورتي 
بانک اطالعاتي مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش وجود  که اطالعاتشان در 
اینترنتي:  آدرس  به  خود  اطالعات  تکمیل  براي  ابتدا  باشد،  ناقص  یا  نداشته 
http://dipcode.medu.ir مراجعه نمایند، و در صورت تأیید اطالعات آنان از 
سوي آموزش و پرورش، مي توانند تا تاریخ 98/11/24 با مراجعه به سایت اینترنتي 

سازمان سنجش آموزش کشور در آزمون سراسري سال 1399 ثبت نام نمایند. 
دوره  دانش آموزان  همچنین  و   6-3-3 آموزشی  نظام  دانش آموزان   :۲ تبصره 
پیش دانشگاهي )نظام سالی واحدی ـ ترمی واحدی( سال جاري، که تا تاریخ 31 شهریور 
به  اقدام،  نحوه  از  اطالع  براي  که  است  الزم  مي شوند،  فارغ التحصیل   99 سال  ماه 

اطالعیه پرینت کارت شرکت در آزمون تاریخ 1399/04/02 مراجعه نمایند. 
4- ثبت نام از طریق پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور  در زمان مقرر 

)98/11/16 لغایت 98/11/24(.
5- پرینت کارت  شرکت در  آزمون، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش 

آموزش کشور ، براساس برنامه زماني مندرج در دفترچه راهنماي شماره یک.
6- حاضر شدن در محل  و حوزة امتحاني تعیین  شده در کارت شرکت در آزمون  و 

پاسخ دادن به سؤاالت.

ب( ثبت نام  براي  شرکت  در آزمون:  
ثبت نام براي پذیرش در رشته هاي با آزمون کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
از طریق پایگاه اطالع رساني  سال 1399 و همچنین دانشگاه آزاد اسالمي، منحصراً 
ابتدا  که  است  الزم  داوطلبان  لذا  است؛  امکان پذیر  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
دفترچه راهنماي ثبت نام را مطالعه نموده و در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به 
پرداخت هزینه خرید کارت اعتباري ثبت نام در آزمون به شرح ذیل، اقدام کنند و 

سپس مراحل بعدي را به انجام برسانند.

1- دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون سراسري سال 1399:
متقاضیان ثبت نام در آزمون سراسري سال 1399، با دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام 
آزمون از پایگاه اطالع رساني این سازمان، ضمن مطالعه دقیق آن براي اطالع از شرایط 
عمومي و اختصاصي، مقررات وظیفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع 
غیر ایراني و توضیحات مربوط به سهمیه ایثارگران، که در این دفترچه راهنما درج 
شده است، در صورتي که داراي شرایط مندرج در دفترچه  باشند، مي توانند به عنوان 

داوطلب در این آزمون ثبت نام نمایند.

 2- پرداخت هزینه خرید کارت اعتباري: 
با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتي انجام مي شود، 
بانکي شتاب، که پرداخت  از کارت هاي عضو شبکه  استفاده  با  داوطلبان الزم است 
الکترونیکي آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان و پرداخت مبلغ 
370/000 )سیصدوهفتادهزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون، نسبت 

به دریافت اطالعات کارت اعتباري )شماره سریال 12 رقمي( اقدام نمایند. 
این  فرآیند  اینکه مقرر گردیده است که در مراحل مختلف  به  توجه  با  تبصره 1- 
که  داوطلباني  شود،  ارائه  داوطلبان  به  کوتاه  پیام  ارسال  طریق  از  خدماتي  آزمون، 
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.

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره :

 تاریخ  ثبت نام  و شرایط و ضوابط
 شرکت در  آزمون  سراسري    سال  1399
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یکي  در  شرکت  متقاضي  مي تواند  آزمون،  ضوابط  مطابق  داوطلب،  هر  تبصره ۲- 
از گروه هاي پنجگانه آزمایشي شامل گروه آزمایشي 1 )علوم ریاضي و فني(، گروه 
آزمایشي 2 )علوم تجربي(، گروه آزمایشي 3 )علوم انساني(، گروه آزمایشي 4 )هنر( و 

گروه آزمایشي 5 )زبان هاي خارجي( گردد.
تبصره ۳- چنانچه داوطلبي متقاضي ثبت نام در دو یا سه گروه آزمایشي )با توجه 
ازاي هر گروه آزمایشي، مبلغ  به  به توضیحات تبصره 4 ذیل(  باشد، الزم است که 
و  کند  پرداخت  طریق  همین  از  نیز  دیگر  ریال  هزار(  هفتاد  و  )سیصد   370/000

اطالعات کارت اعتباري را دریافت دارد.
که  است  بدین صورت  آزمایشي،  گروه  سه  یا  دو  در  ثبت نام  از  منظور  تبصره 4- 
داوطلب مي تواند، عالوه بر انتخاب یکي از گروه هاي آزمایشي )علوم ریاضي و فني یا 
علوم تجربي یا علوم انساني( به عنوان گروه آزمایشي اصلي، در گروه هاي آزمایشي 
هنر و زبان هاي خارجي نیز متقاضي شود؛ به عبارت دیگر، هیچ داوطلبي نمي تواند به 
طور همزمان، در گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني 

