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چند نكته درباره آزمون  
دكتري سال 1399 

)بخش اول(

از روز سه شنبه 6 اسفند ماه روی سایت سازمان سنجش قرارخواهد گرفت :

كارت آزمون دكتري سال 1399

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 مرحله تكميل ظرفيت پردیس هاي 

دانشگاه فرهنگيان 

آزمون سراسري سال 1398

با آرزوي موفقیت شما در آزمون دکتري سال 1399 و 
است  خواهشمند  داوطلبان،  حقوق  از  صیانت  منظور  به 
که ضمن خودداري از بردن تلفن همراه یا هر گونه ابزار 
و  هوشمند  مچي  ساعت  هندزفري،  قبیل:  از  ارتباطي 
تخلف  گزارش  آزمون،  به جلسه  ارتباطي  ابزارهاي  سایر 
احتمالي در فرآیند برگزاري آزمون یاد شده را در اسرع 

سنجش  سازمان  حراست  کل  اداره  خبري  ستاد  به  وقت 
آموزش کشور، به نشاني: www.sanjesh.org یا آدرس 
  hefazatazmon@sanjesh.org :الكترونیكي

منعكس نمایید.  

روابط عمومي سازمان سنجش آ موزش كشور

قابل توجه داوطلبان آزمون دكتري سال 1399

اطالعيه سازمان سنجش

 آموزش كشور درخصوص :

تأثير سوابق 

تـحصيلي ، 

انتـخاب

 نـظام 

آموزشي

 و منابع 

آزمـون 

سراسـري

 سال 1399

خود را از حلقۀ نگرانی

صفحه 8 نجات دهيد

اطالعيه های سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 اصالحات و تمدید مهلت ثبت نام 

درمرحله تمدید پذیرش دوره های  

كارشناسی حرفه ای ومهندسی 

فناوری وكارداني فني وحرفه اي 

»ناپيوسته« علمي ـ كاربردي 

بهمن سال 1398 

قابل توجه داوطلبان آزمون هاي سراسري
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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 الكترونیكی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند: 
بهتر  قرآن  که  هستند  کساني  مردم  بهترین 
بخوانند و در کاِر دین داناتر باشند و از خدا 
بیشتر بترسند و به نیكي، بیشتر امر کنند، و 
از بدي، بیــشتر جــــلو گـــیري کنند، و با 

خویشاوندان، بیشتر نزدیک شوند.

اندوزد،  ادب  و  دهد  تعلیم  را  خود  که  آن 
شایسته تر به تعظیم است از آن که دیگري را 

تعلیم دهد و ادب آ موزد.

امام جعفر صادق )ع( فرمودند: 
مي ایستد،  نماز  به  نمازگزار  که  هنگامي 
رحمت خداوند از دامنة آسمان تا دامنة زمین 
را  اطرافش  فرشتگان،  و  مي شود  نازل  او  بر 
احاطه مي کنند و فرشته اي مي گوید: اگر این 
نمازگزار ارزش نماز را مي دانست، هیچ گاه از 

آن منصرف نمي شد.

چند نكته درباره آزمون  دكتري سال 1399 )بخش اول(
نیمه متمرکز   »Ph.D« دکتري  آزمون  خداوند،  یاري  به 

حوزه هاي  در  اسفندماه   9 جمعه  روز   ،1399 سال 

برگزار  کشور  سراسر  شهرستان   60 در  آزمون  این 

مي شود. به همین خاطر، مناسب دیدیم که در این 

یادآوري  به  بعدي،  شماره  و  شماره  این  در  ستون، 

چند نكته درباره آزمون یاد شده بپردازیم:

1 ـ کارت  شرکت در  آزمون  تمام داوطلبان،  از روز 

سه شنبه 6 اسفند ماه، براي مشاهده و پرینت، روي 

خواهد  قرار  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سایت 

آزمون   این  در  شرکت   متقاضي  داوطلبان   و   گرفت 

در  آزمون،  در  کارت شرکت  پرینت  براي  مي توانند 

تاریخ تعیین شده به این سایت رجوع کنند و با وارد 

نام خانوادگي  )شامل:  شناسنامه اي  اطالعات  کردن 

ثبت نامي  اطالعات  یا  تولد(  تاریخ  و  نام، کد ملي  و 

)شماره پرونده و کد پي گیري( از کارت شرکت در 

آزمون خود پرینت تهیه کرده و بر اساس آدرس و 

تاریخ تعیین شده روي کارت شرکت در آزمون، به 

حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمایند. 

توجه   99 سال  دکتري  آزمون  داوطلبان  تمام  ـ   2

آزمون،  جلسه  در  شرکت  براي  که  باشند  داشته 

و  آزمون  در  شرکت  کارت  پرینت  داشتن  همراه 

همچنین اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عكسدار 

و ارائه آن، الزامي است. 

کارت  نقص  رفع  باجه  تشكیل  محل  و  نشاني  ـ   3

شرکت در  آزمون تمام داوطلبان، بر مبناي شهرستان 

به شرح جدول شماره 2، که در  آنان  آزمون  محل 

و  بود،  خواهد  است،  آمده  سنجش  سازمان  سایت 

داوطلبان، در صورت وجود نقص احتمالي در کارت 

شرکت در آزمون خود، باید بر اساس توضیحات بند 

»د« )تذکرات مهم(  اطالعیه مربوط به پرینت کارت 

این آزمون اقدام کرده و در صورت نیاز، در یكي از 

روزهاي چهارشنبه 7 یا پنجشنبه 8 اسفند ماه، به 

حوزه هاي  رفع نقص کارت مراجعه کنند.

4- به تمام داوطلبان توصیه مي شود که مندرجات 

با  همراه  که  را،  آزمون  در  شرکت  راهنماي  برگ 

کارت شرکت در جلسه آزمون، روي سایت سازمان 

دقیقاً  است،  پرینت  قابل  و  مي گیرد  قرار  سنجش 

مطالعه نمایند و با توجه به شماره داوطلبي درج شده 

روي کارت ورود به جلسه آزمون و براساس نشاني 

حوزه هاي امتحاني، که روي این کارت درج گردیده 

است، حوزة امتحاني خود را شناسایي نمایند.

باید،  آزمون،  جلسه  در  حضور  براي  داوطلبان   -5

عالوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون و اصل کارت 

ملي یا شناسنامه عكس دار، چند مداد سیاه نرم پر 

رنگ، پاک کن، تراش و سنجاق به همراه داشته باشند 

و از آوردن وسایل اضافي به جلسه آزمون و هرگونه 

)از قبیل:  الكترونیكي و محاسباتي  ارتباطي،  وسیله 

هوشمند،  انگشتر  هوشمند،  ساعت  همراه،  تلفن 

کیف  حساب(،  ماشین  و  پیجر  هوشمند،  دستبند 

و  نُت  هرگونه  جزوه،  دستي،کتاب،  ساک  دستي، 

يادداشت و نظاير آن اکیداً خودداري کنند؛ زیرا به 

همراه داشتن هر یک از وسایل پیشگفته، به عنوان 

تخلف و تقلب تلقي شده و با داوطلبان متخلف، برابر 

آیین نامه تقلب و تخلف رفتار خواهد شد.