شرکت نماید.
تحصیلي  رشته هاي  گزینش  در  به شرکت  عالقه مند  داوطلبي  چنانچه  تبصره 5- 
باشد، الزم است  دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي و غیرانتفاعي 
نیز  به پرداخت مبلغ 186/000 )صد و هشتاد و شش هزار( ریال دیگر  که نسبت 
از همین طریق، اقدام کرده و اطالعات کارت اعتباري )شماره سریال 10 رقمي( را 

دریافت نماید.
تبصره 6- در رابطه با نحوه اعالم عالقه مندي به رشته هاي دانشگاه هاي فرهنگیان 
و تربیت دبیر شهید رجایي تهران، به اطالع مي رساند که در صورت اخذ مجوزهاي 
قانوني از سوي وزارت آموزش و پرورش از مراجع ذي صالح براي پذیرش دانشجو در 
دوم  دهه  )حدود  تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  مرحله  در  موضوع  فوق،  دانشگاه هاي 

مرداد ماه سال 1399( اطالع رساني خواهد شد.

تذکرات مهم:
و  فني  نظري،  از شاخه هاي  اعم  آموزشي جدید 6-3-3،  نظام  دیپلم  بودن  دارا   -1
تا تاریخ 1399/6/31، دارا بودن مدرک  حرفه اي یا کاردانش یا اخذ دیپلم حداکثر 
دارا   ،1399/6/31 تاریخ  تا  حداکثر  پیش دانشگاهي  مدرک  اخذ  یا  پیش دانشگاهي 
بودن دیپلم دوره چهارساله نظام قدیم یا مدرک کارداني )فوق دیپلم( براي داوطلبان 

الزامي است.
2- دارندگان دیپلم فني و حرفه اي و کاردانش )نظام آموزشی غیر از 3-3-6(، که 
فاقد مدرک پیش دانشگاهي یا کارداني هستند، حق ثبت نام در آزمون سراسري سال 
1399 را ندارند و در صورت ثبت نام در این آزمون، به عنوان متخلف شناخته شده و 

برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.
3- در آزمون سراسري سال 1399 پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصیلي: آهنگسازي، 
طراحي  پارچه،  طراحي  کارگرداني،    - بازیگري  تصویري،  ارتباط  نمایشي،  ادبیات 
لباس، عکاسي، کارداني هنرهاي تجسمي، کتابت  صحنه، طراحي صنعتي، طراحي 
نوازندگي  عروسکي،  نمایش  نقاشي،  نظامي،  موسیقي  سازي،  مجسمه  نگارگري،  و 
آزمایشي هنر و همچنین در  نوازندگي موسیقي جهاني در گروه   و  ایراني  موسیقي 
رشته هاي علوم ورزشي و آموزش علوم ورزشي به صورت متمرکز و با شرایط خاص 
صورت مي پذیرد؛ لذا توضیحات الزم در این خصوص، از طریق اطالعیه هاي مربوط در 
زمان پرینت کارت شرکت در آزمون به اطالع داوطلبان خواهد رسید؛ به عبارت دیگر، 
این رشته ها از ردیف رشته هاي مربوط به پذیرش نیمه متمرکز خارج گردیده است و 
اسامي پذیرفته شدگان نهایي رشته هاي فوق در شهریور ماه سال 1399، همزمان با 

نتایج سایر رشته هاي متمرکز، اعالم خواهد شد.
4- براساس ضوابط، دانشجویان دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، در 
اوالً  نمایند که  صورتي مي توانند در آزمون سراسري سال 1399 ثبت نام و شرکت 
واجد شرایط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون مذکور 

باشند و ثانیاً حداکثر تا تاریخ 1398/12/25 نسبت به انصراف قطعي از تحصیل اقدام 
نمایند. بدیهي است که داوطلبان مذکور، در صورت عدم انصراف قطعي از تحصیل 
تا تاریخ تعیین شده، در صورت موفقیت و قبولي در آزمون، مجاز به ثبت نام و ادامه 
تحصیل در رشته قبولي جدید خود نیستند و به عنوان داوطلب متخلف تلقي خواهند 

شد.
از  )اعم    1398 سال   سراسري   آزمون   روزانه   دوره هاي   شدگان   پذیرفته   تبصره: 
رشته هاي  متمرکز یا نیمه متمرکز(، در صورت ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري 
سال 1399، ضمن رعایت موضوع تاریخ انصراف، توجه داشته باشند که منحصراً مجاز 
به انتخاب رشته در دوره هاي غیر روزانه )نوبت دوم »شبانه«، نیمه حضوري، پیام نور، 
غیر انتفاعي، پردیس خودگردان، مجازي و رشته هاي تحصیلي دانشگاه آزاد اسالمي( 

بوده و فقط در این دوره ها گزینش خواهند شد.
5- الزم به توضیح است که اطالعیه و دفترچه راهنماي ثبت نام در رشته هایي که در 
با سوابق تحصیلي )بدون آزمون( انجام مي گردد، در  سال 1399 پذیرش آنها صرفاً 
تاریخ 98/11/08 در پایگاه اطالع رساني این سازمان قرار گرفته است و داوطلباني که 
تمایل به پذیرش در این رشته ها دارند، نیازي به ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري 
سال 1399 نخواهند داشت. این داوطلبان می توانند از تاریخ 98/12/20 با مراجعه به 
سامانه ثبت نام رشته های صرفاً با سوابق تحصیلی در پایگاه اطالع رساني این سازمان، 

متقاضی این رشته ها شوند.
مورخ  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شورای  هجدهم  جلسه  مصوبه  براساس   -6
زمان  در  که  هستند  مجاز   1399 سال  سراسری  آزمون  داوطلبان   ،1398/4/29
ثبت نام، بدون توجه به نوع نظام آموزشی که در آن تحصیل نموده اند، نوع مجموعه 
سؤاالت خود را از نظام آموزشی دیگر )نظام آموزشی 3-3-6 یا نظام آموزشی سالی 
واحدی- ترمی واحدی( انتخاب نموده و در جلسه آزمون به آن پاسخ دهند؛ لذا به 
داوطلبان تأکید می گردد که در انتخاب مجموعه سؤاالت در تقاضانامه ثبت نام خود 
دقت الزم را به عمل آورند؛ چرا که تبعات هر نوع اشتباه در انتخاب نوع سؤاالت، به 
عهده شخص داوطلب بوده و در جلسه آزمون، مجموعه سؤاالت انتخابی به داوطلب 
برگزاری  زمان  در  داوطلب  برای  تغییر مجموعه سؤاالت  و  داده خواهد شد  تحویل 

آزمون، میسر نخواهد بود.

ج( آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام:
در  مندرج  اطالعات الزم  یا  مدارک  راهنما،  دفترچه  مطالعه  از  باید، پس  داوطلبان 
تقاضانامه ثبت نام، از جمله فایل عکس اسکن شده را براساس توضیحات مندرج در 

دفترچه آماده نمایند.
وارد  با  که  است  الزم  ثبت نامي،  اطالعات  ویرایش  به  تمایل  صورت  در  داوطلبان، 
نمودن اطالعات درخواستي، نسبت به مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي بر اساس 

دستورالعمل به شرح ذیل اقدام نمایند:
الف- آن دسته ازداوطلباني که مشمول سوابق تحصیلي نیستند، اجازه ویرایش کلیه 

اطالعات ثبت نامي خود را دارند.
ب- آن دسته ازداوطلباني که مشمول سوابق تحصیلي هستند، اجازه ویرایش اطالعات 

خود را دارند، اما اجازه ویرایش اطالعات سوابق تحصیلي را نخواهند داشت.
توجه: شرایط و ضوابط ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري، در دفترچه راهنماي 
این  ثبت نام  ضوابط  و  شرایط  در  تغییر   هرگونه   و  است  شده  درج  آزمون   1 شماره 
آزمون، به صورت اطالعیه رسمي از طریق  پایگاه اطالع رساني این سازمان و نشریه 

پیک  سنجش  و در صورت لزوم،  از طریق رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد.
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي اینترنتي پایگاه 
گویاي :  تلفن  شماره   با  یا   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني 
4۲16۳ )کد 0۲1( در میان بگذارند و از مراجعه حضوري به این سازمان خودداري 

فرمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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دوم  تــــرم 

تحصیلی شروع شده است و کمتر از 5 ماه 

و  مهم  ماه  چند  است؛  مانده  باقی  سراسری  آزمون  تا 

از  توجهی  قابل  تعداد  مدت  این  در  که  ساز  سرنوشت 

داوطلبان، عالوه بر آمادگی برای آزمون سراسری، باید 

اما متاسفانه در  نیز آماده شوند؛  امتحانات نهایی  برای 

همین ماه های مهم، که باید تالش داوطلبان دو چندان 

گردد و با یک مدیریت زمان دقیق، بهترین بهره را از 

زمان خود ببرند، عده ای به این بهانه که زمان اصلی را 

خواندن  درس  برای  زیادی  فرصت  و  داده اند  دست  از 

نمانده و در این مدت کوتاه نمی توان نتیجه ای گرفت، 

معروف  قول  به  و  می گذرانند  بطالت  به  را  خود  وقت 

»فرصت سوزی« می کنند. 

زمان  همین  از  داوطلبان  اگر  که  است  حالی  در  این 

به  و   ببرند  بهره  موجود 

رفته  از دست  برای گذشتۀ  آنکه  جای 

نیامده شان  آینده  رؤیای  در  یا  بخورند  تأسف  خود 

خیالبافی بکنند، به حال توجه نمایند، می توانند شاهد 

ارزش  ما  واقع، وقتی  باشند؛ در  موفقیتی خیره کننده 

زمان حال را بدانیم و با تمام حواس خود، هشیار و آگاه 

آن  در  یا  نکنیم  فکر  گذشته  )به  باشیم  حال  زمان  به 

نباشیم(،  آینده  نگران  و  مضطرب  نیز  و  نشویم  ساکن 

روی کاری که در دست داریم تمرکز کرده و تمام توجه 

خود را صرف آن می کنیم و تا رسیدن به نتیجه مطلوب 

خود پیش می رویم.