بهبود  در جهت  آنجایي که سازمان سنجش  از   -6

به  نیاز  آزمون،  برگزاري  حوزه هاي  کیفي  ارتقاء  و 

نظرات داوطلبان به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده 

ارزیابي حوزه ها دارد، خواهشمند  براي  و اطالعات 

پرسشنامه  تكمیل  به  نسبت  عزیزان،  این  که  است 

دهم  تا  سوم  تاریخ  از  خود  امتحاني  حوزه  ارزیابي 

اسفند ماه 97 )به صورت اینترنتي( از طریق پایگاه 

اطالع رساني این سازمان اقدام کنند.

موفق باشيد
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از 15 بهمن ماه آغاز شده است  :

ثبت نام وام شهریه دانشگاه
 جامع علمی ـ كاربردی

جامع  دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجويی  معاون 
وام شهريه  ثبت نام  کرد:  اعالم  کاربردی  ـ  علمی 
سال   ماه  بهمن   ۱۵ از  دانشگاه،  اين  دانشجويان 
جاری آغاز شده است و تا ۱۵ تيرماه سال ۹۹ ادامه 

خواهد داشت.

تقاضای  ثبت  آغاز  از  پیش بین،  سیداحمدرضا  دکتر 
نیمسال دوم  برای  این دانشگاه  وام شهریه دانشجویان 

تحصیلی98-99 خبر داد.
به مبلغ  این دانشگاه  افزود: وام شهریه دانشجویی  وی 
هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت هر نیمسال است 

که دانشجویان می توانند آن را دریافت کنند.
ـ  علمی  جامع  دانشگاه  فرهنگی  و  دانشجویی  معاون 
ماه  بهمن   15 از  دانشجویان  ثبت نام  افزود:  کاربردی 
سال جاری آغاز شده است و تا 15 تیرماه سال 99 ادامه 

خواهد داشت.
وی تأکیدکرد: دانشجویان برای ثبت نام این وام می توانند 
با مراجعه به پورتال صندوق رفاه دانشجویان به آدرس: 
WWW.Swf.ir نسبت به ثبت درخواست وام شهریه 

خود اقدام کنند.
شهریه  وام  دریافت  متقاضیان  گفت:  پیش بین  دکتر 
از  پس  کاربردی،  ـ  علمی  جامع  دانشگاه  دانشجویی 
ثبت درخواست خود در پورتال دانشجویی صندوق رفاه 
دانشجویان و تأیید نهایی از سوي مرکز آموزش علمی 
ـ کاربردی و واحد استانی، مدارک الزم را براي تشكیل 
بانک  شعبه  نزدیک ترین  به  شهریه،  وام  اخذ  و  پرونده 
طرف تعهد ارائه کرده تا از این تسهیالت بهره مند شوند.

از 26 بهمن ماه آغاز شده است:

ثبت نام آزمون EPT و فراگير 
مهارت های عربی دانشگاه آزاد

مهارت های  فراگير  آزمون  و   EPT آزمون  ثبت نام 
عربی اسفند ماه دانشگاه آزاد اسالمی آغاز شد.

ثبت نام آزمون EPT و آزمون فراگیر مهارت های عربی 
روز شنبه 26  از  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  ماه 98  اسفند 
بهمن ماه آغاز شده است و تا ساعت 24 روز جمعه 2 

اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
این آزمون ها، در روز جمعه 16 اسفند ماه 98 به طور 
اهواز،  مشهد،  تبریز،  تهران،  شهرهاي:  در  همزمان 
و  کرج، ساری  یزد،  کرمان،  کرمانشاه،  اصفهان، شیراز، 

رشت برگزار خواهد شد.
ضمناً زمان دریافت کارت ورود به جلسه از روز سه شنبه 

13 اسفند ماه است.
دکتری  دوره  دانشجویان  تنها  که  است  یادآوري  به  الزم 
تخصصی شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی، می توانند، 
در صورت تمایل، با مراجعه به سامانه مرکزسنجش و پذیرش به 
نشانی:  http://english.iau.ac.ir/ept نسبت به 
ثبت نام اقدام کنند و همچنین از منابع و بودجه بندی 

سؤاالت آزمون هاي یاد شده آگاهی یابند.

تا اول اسفند ماه ادامه دارد:

 ثبت درخواست مهمان دانشگاه 
علمی ـ كاربردی 

مهلت ثبت درخواست مهمان نيمسال دوم ۹۹-۹8 
دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی، از روز شنبه ۲۶ 
تا روز پنجشنبه  بهمن ماه ۹8 آغاز شده است و 

اول اسفند ماه ۹8 ادامه دارد.

نیمسال  مهمان  درخواست  ثبت  زمان بندی  براساس 
مهلت  کاربردی،  ـ  علمی  جامع  دانشگاه   98-99 دوم 
ثبت درخواست مهمان نیمسال دوم 98-99 در سامانه 
ماه 98  بهمن   26 روز شنبه  از  دانشگاه،  این  آموزشی 
ماه 98  اسفند  اول  پنجشنبه  روز  تا  و  است  آغاز شده 

ادامه دارد.
آموزشی  تقویم  در  مهمان  درخواست  تمدید  همچنین 
جامع  دانشگاه   99-98 تحصیلی  سال  دوم  نیمسال 
اسفندماه 98 عنوان  الی 22  از 17  کاربردی،  ـ  علمی 

شده است.
در  کاربردی  ـ  علمی  جامع  دانشگاه  کالس های  ضمناً 
نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99 نیز از روز 26 بهمن 

 10 از  اضافه  و  زمان حذف  و  است  آغاز شده   98 ماه 
اسفند ماه 98 آغاز خواهد شد و تا 15 اسفند ماه ادامه 

خواهد داشت.
الزم به یادآوري است که حذف اضطراری نیز در روزهاي 
پایان  امتحانات  انجام شده و  12 و 13 خرداد ماه 99 
نیمسال نیز از 31 خرداد ماه 99 آغاز خواهد شد و تا 

14 تیرماه 99 ادامه خواهد داشت.

تا 5 اسفند ماه ادامه دارد:

ثبت نام سرباز ماهر در دانشگاه 
جامع علمی ـ كاربردی 

علمی  جامع  دانشگاه  آموزشی  خدمات  مديرکل 
در  ماهر  سرباز  ثبت نام طرح  آغاز  از  کاربردی،  ـ 
گفت:  و  داد  خبر  ناجا  کاربردی  ـ  علمی  مراکز 
ثبت نام در اين طرح، از روز ۲۶ بهمن ماه ۹8 آغاز 

شده است و تا ۵ اسفند ماه ادامه دارد.