وقتی که در لحظه زندگی می کنیم، به جای جست و 

جوی کمیت زمان، از هر دقیقه لذت می بریم و آن را 

مزه مزه می کنیم. 

البته این به معنی آن نیست که ما برنامه ای نداریم یا 

امور  این  تمام  ما  نمی کنیم.  آماده  آینده  برای  را  خود 

لحظه  هر  از  حال  عین  در  و  دهیم  انجام  می توانیم  را 

هم لذت ببریم؛ درست به همان شکلی که بر ما آشکار 

می شود؛ به طور مثال، اگر هدفمان این باشد که هر روز 

برای آمادگی در آزمون سراسری تست بزنیم، می توانیم 

این کار را  در حالی انجام دهیم که از فرآیند تست زنی 

لذت ببریم؛ نه اینکه دائم به این فکر کنیم که: »آیا این 

اگر تستی  و  آمد  آن در کنکور خواهد  یا مشابه  تست 

آن  به  می توانم  من  بیاید،  کنکور  در  تست  این  مشابه 

از  و  بزنیم  ورق  را  تست  کتاب  مدام  یا  بدهم؟«  پاسخ 

حجم باقی مانده غصه آن بخوریم. 

زمانی که ما خودمان را برای زندگی در لحظه آموزش 

زیبایی  و  می بریم  فرو  لحظه  آن  در  را  خود  می دهیم، 

آن را کشف می کنیم. ما یاد می گیریم که روی انرژی 

خود، تمرکز کرده و آن را مدیریت کنیم. حتی زمانی 

که استراحت می کنیم، باید آن لحظه را مزه مزه کنیم. 

شدن،  شارژ  دوباره  برای  فرصتی  ما  به  کار  این  انجام 

اگر در زمان حال زندگی کنید :

هیچ وقت
 دیر نیست!
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دوباره تازه شدن و پیدا کردن شفافیت می دهد.

اگر یاد بگیریم که از فرایند درس خواندن لذت ببریم، 

از این همه نگرانی، یأس و اندوه رهایی خواهیم یافت 

و  کرد  خواهیم  زندگی  هدفمند  و  مسؤول  آگاهانه،  و 

بهره وري از مواهب الهي و لذت بخشی زندگی را بیشتر 

احساس می کنیم. 

برای  مدام  و  می کنیم  زندگی  گذشته  در  ما  وقتی 

که  برخوردی  از  یا  آه می کشیم  اشتباهاتمان 

اجازه نمی دهیم  با ما شده است، گله داریم، 

آمده  پیش  اشتباهات  و  دردناک  تجارب  که 

خود  ما  واقع،  در  بگذرند؛  سخت،  روزگار  یا 

محکوم  مشابه  آینده ای  و  حال  درک  به  را 

نمی توانیم  که  بپذیریم  باید  ما  می کنیم. 

لحظه،  در  زندگی  بدهیم.  تغییر  را  گذشته 

به معنی آن است که اجازه بدهیم گذشته 

ما  اگر  کنیم.  اعتماد  آینده  به  و  کند  عبور 

مثبت بین بوده و به زمان حاضر خوش بین 

بخش  امید  و  مثبت  نیز  ما  آینده  باشیم، 

خواهد بود. 

راهکارهایی برای زندگی کردن در زمان حال

و  جدید  امکانات  از  پر  روز  هر  چون  بزنید؛  لبخند   *

نامتناهی است! هر روزتان را با لبخند شروع کنید. هر 

دستانتان  در  زندگی،  به  نگرش شما  کنترل  روز صبح 

است؛ پس خوش بین و منتظر بروز اتفاقات خوب باشید.

مورد  در  هنوز  اگر  نشوید.  متوقف  گذشته تان  روی   *

آنچه که دیروز انجام داده اید صحبت می کنید، حواستان 

باشد که امروزتان را از دست داده اید

می توانید  االن  که  کاری  روی  و  کنید  برنامه ریزی   *

تمرکز کنید.  انجام دهید  به خواسته تان  برای رسیدن 

این  کل،  در  می دهد.  انسان  انرژی  به  برنامه ریزی 

عبارت را شعار زندگی خود قرار دهید: »من برنامه ریزی 

می کنم کارهایم را، و کار می کنم برنامه هایم را«

* روی یک کار تمرکز کنید. وقتی با یک دست چند 

از  شما  ذهنی  تمرکز  ناخودآگاه  می دارید،  بر  هندوانه 

دیگری  کار  به  کار،  انجام یک  و در حین  بین می رود 

فکر می کنید. توجه داشته باشید که هر لحظه را فقط 

برای انجام یک کار ساخته اند.  

* به محیط اطرافتان توجه کنید. نورها، اصوات، بوها و 

جزئیات محیط را دریابید. با تمرکز به مکالمات دیگران، 

موسیقی و حتی سکوت را گوش دهید. موقع مکالمه به 

چشم های آدم ها نگاه کنید. غذا و نوشیدنی را مزه مزه 

کنید و طعم هر لقمه غذا را بچشید.

تنفس  فایده  باشید.  داشته  عمیق  و  کامل  تنفس   * 

عمیق در یوگا و مراقبه ثابت شده است و تنفس شکمی 

بهترین نوع آن است. هرگاه خواستید به درونتان توجه 

نفس عمیق  پنج  تا  بیایید، سه  لحظه حال  به  و  کنید 

فکر  دیگری  چیز  به  و  ببندید  را  چشمانتان  بکشید. 

نکنید.

پیشنهاد  پیشنهاد،  این  کنید!  فکر  پاهایتان  کف  به   *

عجیب و غریبي به نظر می رسد؛ اما اگراحساس می کنید 

که ذهنتان بدون اختیار شما، دائماً به چیزی که دیروز 

اتفاق افتاده است یا آن چه فردا قرار است اتفاق بیفتد، 

برای یک لحظه مکث کنید و روی  فکر می کند، فقط 

کف پاهای خود تمرکز کنید.

فکر  پاهایتان  کف  به  فقط  و  ببندید  را  چشمانتان 

کنید. سعی کنید که پوست نرم کف پاهایتان را حس 

لمسش  دست هایتان  با  اینکه  بدون  کنید؛ 

استفاده  تمرکزتان  قدرت  از  سادگی  به  کنید. 

پاهای خود را روی کفش های خود  کنید. کف 

احساس کنید یا اینکه آنها را وقتی روی فرش 

پرزهای  که   هنگامي  کنید.  حس  گذاشته اید، 

قالی پاهایتان را قلقلک می دهد، به انگشتان پا، 

قوس کف پایتان و فشاری که به قوزک پایتان 

می آید توجه کنید. شاید به نظر عجیب و غریب 

زمان  در  کاماًل  حاضر  حال  در  شما  اما  برسد، 

حال هستید و افکار مربوط به دیروز و فردای 

شما هم ناپدید شده  اند!

* کودکان را الگوی خود قرار دهید. کودکان، 

استاد زندگی کردن در لحظۀ حال هستند و وقتی یک 

کودک گرسنه باشد، به شما می گوید که گرسنه است 

خوردن  غذا  برای  الزم  شرایط  تا  نمی شود  منتظر  و 

می خوابد.  است،  خسته  که  وقتی  یا  گردد؛  فراهم 

مسؤولیت ها  با  بزرگساالن  ما  اکثر  کودکان،  برخالف 

می شوند  موجب  که  می کنیم  زندگی  دغدغه هایی  و 

که  هنگامی  بپرد.  دیگری  فکر  به  فکر  یک  از  ذهنمان 

این اتفاق می افتد، فرصت تجربه و استفاده از پتانسیل 

لحظۀ حال را از دست می دهیم، اما اگر روحیۀ کودکان 

را داشته باشیم ، می توانیم در زمان حال و بدون دغدغۀ 

آینده یا غم گذشته، زندگی کنیم.   

 اگر یاد بگیریم که از فرایند درس خواندن لذت ببریم، از این 

همه نگرانی، یأس و اندوه رهایی خواهیم یافت و آگاهانه، 

مسؤول و هدفمند زندگی خواهیم کرد و بهره وري از مواهب 

الهي و لذت بخشی زندگی را بیشتر احساس می کنیم

اگر هدفمان این باشد که هر روز برای آمادگی در آزمون 

سراسری تست بزنیم، می توانیم این کار را  در حالی انجام 

دهیم که ازفرآیند تست زنی لذت ببریم؛ نه اینکه دائم به این 

فکر کنیم که: »آیا این تست یا مشابه آن در کنکور خواهد 

آمد و اگر تستی مشابه این تست در کنکور بیاید، من می توانم 

به آن پاسخ بدهم؟« یا مدام کتاب تست را ورق بزنیم و از 

حجم باقی مانده آن غصه بخوریم
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واجد شرایط  داوطلبان  کلیه  اطالع  به  بدین وسیله  مورخ 98/09/02،  اطالعیه   پیرو 
کارشناسی  و  فناوری  مهندسی  دوره   تحصیلي  رشته هاي  در  تحصیل  به  عالقه مند 
حرفه اي »ناپیوسته« نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي -  کاربردي در مرحله 
تمدید پذیرش بهمن ماه سال 1398 )اعم از داوطلباني که در پذیرش دوره مذکور 
تحصیلي  رشته هاي  در  ثبت نام  براي  که  مي رساند  ننموده اند(،  یا  و  نموده  ثبت نام 
آموزشي  واحدهاي  و  مراکز  در  خود  دیپلم(  )فوق  کارداني  مدرک  نوع  با  متناسب 
در  مندرج  رشته محل ها  اطالعات  مرحله، مي توانند جداول حاوي  این  در  پذیرنده 
ذیل این اطالعیه را که در سایت سازمان سنجش آمده است، مشاهده نموده و ضمن 
مشخص نمودن رشته و مراکز و واحدهاي آموزشي مورد عالقه خود، با همراه داشتن 
مدارک ذیل و با توجه به موارد مربوط، از تاریخ 20 /98/11 لغایت 98/11/27 به 