دکتر سعید اشرفی، با اشاره به آغاز ثبت نام طرح سرباز 
جامع  دانشگاه  ماموریت های  به  توجه  با  گفت:  ماهر، 
کل  ستاد  همكاری  با  دانشگاه  این  کاربردی،  ـ  علمی 
نیروهای مسلح و دانشگاه فنی و حرفه ای، آموزش های 

مهارتی به سربازان را آغاز کرده است.
وی ادامه داد: براساس تفاهم نامه ای که میان دانشگاه 
جامع علمی ـ کاربردی، دانشگاه فنی و حرفه ای و ستاد 
سرباز  ثبت نام  است،  شده  منعقد  مسلح  نیروهای  کل 
آذربایجان  استان:  هشت  در  آزمایشی  صورت  به  ماهر 
غربی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، گیالن، 
کرمانشاه، خراسان رضوی و تهران از روز 26 بهمن ماه  
98 آغاز شده است و تا 5 اسفند ماه 98 ادامه خواهد 

داشت.
ـ  علمی  جامع  دانشگاه  آموزشی  خدمات  مدیرکل 
کاربردی ادامه داد: در حال حاضر و در ابتدای این طرح، 
از ظرفیت مراکز علمی ـ کاربردی ناجا استفاده می شود، 
و در مراحل بعدی، از تمامی ظرفیت دانشگاه علمی ـ 
کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای استفاده خواهد شد.

براي ثبت نام در  افزود: سربازان داوطلب می توانند  وی 
 /ir.ac.uast.sateb//:https آدرس:  به  طرح،  این 

)سامانه ساتب( مراجعه کنند. 
سربازان  برای  پودمان  تک  عنوان   11 مرحله  این  در 
داوطلب و متناسب با عالقه و نیاز بومی استان مربوط 
ارائه می شود و این دوره های پودمانی، در چهار حوزه 
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اصلی: صنعت، کشاورزی، فرهنگ و هنر و مدیریت است.
ماهر،  سرباز  آزمایشی  مرحله  در  که  است  گفتني 
افزار،  ماشین  مكانیک  جوشكاری،  صنعت،  دوره های 
مكانیک خودرو، گرایش برق صنعتی، گرایش الكترونیک 
صنعتی، صنایع چوب و تولید مبلمان، دامپروری، پرورش 
گلخانه ای،  محصوالت  تولید  و  باغبانی  طیور،  صنعتی 
کسب  مدیریت  و  انگلیسی  زبان  مترجمی  گردشگری، 

و کار ارائه می شود.

تا 7 اسفند ماه ادامه دارد: 

حذف و اضافه نيمسال دوم 99-98 
دانشگاه پيام نور

حذف و اضافه نيمسال دوم سال تحصيلی ۹۹-۹8 
دانشگاه پيام نور از ۲۶ بهمن ماه آغاز شده است. 

تحصیلی  سال  دوم  نیمسال  آموزشی  تقویم  اساس  بر 
اضافه  و  حذف  شروع  تاریخ  پیام نور،  دانشگاه   99-98

نیمسال دوم از 26 بهمن ماه 98 آغاز شده است.
 99-98 تحصیلی  سال  دوم  نیمسال  اضافه  و  حذف 
است  شده  آغاز   98 ماه  بهمن   26 از  پیام نور  دانشگاه 
و تا 7 اسفند ماه 98 از طریق سیستم گلستان پیام نور 
به آدرس اینترنتی: reg.pnu.ac.ir انجام خواهد شد.

ضمناً تاریخ برگزاري امتحانات ترم دوم دانشگاه پیام نور 
در سال تحصیلی 98-99 از 18 خرداد ماه تا 10 تیر 

ماه 99 اعالم شده است.
همچنین درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان 
 99-98 تحصیلی  سال  دوم  نیمسال  ورودی  مشمول 
پیام نور، 3 اسفند ماه 98 الی 27 فروردین ماه 99 اعالم 

شده است.

از امروز آغاز مي شود :

ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد 
گروه علوم پزشكی

رئيس مرکز سنجش آموزش پزشكی گفت: ثبت نام 
پزشكی  گروه  رشته های  کارشناسی ارشد  آزمون 
سال ۱٣۹۹ از ۲8 بهمن ماه )امروز( آغاز می شود. 

کارشناسی ارشد  آزمون  افزود:  حیدرزاده  آبتین  دکتر 
سال  1399 گروه علوم پزشكی، در روزهای 26 و 27 

تیر ماه سال 1399 برگزار می شود و دفترچه راهنمای 
ثبت نام در این آزمون نیز از طریق سایت مرکز سنجش 

آموزش پزشكی منتشر می شود.
آغاز  )امروز(   98 ماه  بهمن   28 از  ثبت نام  افزود:  وی 

می شود و تا نیمه اول اسفندماه 98 ادامه دارد.
کرد:  خاطرنشان  پزشكی  آموزش  سنجش  مرکز  رئیس 
همراه  به  امتحانی  و ضرایب  دروس  امتحانی،  رشته های 
ناپیوسته  کارشناسی ارشد  دوره  ورودی  آزمون  منابع 
رشته های گروه پزشكی سال تحصیلی 1399 - 1400 در 

سایت مرکز سنجش آموزش پزشكی منتشر شده است.
و  سنجش  شورای  مصوبه  اساس  بر  شد:  یادآور  وی 
پذیرش وزارت بهداشت، مصوبه »لزوم کسب 25 درصد 
نمره درس زبان« از آزمون پذیرش کارشناسی ارشد سال 

99 گروه علوم پزشكی حذف شده است.
دکتر حیدرزاده یادآور شد: مدارک مورد پذیرش، دروس 
ورودی  آزمون  رشته های  به  مربوط  و ضرایب  امتحانی 
برای   1400  - تحصیلی1399  سال  کارشناسی ارشد 
83 رشته علوم پزشكی و 4 رشته داروسازی اعالم شده 
است و آزمون کارشناسی ارشد سال  1399 گروه علوم 
پزشكی نیز برای 83 رشته گروه علوم پایه پزشكی و 4 

رشته داروسازی برگزار می شود.

براي جلوگيری از تضييع حقوق دانشجویان:

دستورالعمل اجرای صحيح 
شيوه نامه انضباطی به دانشگاه ها 

ابالغ شد
کرد:  اعالم  دانشجويان  امور  سازمان  رئيس 
دانشجويان،  حقوق  تضييع  از  جلوگيری  برای 
و  رويه  وحدت  ايجاد  منظور  به  دستورالعملی 
به  انضباطی  شيوه نامه  و  آيين نامه  صحيح  اجرای 

دانشگاه ها ابالغ شد.

برای  دستورالعمل  ابالغ  درباره  صدیقی،  مجتبی  دکتر 
شورای های انضباطی دانشگاه ها به منظور ایجاد وحدت 
رویه و اجرای صحیح آیین نامه و شیوه نامه، گفت: چون 
بندهای  و  ماده  از  است  ممكن  متفاوتی  تفسیرهای 
وحدت  فرم های  گیرد،  صورت  انضباطی  شیوه نامه 
رویه ای تنظیم شده است که در آن توضیح داده است 

که برای هر بند و ماده باید از چه فرمی استفاده شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، اگر دانشجویی به شورای 
انضباطی احضار می شود، مشخص شده است که چه بند 

و چه فرمی را باید تكمیل کند.
رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: در این فرم، حقوق 
عنوان  به  است؛  شده  اعالم  و  پیش بینی  دانشجویان 
مثال، اعالم شده است دانشجویی که احضار شده، از چه 

امكانی می تواند استفاده کند.
مدارکی  است  قرار  مثال،  عنوان  به  اگر،  یا  افزود:  وی 
جمع شود، حراست چگونه فرم ها را تكمیل کند، و در 
مجموع می توان گفت که این بندها به صورت یكسان در 
دانشگاه ها اعالم شده تا استفاده و اجرا شود و از تضییع 

حقوق دانشجویان جلوگیری شود.