مراکز و واحدهاي آموزشي محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند.
1- کلیه متقاضیان باید داراي مدرک کارداني )فوق دیپلم( بوده یا حداکثر تا تاریخ 

98/11/30 نسبت به اخذ مدرک مربوط اقدام نمایند. 
2- کلیه داوطلبان باید در زمان ثبت نام از طریق مراکز و واحدهاي آموزشي مربوط، 
بابت هزینه ثبت نام نسبت به پرداخت مبلغ 340/000 )سیصد وچهل هزار( ریال از 

طریق سیستم پرداخت الکترونیکي در سایت این سازمان اقدام نمایند.
نکته: کلیه متقاضیان الزم است از پیش نویس تقاضانامه ثبت نام در این مرحله، که در 
»لینک ذیل این اطالعیه در سایت سازمان سنجش« قرار گرفته است، پرینت تهیه 

نموده و آن را پس از تکمیل، به مؤسسه آموزش عالي مورد تقاضا ارائه نمایند.
3- هر داوطلب مي تواند صرفاً یک کدرشته محل را از یک گروه آموزشي در یک مرکز 
یا واحد آموزشي متناسب با مدرک کارداني )فوق دیپلم( خود، که در جدول شماره 
3 دفترچه راهنماي ثبتنام و شرکت در پذیرش دوره فوق مشخص شده است )این 
دفترچه از طریق سایت این سازمان قابل دسترسي است(، انتخاب نماید. بدیهي است 
که در صورت ثبت نام داوطلب در دو کدرشته یا در دو مؤسسه، اطالعات وي از بانک 
اطالعات پذیرفته شدگان یکي از مؤسسات بر اساس ضوابط این سازمان حذف شده و 

هیچ گونه اعتراضي در این خصوص پذیرفته نخواهد شد.
4- داوطلبان باید در زمان ثبت  اطالعات در سامانه مربوط از طریق مراکز و واحدهاي 
آموزشي، در خصوص کدرشته مورد عالقه خود دقت و توجه الزم را به عمل آورند. 
بدیهي است که پس از ثبت، کدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان، قابل تغییر یا 

تعویض نیست.
از متقاضیان  این اطالعیه، مراکز، مجاز به ثبت نام  پایان مهلت مقرر در  از  5- پس 
تاریخ  از  بعد  براي متقاضیاني که  این سازمان  از سوي  اقدامي  بود و هیچ  نخواهند 

تعیین شده مراجعه نمایند نیز صورت نخواهد پذیرفت.
6- چنانچه متقاضي قباًل در ردیف پذیرفته شدگان نهایي سري اول یا مرحله تمدید 
آموزش  نظام  »ناپیوسته«  حرفه اي  کارشناسی  و  فناوری  مهندسی  دوره   پذیرش 
مهارتي دانشگاه جامع علمي -  کاربردي مهر ماه سال 1398 قرار گرفته باشد و در این 
مرحله از پذیرش، براي ادامه تحصیل در یکي از مراکز ثبت نام نماید، قبولي وي در 

مراحل قبلي لغو و با او همانند دانشجو انتقالي رفتار خواهد شد.
باید در زمان ثبت نام و شرکت در این مرحله از پذیرش  7- کلیه متقاضیان»مرد« 

دانشجو، از نظر نظام وظیفه منعي براي ادامه تحصیل نداشته باشند.
8- پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذیرفته شده مشروط )در مراکز و واحدهاي 
آموزشي پذیرنده که به آن مراجعه داشته اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصیل آنان 

تا زمان تأیید نهایي این سازمان، به صورت مشروط خواهد بود.
تحصیلي  رشته هاي  اختصاصي  ضوابط  و  شرایط  به  که  دارد  ضرورت  داوطلبان   -9
مهندسی  دوره   رشته  انتخاب  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  در  مندرج  موارد  سایر  و 
فناوری و کارشناسی حرفه اي »ناپیوسته« نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي -
  کاربردي  مهر ماه سال 1398 »مندرج در پایگاه اینترنتي این سازمان« توجه نمایند.

مدارك الزم براي ثبت نام:
1- شش قطعه عکس همانند پرسنلی پشت سفید تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاري.

2- یک برگ تصویر شناسنامه و اصل آن به منظور مطابقت.
3- یک برگ تصویر کارت ملي و اصل آن به منظور مطابقت.