تا 3 اسفند ماه ادامه دارد:

ثبت نام بيست و دومين دوره عتبات 
دانشگاهيان

از آغاز  رئيس ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان، 
ثبت نام بيست و دومين دوره عتبات دانشگاهيان 
خبر داد و گفت: ثبت نام از روز يكشنبه ۲7 بهمن 
ماه )ديروز( آغاز شده است و تا ٣ اسفند ماه ادامه 

خواهد داشت.

خبری  نشست  در  مطهری پور،  مرتضی  االسالم  حجت 
بیست و دومین دوره عتبات دانشگاهیان، گفت: ثبت نام 
دور جدید بیست و دومین دوره عتبات دانشگاهیان از 
روز یكشنبه 27 بهمن ماه 98 )دیروز( آغاز شده است 
با مراجعه  و دانشگاهیان تا 3 اسفند ماه 98 می توانند 
به سایت: ir.labbayk نسبت به ثبت نام در این دوره 

اقدام کنند.
افزود:  دانشگاهیان  عتبات  و  عمره  ستاد  رئیس 
این  در  عتبات  به  اعزام  برای  دانشگاهیان  قرعه کشی 
الزم  هماهنگی های  و  می شود  انجام  اسفندماه   5 دوره 
با معاونت عتبات سازمان حج صورت گرفته است. ضمناً 
اعزام دانشگاهیان از روز 18 اسفند ماه 98، مصادف با 
13 رجب سالروز والدت امیرالمؤمنین علی )ع( ، شروع 

می شود.
تا  اعزام ها  کرد:  خاطرنشان  مطهری پور  االسالم  حجت 
روز 27 فروردین ماه 99 ، مصادف با 21 شعبان ، ادامه 
خواهد داشت و با توجه به اینكه این دوره کمی با تأخیر 
آغاز شد، برای اعزام دانشگاهیان 150 کاروان پیش بینی 
شده است که 110 کاروان آن به صورت هوایی و 40 
کاروان نیز به صورت زمینی به عتبات اعزام خواهند شد.
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 اعالم اصالحات پذیرش مرحله 

تمدید پذیرش دوره  كارداني فني و 

دوره كارداني حرفه اي »ناپيوسته« 

نظام آموزش مهارتي  دانشگاه جامع 

علمي ـ كاربردي بهمن ماه سال 

1398 و تمدید مهلت ثبت نام 
پیرو انتشار اطالعیه مورخ 98/11/20، در خصوص مرحله تمدید پذیرش دوره  کارداني 
فني و دوره کارداني حرفه اي»ناپیوسته« نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي 
- کاربردي بهمن ماه سال 1398، بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان واجد شرایط 
عالقه مند به تحصیل در رشته هاي تحصیلي فوق مي رساند که با توجه به اعالم برخي 
از اصالحات مربوط به مرحله تمدید پذیرش بهمن ماه »به شرح ذیل این اطالعیه که 
در سایت سازمان سنجش آمده است« و همچنین به  منظور مساعدت براي ثبت نام 
متقاضیاني که تا تاریخ 98/11/27 نسبت به مراجعه و ثبت نام اقدام ننموده اند، مقرر 
گردید که مهلت این مرحله از پذیرش، تا روز سه شنبه مورخ 1398/12/29 )فردا( 

تمدید گردد. 
مندرج  اطالعات رشته محل هاي  براساس جداول حاوي  مندان مي توانند  لذا عالقه 
در اطالعیه فوق الذکر و مندرجات این اطالعیه )که در سایت سازمان سنجش درج 
گردیده است( و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای مذکور و ضمن مشخص 
نمودن رشته، مراکز و واحدهاي آموزشي مورد عالقه خود، با همراه داشتن مدارک 
و  مراکز  به  تعیین شده  تاریخ  مورخ 98/11/20، تا  اطالعیه  در  اعالم شده  موارد  و 

واحدهاي آموزشي محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 اعالم اصالحات پذیرش مرحله تمدید 

پذیرش دوره  كارشناسي حرفه اي 

و مهندسي فناوري »ناپيوسته« نظام 

آموزش مهارتي  دانشگاه جامع 

علمي ـ كاربردي بهمن ماه سال 

1398 و تمدید مهلت ثبت نام 
دوره   پذیرش  تمدید  مرحله  خصوص  در   ،98/11/20 مورخ  اطالعیه  انتشار  پیرو 
دانشگاه  مهارتي  آموزش  نظام  »ناپیوسته«  فناوري  مهندسي  و  حرفه اي  کارشناسي 
جامع علمي - کاربردي بهمن ماه سال 1398، بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان 
واجد شرایط عالقه مند به تحصیل در رشته هاي تحصیلي فوق مي رساند که با توجه به 
اعالم برخي از اصالحات مربوط به مرحله تمدید پذیرش »به شرح ذیل این اطالعیه 
که در سایت سازمان سنجش آمده است« و همچنین به  منظور مساعدت براي ثبت نام 
متقاضیاني که تا تاریخ 98/11/27  نسبت به مراجعه و ثبت نام اقدام ننموده اند، مقرر 
گردید که مهلت این مرحله از پذیرش، تا روز سه شنبه مورخ 1398/11/29 )فردا( 

تمدید گردد.
 لذا عالقه مندان مي توانند براساس جداول حاوي اطالعات رشته محل هاي مندرج 
در اطالعیه فوق الذکر و مندرجات این اطالعیه )که در سایت سازمان سنجش درج 
گردیده است( و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای مذکور و ضمن مشخص 
نمودن رشته، مراکز و واحدهاي آموزشي مورد عالقه خود، با همراه داشتن مدارک 
و  مراکز  تعیین شده به  تاریخ  تا  مورخ 98/11/20،  اطالعیه  در  اعالم شده  موارد  و 

واحدهاي آموزشي محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

پیرو هشدارهای متعدد این سازمان مبنی بر سوء استفاده اشخاص و مؤسسات 
می رساند  اطالع  به  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  اعتبار  و  از نام  سودجو 
نيروی  و  فتا  پليس  سوي  از  و پی گيری موضوع  سازمان  این  شكایت  با  که 
انتظامی، عوامل یک کانال مجعول و غیر واقعی، که به نام سازمان سنجش در فضای 
مجازی )تلگرام ( فعالیت می کرد، شناسايی، دستگير و به منظور اقدامات بعدی، 

تحويل مراجع قضايی شدند.
 مجدداً به اطالع داوطلبان و شهروندان گرامی می رساند که سازمان سنجش 
آموزش کشور، هیچ گونه فعالیت و اطالع رسانی در فضای مجازی بجز کانال های اطالع 

رسانی داخل به نشانی ذیل ندارد:
http://sapp.ir/sanjeshprnoet  : پیام رسان سروش

https://profile.igap.net/prnoetir : پیام رسان آی گپ

https://gap.im/prnoetir :پیام رسان گپ
@prnoetir :پیام رسان بله

https://eitaa.com/prnoetir : پیام رسان ایتا
ضمناً از عموم داوطلبان آزمون هاي سراسري خواهشمند است که در صورت مشاهده 
هرگونه اقدامات خالف قوانین و مقررات یا سوء استفاده احتمالی از نام و عنوان این 
-36182151 و   026-36182152 تلفن هاي:  شماره  طریق  از  را  مراتب  سازمان، 
نشانی  الكترونیكي:  hefazatazmon@sanjesh.org یا  آدرس  و   026
حراست  کل  اداره  خبري  به ستاد    http://q.sanjesh.org/53479 :اینترنتی

سازمان سنجش آموزش کشور گزارش نمایند.

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

قابل توجه داوطلبان آزمون هاي سراسري
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 سازمان سنجش آموزش کشور بدین وسیله موارد ذیل را به اطالع کلیه داوطلبان ثبت نام 
کننده در آزمون ورودي دوره دکتري »Ph.D« )نیمه متمرکز( سال 1399 مي رساند:

 الف  - نحوه  و زمان پرینت كارت شركت در آزمون 
کارت  شرکت در  آزمون  کلیه  داوطلبان ، از روز سه شنبه 98/12/6 براي مشاهده و پرینت، روي 
 www.sanjesh.org نشاني:  به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  اطالع رساني  پایگاه 
قرار خواهد گرفت؛ لذا کلیه  داوطلبان  متقاضي شرکت  در این آزمون ، براي پرینت کارت 
شرکت در آزمون، باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق، به پایگاه اطالع رساني مذکور 
مراجعه نموده و با وارد نمودن اطالعات شناسنامه اي )شامل: نام خانوادگي و نام، کد ملي 
و تاریخ تولد( یا اطالعات ثبت نامي )شماره پرونده و کد پي گیري( از کارت شرکت در 
آزمون خود پرینت تهیه نمایند و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده روي کارت شرکت 
در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمایند. بدیهي است که براي شرکت در جلسه 
آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملي یا اصل 
شناسنامه عكسدار و ارائه آن، الزامي است. ضمناً سایر اطالعات دیگر، در برگ راهنماي 
با کارت شرکت در آزمون روي سایت سازمان سنجش  شرکت در آزمون، که همزمان 

آموزش کشور قرار گرفته، قابل پرینت و دریافت است. 
ب  ـ آدرس و محل  رفع نقص كارت شركت در آزمون 

آدرس و محل تشكیل باجه رفع نقص کارت شرکت در  آزمون کلیه داوطلبان، بر مبناي 
شهرستان محل آزمون آنان، به شرح جدول شماره 2 )مندرج در سایت سازمان سنجش( 
است و داوطلبان، در صورت وجود نقص احتمالي در کارت شرکت در آزمون، باید براساس 
از ساعت 8:30  نیاز، صبح  اقدام کرده و در صورت  توضیحات بند »د« )تذکرات مهم( 
الي 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 الي 17:00 یكي از روزهاي چهارشنبه مورخ 

98/12/7 یا پنجشنبه مورخ 98/12/8 به حوزه هاي  رفع نقص کارت مراجعه نمایند.
ج- زمان برگزاري آزمون

 »Ph.D« دکتري  دوره  ورودي  آزمون  فرآیند  شده،  بیني  پیش  زماني  برنامه  براساس 
)نیمه متمرکز( سال 1399 از ساعت 8:00 صبح روز جمعه مورخ 98/12/9 در 60 شهرستان 
نام و آدرس حوزه امتحاني، روي کارت شرکت در  مختلف کشور آغاز خواهد شد. ضمناً 

آزمون داوطلبان مشخص شده است. 
د- تذكرات  مهم  

1- با توجه به اطالعات مندرج روي کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغایرتي در 
بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 14، 15، 16، 17 و 18 )شامل  اطالعات مندرج در 
نام خانوادگي و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، کد ملي، معدل مقطع کارشناسي، تاریخ 
فارغ التحصیلي مقطع کارشناسي، مؤسسه فارغ التحصیلي مقطع کارشناسي، معدل مقطع 
کارشناسي ارشد، تاریخ فارغ التحصیلي کارشناسي ارشد، مؤسسه فارغ التحصیلي کارشناسي ارشد، 
هیأت علمي )مربي آموزشي رسمي(، دانشگاه محل خدمت مربیان آموزشي رسمي( کارت 
شرکت در آزمون مشاهده نمودند، الزم است که براي اصالح مورد یا موارد مذکور، از طریق 
لینک مربوط، حداکثر تا تاریخ 98/12/9 منحصراً به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش 
کشور مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطالعات، نسبت به اصالح موارد اقدام نمایند، و 
داوطلبان، در صورتي که نسبت به بندهاي 3، 7 و 13 )جنس، معلولیت و زبان خارجي( کارت 
شرکت در آزمون مغایرتي مشاهده نمودند، الزم است که در یكي از روزهاي چهارشنبه مورخ 
98/12/7 یا پنجشنبه مورخ 98/12/8 به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص 

حوزه مربوط )براساس جدول شماره 2 که درسایت سازمان سنجش درج گردیده است ( 
مراجعه نموده و موضوع را پي گیري نمایند تا مشكل برطرف گردد. ضمناً درخصوص بندهاي 

12 و 21 )نام رشته امتحاني و محل برگزاري آزمون( هیچ گونه تقاضایي پذیرفته نخواهد شد.
تبصره: آن دسته از دانشجويان سال آخر، که حداکثر تا تاريخ ۹8/۱۱/٣0 در مقاطع 
کارشناسي ارشد يا دکتري حرفه اي فارغ التحصيل شده يا تا تاريخ ۹۹/۶/٣۱ در 
مقاطع مذکور فارغ التحصيل مي شوند، در اين مرحله بايد نسبت به ويرايش يا 
درج معدل فارغ التحصيلي )براي فارغ التحصيالن ۹8/۱۱/٣0( يا ميانگين نمرات 
واحدهاي درسي گذرانده شده )براي فارغ التحصيالن تا تاريخ ۹۹/۶/٣۱( خود تا 
تاريخ ۱٣۹8/۱۱/٣0 اقدام نمايند. اين داوطلبان بايد اصل گواهي تكميل و تأييد 
شده از سوي دانشگاه محل تحصيل، مربوط به معدل واحدهاي گذرانده تا تاريخ 
۹8/۱۱/٣0 )نمونه فرم در سايت سازمان سنجش درج گرديده است( را در زمان 

مصاحبه همراه داشته و ارائه نمايند. 
2- چنانچه مغایرتي در اطالعات مندرج در بند 8 )سهمیه ثبت نامي( کارت شرکت در 
از سهمیه رزمندگان )سپاه پاسداران و وزارت جهاد  آزمون داوطلبان متقاضي استفاده 
کشاورزي ، بنیاد شهید و امور ایثارگران، رزمندگان سپاه پاسداران، وزارت جهاد کشاورزی 
به   98/12/9 تاریخ  تا  که حداکثر  است  الزم  دارد،  وجود  مسلح(  نیروهای  کل  ستاد  و 
قسمت ویرایش اطالعات کارت آزمون ورودي دوره دکتري »Ph.D« )نیمه متمرکز( سال 
1399 در پایگاه اطالع رساني این سازمان وارد شده و سهمیه مذکور را اصالح نمایند تا 
در صورت تأیید نهایي از سوي ارگان ذي ربط، سهمیه براي آنها اعمال گردد؛ در غیر این 
صورت، با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضي در این زمینه، قابل قبول 
نیست. ضمناً تأکید می گردد داوطلبانی که در مرحله ثبت نام، متقاضی استفاده از سهمیه 
بوده اند، ولی سهمیه آنها به هر دلیل از طرف ارگان ذی ربط مورد تأیید قرار نگرفته است، 
ضمن ویرایش اطالعات )سهمیه ایثارگری(، برای بررسی و روشن شدن وضعیت سهمیه 
خود، حداکثر تا تاریخ 98/12/11 به ارگان های مربوط نیز مراجعه نمایند. بدیهی است 
که در صورت تأیید سهمیه از سوي ارگان ذی ربط، سهمیه درخواستی اعمال می گردد 
و در غیر این صورت، با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضی در این 