4- اصل مدرک فوق دیپلم یا کاردانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید 
بهداشت،  وزارت  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  یا  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
درمان و آموزش پزشکی یا مدرک کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای 

وزارت آموزش و پرورش به انضمام یک برگ تصویر آن.
5- مدرکي که وضعیت نظام وظیفه داوطلبان را با توجه به بند 3-2 مقررات وظیفه 
نماید  مشخص  مذکور  پذیرش  راهنماي  دفترچه   5 و   4 در صفحه   مندرج  عمومي 

)براي برادران(.
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي اینترنتي پایگاه 
تلفن گویاي :  با شماره   یا   www.sanjesh.org نشاني:  به  اطالع رساني سازمان 
42163 )کد 021( در میان بگذارند و از مراجعه حضوري به این سازمان خودداري 

فرمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره  :

 تمدید پذیرش دوره مهندسی
 فناوری و  کارشناسی حرفه اي »ناپیوسته«

 نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع
ـ  کاربردي بهمن ماه 1398  علمي 
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شرایط  واجد  داوطلبان  کلیه  اطالع  به  بدین وسیله   ،98/9/2 مورخ  اطالعیه   پیرو 
کارداني  دوره  و  فني  کارداني  دوره   تحصیلي  رشته هاي  در  تحصیل  به  عالقه مند 
حرفه اي»ناپیوسته« نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي - کاربردي در مرحله 
تمدید پذیرش بهمن ماه سال 1398 )اعم از داوطلباني که در پذیرش دوره مذکور 
تحصیلي  رشته هاي  در  ثبت نام  براي  که  مي رساند  ننموده اند(،  یا  نموده  ثبت نام 
این  در  پذیرنده  آموزشي  واحدهاي  و  مراکز  در  دیپلم خود  مدرک  نوع  با  متناسب 
مرحله، مي توانند جداول حاوي اطالعات رشته  محل ها مندرج در ذیل این اطالعیه 
را که در سایت سازمان سنجش آمده است، مشاهده نموده و ضمن مشخص نمودن 
رشته و مراکز و واحدهاي آموزشي مورد عالقه خود، با همراه داشتن مدارک ذیل و 
با توجه به موارد اعالم شده، از تاریخ 1398/11/20  لغایت 1398/11/27 به مراکز و 

واحدهاي آموزشي محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند.
و حرفه اي،  )فني  آموزشي  نظام جدید  دیپلم  داراي مدرک  باید  متقاضیان  1-کلیه 
کار دانش و نظري( یا  دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه )چهارساله یا شش ساله 
دبیرستان یا هنرستان( بوده یا حداکثر تا تاریخ 1398/11/30 نسبت به اخذ مدرک 

مربوط اقدام نمایند. 
2- کلیه داوطلبان باید در زمان ثبت نام از طریق مراکز و واحدهاي آموزشي مربوط، 
بابت هزینه ثبت نام نسبت به پرداخت مبلغ 275/000 )دویست و هفتاد و پنج( ریال 

از طریق سیستم پرداخت الکترونیکي در سایت این سازمان اقدام نمایند.
نکته: کلیه متقاضیان الزم است از پیش نویس تقاضانامه ثبت نام در این مرحله، که در 
»لینک ذیل این اطالعیه در سایت سازمان سنجش« قرار گرفته است پرینت تهیه 

نموده و آن را پس از تکمیل، به مؤسسه آموزش عالي مورد تقاضا ارائه نمایند.
3- هر داوطلب مي تواند صرفاً متقاضي یک کدرشته محل از یک گروه آموزشي در 
با مدرک دیپلم خود، که در جدول شماره 3  یا واحد آموزشي متناسب  یک مرکز 
)این  است  شده  مشخص  فوق  دوره  پذیرش  در  و شرکت  ثبتنام  راهنماي  دفترچه 
دفترچه از طریق سایت این سازمان قابل دسترسي است(، انتخاب نماید. بدیهي است 
که در صورت ثبت نام داوطلب در دو کدرشته یا در دو مؤسسه، اطالعات وي از بانک 
اطالعات پذیرفته شدگان یکي از موسسات بر اساس ضوابط این سازمان حذف شده و 

هیچ گونه اعتراضي در این خصوص پذیرفته نخواهد شد.
4- داوطلبان باید در زمان ثبت  اطالعات در سامانه مربوط از طریق مراکز و واحدهاي 
آموزشي، در خصوص کدرشته مورد عالقه خود دقت و توجه الزم را به عمل آورند. 
بدیهي است که پس از ثبت، کدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان قابل تغییر یا 

تعویض نیست.
از متقاضیان  این اطالعیه، مراکز، مجاز به ثبت نام  پایان مهلت مقرر در  از  5- پس 
تاریخ  از  بعد  براي متقاضیاني که  این سازمان  از سوي  اقدامي  بود و هیچ  نخواهند 

تعیین شده مراجعه نمایند نیز صورت نخواهد پذیرفت.