زمینه، قابل قبول نیست.
را، که  آزمون  راهنماي شرکت در  برگ  توصیه مي شود که مندرجات  داوطلبان  به   -3
همراه با کارت شرکت در جلسه آزمون، روي سایت سازمان قرار گرفته و قابل پرینت 
و  ورودي  کارت  در  مندرج  داوطلبي  شماره  به  توجه  با  و  نمایند  مطالعه  دقیقاً  است، 
براساس آدرس حوزه هاي امتحاني، که روي کارت شرکت در آزمون درج گردیده است، 

حوزة امتحاني خود را شناسایي نمایند.
4- چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب، فاقد عكس بوده یا عكس روي کارت داراي 
اشكاالتي از جمله: فاقد مهر بودن عكس، واضح نبودن عكس و ... است، ضروري است 
که در ساعات مشخص شده در بند »ب«، شخصاً، ضمن همراه داشتن دو قطعه عكس 
4×3 )که در سال جاري تهیه شده باشد( و کارت شناسایي ملي یا شناسنامه عكسدار، به 
نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط )براساس جدول شماره 
2 مندرج در سایت سازمان سنجش ( مراجعه نمایند و موضوع را پي گیري نموده تا مشكل 

برطرف گردد.
5- داوطلبان، براي حضور در جلسه آزمون، باید، عالوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، 

 اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :
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پاک کن،  مداد  رنگ،  پر  نرم  سیاه  مداد  چند  و  عكسدار  شناسنامه  یا  ملي  کارت  اصل 
از ورود داوطلباني که کارت شرکت  مدادتراش و سنجاق به همراه داشته باشند. ضمناً 
در آزمون و کارت شناسایي )کارت ملي یا شناسنامه( به همراه نداشته باشند، به جلسه 

آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد.
 5 بند  در  مندرج  مدارک  )بجز  آزمون  جلسه  به  اضافي  وسائل  آوردن  از  داوطلبان   -6
فوق( و هرگونه وسیله ارتباطي، الكترونیكي، و محاسباتي )از قبیل: تلفن همراه، ساعت 
هوشمند، انگشتر هوشمند، دستبند هوشمند، پیجر و ماشین حساب(، کیف دستي، ساک 
دستي،کتاب، جزوه، هرگونه نُت يادداشت و نظاير آن اکیداً خودداري نمایند. بدیهي 
است که به همراه داشتن هرکدام از وسایل مندرج در این بند، به عنوان تقلب و تخلف 
تلقي شده و با داوطلبان ذي ربط، برابر آیین نامه تقلب و تخلف رفتار خواهد شد و موجب 

محرومیت از گزینش در آزمون مي شود.
7- با توجه به اینكه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفي حوزه هاي 
برگزاري آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطالعات براي 
ارزیابي حوزه ها دارد، خواهشمند است که نسبت به تكمیل نمودن پرسشنامه ارزیابي 
حوزه امتحاني خود در آزمون ورودي دوره دکتري »Ph.D« )نیمه متمرکز( سال 1399 
از تاریخ 98/12/9 لغایت 98/12/16 به صورت اینترنتي از طریق پایگاه اطالع رساني این 

سازمان اقدام نمایید.
8- داوطلبان، در صورت به وجود آمدن هرگونه مشكل در فرآیند برگزاري آزمون براي 
آنها، الزم است که حداکثر تا تاریخ 98/12/16 از طریق سیستم پاسخگویي اینترنتي با 
این سازمان مكاتبه نمایند. بدیهي است که درخواست هاي رسیده بعد از تاریخ فوق، قابل 

بررسي و پي گیري نخواهد بود.
قانون رسيدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري

ماده 5- تخلفات و جرایم در این قانون، مشتمل بر موارد زیر است:
الف- ارتكاب هرگونه عملي که موجب بي نظمي در برگزاري آزمون گردد یا همراه داشتن 

هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل: وسایل ارتباط الكترونیكي و دستگاه هاي حافظه دار.
ب- ارتكاب هرگونه عمل خالف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار 

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

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

3- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.
ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل: وسایل ارتباط الكترونیكي و دستگاه هاي 

حافظه دار.
د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤاالت.

ه - دسترسي غیرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و  یا سایر مدارک  داوطلبان  پاسخنامه هاي  و  اوراق  تغییر غیرمجاز سؤاالت،  و- هرگونه 

دفاتر مربوط به آزمون.
ز- افشاي سؤاالت آزمون یا تالش در جهت دستیابي و افشاي آن یا شرکت یا معاونت در این 

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

حین برگزاري آزمون، اعم از اینكه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعي یا غیر واقعي باشد.
ماده 6- هیأت هاي رسیدگي به تخلفات، صالحیت صدور حكم به مجازات هاي زیر را 

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

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

آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون 
از یک تا ده سال بعد.

تبصره- آراء هیأت هاي بدوي، جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )6( این قانون، قابل 
تجدید نظر خواهي در هیأت تجدید نظر رسیدگي به تخلفات در آزمون هاست.

ماده 7- در مورد مشموالن بندهاي )د(، )هـ(، )و( )ز( و )ح( ماده )5( هیأت هاي رسیدگي، 
متهم را براي رسیدگي و اعمال جزاي نقدي از ده میلیون )10/000/000( ریا ل تا یک 
میلیارد )1/000/000/000( ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات، به محاکم 

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

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

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

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

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

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

مدعي العلوم نیز مي تواند رأساً نسبت به اعالم جرم و پي گیري تخلفات آنان اقدام نماید.
 در خاتمه اضافه مي نماید:

1- نتایج اولیه این آزمون، به صورت کارنامه، در هفته اول اردیبهشت ماه سال 1399 از 
طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد.

2- داوطلبان، در صورت لزوم، مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را از این تاریخ لغایت روز 
پاسخگویي  بخش  یا  با شماره  تلفن: 0۲۱-4۲۱۶٣  اداري  وقت  در   ،98/12/8 پنجشنبه 

اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور در میان بگذارند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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کنكور چگونه خواهد بود؟ اگر سؤال ها سخت باشد چه 
کنم؟ نكند از مباحثی سؤال بیاید که من به آنها مسلّط 
نیستم؟ اگر تا زمان برگزاري کنكور نتوانم همة مباحث 
درسی را بخوانم چه؟ اگر نتوانم از پس سؤال ها بربیایم، 
دارم،  که دوست  رشته ای  در  آیا  می آورم؟  رتبه ای  چه 
قبول خواهم شد؟ اگر سر جلسة آزمون حالم بد بشود 

چه؟ امتحانات نهایی را چطور خواهم داد؟
این  به  بار  چند  روز،  طی  در  که  کرده اید  دقت  هیچ 
سؤال ها و موارد مشابه آنها فكر می کنید؟ آیا در کالس 
بارها جمالتی مشابه  از زبان همكالسی هایتان  درس و 
آن چه گفته شد، نشنیده اید؟ آیا می دانید که سؤال هایی 
از این دست، شما را در حلقة نگرانی نگه می دارد؟ حلقة 
نگرانی، حلقة بسیار بزرگی است و شامل تمام چیزهایی 
می شود که در زندگی خود نگرانشان هستید ؛ در واقع، 
نگرانی های  دارد.  جریان  اصلی  حلقة  دو  در  ما  زندگی 
ما دربارة آینده، سالمتی، مشكالت تحصیلی، شغلی یا 
خانوادگی در حلقة نگرانی قرار می گیرد، و در مقابل این 
حلقه، حلقه دیگری وجود دارد که حلقة نفوذ نام دارد 
موردشان  در  می توانید  که  است  اموری  تمام  شامل  و 

کاری انجام دهید. 
به  را  ما  گروهی،  رسانه های  سختی ها،  و  مشكالت  در 
این  ولی  می دهد،  سوق  نگرانی  حلقة  بر  تمرکز  سوی 
فقط انرژی مان را صرف نگرانی و غصه خوردن می کند؛ 
بگذارند،  اثر  زندگی شان  بر  می خواهند  که  افرادی  اما 
بیشتر بر حلقة نفوذ تمرکز می کنند، و در نتیجه، باعث 
که  است  ممكن  حتی  می شوند؛  نفوذشان  حلقة  رشد 

سرمشق دیگران نیز بشوند.
شما نمی توانید تصمیمات و شرایطی را که دست شما 

نیست، تغییر دهید، اما می توانید، نحوة پاسخ خودتان 
و احساسی را که نسبت به آن موقعیت دارید، با انجام 

کارهای تحت کنترلتان تغییر دهید.
و  دارید،  گله  دیگران  یا  خودتان  ضعف  نقاط  از  وقتی 
که  شرایطی  و  اوضاع  و  محیط  مشكالت  به  وقتی 
نمی توانید نقشی در آنها داشته باشید، توجه می کنید، 

در حلقة نگرانی قرار دارید.  
را صرف  و جسمی خود  فكری  موفق، تالش های  افراد 
حلقة نفوذ می کنند و به اموری می پردازند که می توانند 
افراد واکنشی، تالش خود  اما  درباره شان کاری بكنند، 
و  می کنند  معطوف  نگرانی  حلقة  سوي  و  سمت  به  را 
اوضاع  و  محیط  مشكالت  و  افراد  سایر  نقاط ضعف  به 
و شرایطی که نمی توانند در تحت اختیار خود بگیرند، 
توجه می کنند. حلقة نفوذ سرشار از »بودن«ها، و حلقة 
فردی  مثال،  برای  »داشتن«هاست؛  از  سرشار  نگرانی 
که در حلقة نفوذ است، هنگام روبرو شدن با مشكالت 
می گوید: »می توانم صبور باشم و با بررسی جوانب امر، 
است،  نگرانی  حلقة  در  که  فردی  و  بیابم«  راهكاری 
می گوید: »اگر فرصت بیشتری داشتم، اگر پول بیشتری 
داشتم، گرفتار نمی شدم«؛ در واقع، هرگاه می اندیشیم 
مشكل  اندیشه،  آن  خود  ماست،  از  بیرون  مشكل  که 

اصلی است. 
اجازه دهید که با چند مثال، حلقه هاي نفوذ و نگرانی را 

بیشتر توضیح دهیم: 
* علی در خانواده ای متشنج زندگی می کرد. او می گوید: 
و جنجال های  متوجه شدم که جار  نوزده سالگی  »در 
پدر و مادرم افزایش یافته است. در بیست و یک سالگی 
احساس  موقع،  آن  در  شدند.  جدا  هم  از  آنها  باالخره 

وظیفة زیادی می کردم و آرزوی کمک کردن به آنها و 
آشتی دادن آن دو را داشتم. پدرم را نصیحت می کردم 
که با مادرم آشتی کند، اما او به من می گفت که با انجام 
را  مادرم  می کند.  مال  لگد  را  خود  کار، شخصیت  این 
ترغیب  پدرم  با  مشترک  زندگي  به  دوباره  بازگشت  به 
می کردم، اما او نیز می گفت: نمی توانم دوباره به این مرد 
زیرا  گریه می کردم؛  زیادی  کنم. من مدت های  اعتماد 
بود.  شده  نابود  زندگی ام  کانون های  مهم ترین  از  یكی 
به خودم می گفتم: »چرا این اتفاق برای من افتاد؟ چرا 
من یک خانوادة صمیمی و کانونی گرم ندارم؟ اگر در 
خانواده ای دیگر متولد شده بودم )مثاًل خانوادة دایی یا 

عمویم( چقدر خوشبخت می شدم!« 
دوست خوبی داشتم که در سختی ها یاور من بود. یک 
آه کشیدن  نگرانی  و  از  باید  »تو  من گفت:  به  او  روز 
این  نیست،  تو  مشكل  این  بكشی.  دست  بافتن  رویا  و 
به  قبل،  از  بیش  کدام  هر  آنها  توست.  والدین  مشكل 

حمایت و محبت تو احتیاج دارند.«
در آن لحظه فهمیدم که من قربانی این شرایط نیستم و 
شرایط دست من نیست، اما می توانم برای خودم کاری 
و  پدر  داشتن  دوست  به  کردم  شروع  بنابراین،  بكنم؛ 
آنها  از  از یكي  از جانبداری  آنها، و  از  مادرم و حمایت 
اجتناب کردم. در آغاز، بی طرفی من برایشان سخت بود، 
برای  من  پذیرفتند.  مرا  خنثی  موضع  این  کم  کم  اما 
زندگی آینده ام سعی کردم از این تجربه درس بگیرم و 
کوشش کردم که ضعف های والدینم را در نظر بگیرم و 
سعی کنم که آن ضعف ها را تكرار نكنم و این گونه روي 

انجام آن کاری که از دستم بر می آید تمرکز کنم.« 
* ادیسون در سنین پیری، پس از کشف المپ، یكی از 

خود را از حلقۀ نگرانی نجات دهيد
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ثروتمندان آمریكا به شمار می رفت و درآمد سرشارش 
ساختمان  که  مجهزش  آزمایشگاه  در  کمال  و  تمام  را 
بزرگترین  آزمایشگاه،  این  می کرد.  هزینه  بود،  بزرگی 
عشق پیرمرد بود. هر روز اختراعی جدید در آن شكل 

می گرفت تا آماده بهینه سازی و ورود به بازار شود؛ 
اما نیمه های یک شب، از اداره آتش نشانی به پسر 
ادیسون اطالع دادند که آزمایشگاه پدرش در آتش 
می سوزد و حقیقتاً کاری از دست کسی بر نمی آید 
از  جلوگیری  برای  فقط  مأموران  تالش  تمام  و 
گسترش آتش به سایر ساختمان هاست. آنها تقاضا 
اطالع  به  قبولی  قابل  نحو  به  موضوع  که  داشتند 
که  اندیشید  خود  با  شود. پسر  رسانده  پیرمرد 
پیرمرد با شنیدن این خبر سكته می کند؛  احتماالً 