6- چنانچه متقاضي قباًل در ردیف پذیرفته شدگان نهایي سري اول یا مرحله تمدید 
پذیرش دوره  کارداني فني و دوره کارداني حرفه اي »ناپیوسته« نظام آموزش مهارتي  
مهر ماه سال 1398 قرار گرفته باشد و در این مرحله از پذیرش، براي ادامه تحصیل 
با او همانند  در یکي از مراکز ثبت نام نماید، قبولي قبلي وي در مرحله فوق لغو و 

دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد. 
باید در زمان ثبت نام و شرکت در این مرحله از پذیرش  7- کلیه متقاضیان»مرد« 

دانشجو، از نظر نظام وظیفه منعي براي ادامه تحصیل نداشته باشند.
8- پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذیرفته شده مشروط )در مراکز و واحدهاي 
آموزشي پذیرنده که به آن مراجعه داشته اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصیل آنان 

تا زمان تأیید نهایي این سازمان، به صورت مشروط خواهد بود.
9- داوطلبان ضرورت دارد که به شرایط و ضوابط اختصاصي رشته هاي تحصیلي و 
سایر موارد مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته دوره  کارداني فني و 
دوره کارداني حرفه اي »ناپیوسته« نظام آموزش مهارتي  مهر ماه سال 1398 »مندرج 

درپایگاه اینترنتي این سازمان« توجه نمایند.

مدارك الزم براي ثبت نام:
1- شش قطعه عکس تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاري.

2- تصویر شناسنامه و اصل آن به منظور مطابقت.
3- تصویر کارت ملي و اصل آن به منظور مطابقت.

4- اصل دیپلم کامل متوسطه یا گواهي آن براي داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه 
انضمام یک  به  اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل  با مهر و امضاء رئیس 

برگ تصویر آن.
5- اصل مدرک دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه یا گواهي پایان دوره سه ساله نظام 
جدید با مهر و امضاء رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل، به انضمام 

یک برگ تصویر آن.
پایان  گواهینامه  تاکنون  که  فارغ التحصیالني  براي  معدل  تأییدیه  فرم  اصل   -6

تحصیالت براي آنان صادر نشده است.
7- گواهي اشتغال به کار با امضاء و مهر باالترین مقام مسؤول، آخرین فیش حقوقي 

و آخرین حکم کارگزیني یا قرارداد معتبر انجام کار )براي پذیرفته شدگان شاغل(.
8- مدرک نظام وظیفه براي برادران مشمول.

ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي اینترنتي پایگاه 
گویاي :  تلفن  با شماره   www.sanjesh.org یا  نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني 
42163 )کد 021( در میان بگذارند و از مراجعه حضوري به این سازمان خودداري 

فرمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

 تمدید پذیرش دوره  کارداني فني و دوره کارداني 

حرفه اي »ناپیوسته« نظام آموزش مهارتي  دانشگاه 

جامع علمي - کاربردي بهمن ماه 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.

تکالیف ، 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 

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  

با توجه به استفاده غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش 
در کتاب های خود و همچنین انتشار و فروش غیرقانونی این سؤاالت در سایت های 
هرگونه  ممنوعیت  که  طور  همان  اجتماعی،  شبکه های  و  مجازی  فضای  اینترنتی، 
استفاده و انتشار سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر طریق در نسخۀ چاپی 
این سؤاالت درج گردیده است، بار دیگر یادآور می شود که حق چاپ، تکثیر و انتشار 
سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر روش )الکترونیکی، استفاده در کانال های 
تلگرام، سایت ها و ...( در هر مقطع زمانی، برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی )حتی 
با ذکر منبع( ممنوع است؛ به عبارت دیگر، استفاده از سؤاالت آزمون های آزمایشی 
آموزشی  تعاونی خدمات  یعنی شرکت  آن،  پدیدآورنده  به  متعلق  سنجش، منحصراً 
برای سایر  این سؤاالت  از  استفاده  بوده و  کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، 
مؤسسات و ناشران آموزشی به کلی ممنوع است و این موضوع محدود به دورة زمانی 
خاصی نیست. بدیهی است که این شرکت، اقدامات قانونی الزم را در مورد متخلفان 

از این امر به عمل خواهد آورد.
شرکت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعیۀ بسیار مهم شرکت تعاونی خدمات آموزشی 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   ،6-3-3 آموزشي  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  آموزشي جدید 3-3-6 که هنوز موفق  نظام  تبصره1: 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  )کد 0۲1(   4۲16۳ گویاي : 

خودداري فرمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور       
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همزمان با چهل و یکمین سالگرد انقالب اسالمی و ایام دهه مبارک فجر، مراسم تجدید میثاق با آرمان های انقالب اسالمی، امام خمینی 
)ره( و مقام معظم رهبری، ساعت 10:30 صبح روز چهارشنبه 16 بهمن ماه در حرم مطهر امام راحل )ره( برگزار شد.

دکتر خدایي، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، به همراه معاونان، مدیران و کارکنان سازمان، در حرم مطهر 
حضرت امام خمینی )ره( به مقام شامخ  ایشان اداي احترام کردند و در ادامه، با حضور در یادمان شهدای هفتم  تیر و مزار شهیدان واال 

مقام جنگ تحمیلي، ضمن قرائت فاتحه، یادشان را گرامي داشتند.

تجدید میثاق مدیران و کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور

 با آرمان هاي انقالب اسالمي، امام خمیني )ره( و مقام معظم رهبري
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