بنابراین، از بیدار کردن او منصرف شد و خودش را به 
محل حادثه رساند و با کمال تعجب دید که پیرمرد در 
نشسته  صندلی  یک  روی  آزمایشگاه،  ساختمان  مقابل 

است و سوختن حاصل تمام عمرش را نظاره می کند!
پسر تصمیم گرفت که جلو نرود و پدر را آزار ندهد. او 
سر  به  عمرش  شرایط  بدترین  در  پدر  که  می اندیشید 

می برد.
ناگهان پدر سرش را برگرداند و پسر را دید و با صدای 
بلند و سر شار از شادی گفت: پسر! تو اینجایی؟! می بینی 
می بینی؟!  را  شعله ها  آمیزی  رنگ  است؟!  زیبا  چقدر 
شعله های  آن  که  می کنم  فكر  من  است!  حیرت آور 
بنفش، به خاطر سوختن گوگرد در کنار فسفر به وجود 
آمده است! وای! خدای من! خیلی زیباست! کاش مادرت 
هم اینجا بود و این منظره زیبا را می دید! کمتر کسی در 
طول عمرش امكان دیدن چنین منظره زیبایی را خواهد 

داشت! نظر تو چیست پسرم؟!
پسر حیران و گیج جواب داد: پدر! تمام زندگی ات در 
صحبت  شعله ها  رنگ  زیبایی  از  تو  و  می سوزد  آتش 
می کنی؟! چطور می توانی؟! من تمام بدنم می لرزد و تو 

اینجا خونسرد نشسته ای؟!
پدر گفت: پسرم! از دست من و تو که کاری بر نمی آید. 
مأموران هم که تمام تالششان را می کنند. در این لحظه 
بهترین کار، لذت بردن از منظره ای است که دیگر تكرار 

نخواهد شد. در مورد آزمایشگاه و باز سازی یا نو سازی 
نیست.  کار  این  موقع  اآلن  می کنیم؛  فكر  فردا  هم  آن 
را  امكانی  چنین  دیگر  که  کن  نگاه  زیبا  شعله های  به 

نخواهی داشت.
بوده و در  قابل کنترل  این مثال، آتش سوزی غیر  در 
حلقة  در  شعله ها  زیبایی  آنالیز  اما  است،  نگرانی  حلقة 
نفوذ است، و در نهایت، توماس ادیسون به یاری همین 
روحیه، سال بعد مجدداً در آزمایشگاه جدیدش مشغول 
اختراع  بزرگترین  از  یكی  سال،  همان  در  و  شد  کار 
بشریت، یعنی ضبط صدا، را تقدیم جهانیان نمود. آری 
او گرامافون را درست یک سال پس از آن واقعه اختراع 

کرد!
* مریم، داوطلب آزمون سراسری سال گذشته، تا بهمن 
ماه، آن گونه که باید، درس نخوانده بود و وقتی بهمن ماه 
به فكر درس خواندن افتاد، وحشت از حجم درس های 
نخوانده آن قدر او را نگران کرد که بیشتر شب هایش به 
ناراحتی می گذشت و مدام می گفت:  اظهار  گریستن و 
»ای کاش می توانستم به تیر ماه برگردم تا به جای وقت 
را  مدرسه  کادر  نیز  گاهی  بخوانم!«  درس  کردن،  تلف 

متهم می کرد که برنامه ریزی درستی نداشته اند و برای 
البته  و  برسد،  درس هایش  به  است  نتوانسته  او  همین 
خانواده اش نیز متهم بودند که شرایط و وسایل آرامش 
و آسایش او را در خانه برای مطالعه اش فراهم نكرده اند. 
امكان  و  خود  توانایی های  به  ایمانی  که  او 
پیشرفت کردن، نداشت، مدام دنبال راه های 
جنبی که برخی از آموزشگاه های آزاد تبلیغ 
می کردند، می رفت تا طبق گفتة آنها بتواند، 
مورد  نتیجه  به  الزم،  و  دقیق  مطالعه  بدون 
رتبه اش  نیز  نهایت  در  و  یابد،  دست  نظرش 
در آزمون سراسری، بسیار بدتر از تصوراتش 
رشته  از  یک  هیچ  در  نتوانست  و  گردید 

محل های با آزمون پذیرفته شود. 
می خواهیم بگوییم که خودتان را در مقابل مشكالت، از 
زاویه ای در نظر بگیرید که بتوانید کاری را انجام دهید؛ 
بهتر  را  کردن، چیزی  و شكایت  ناله  و  زدن  غر  وگرنه 

نمی کند. 
  لطفاً همین االن، نگرانی های خودتان را روی برگه ای 
حلقة  نگرانی  در  یک  کدام  که  ببینید  و  بنویسید 
)جایی که نمی توانید کاری برایش انجام بدهید و باید 
)جایی  نفوذ  حلقة  در  یک  کدام  دارد و  قرار  بپذیرید( 
کاری  خالق،  تجسم  و  تالش  اقدام،  با  می توانید  که 
برایش انجام بدهید( قرار دارد. بعد از دسته بندی کردن 
نگرانی هایتان، هر جایی را که نمی توانید کاری برایش 
انجام بدهید و از عهده تان خارج است، در لیستتان خط 
بزنید و دیگر نگرانش نباشید، و هر جایی را که می توانید 
کاری هر چند کوچک برایش انجام بدهید، در لیستتان 
مطمئن  و  کنید  اقدام  مورد،  آن  در  و  کرده  مشخص 
باشید که همة ما مسؤول زندگی خود هستیم )قابلیت 
پاسخگویی داریم( و می توانیم با کوشش در راه هستی 
خویش )آنچه هستیم( به طرزی مؤثر بر اوضاع و شرایط 

خود تأثیر بگذاریم. 

وقتی از نقاط ضعف خودتان یا دیگران گله دارید، و وقتی به 

مشكالت محيط و اوضاع و شرایطی كه نمی توانيد نقشی در آنها 

داشته باشيد، توجه می كنيد، در حلقۀ نگرانی قرار دارید

هرگاه می اندیشيم كه مشكل بيرون از ماست، خود آن اندیشه، 

مشكل  اصلی است
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به اطالع داوطلبان آزمون سراسري سال ۱٣۹۹ در رشته محل هاي با آزمون 
مي رساند که با توجه به مصوبات شوراي سنجش و پذيرش، نحوه و ميزان 
و  آزمون  در  شرکت  براي  آموزشي  نظام  انتخاب  و  تحصيلي  سوابق  تأثير 

همچنين فهرست منابع اين آزمون به شرح ذيل است.
۱( براساس مصوبه جلسه مورخ 98/8/1 شوراي سنجش و پذیرش،  در آزمون سراسري 
سال 1399، میزان تأثیر سوابق تحصیلي، حداکثر 30 درصد و با تأثیر مثبت اعمال 

مي شود؛ به طوري که: 
۱-۱- آن دسته از دیپلمه هاي: ریاضي فیزیک، علوم تجربي،  علوم انساني و علوم و 
معارف اسالمي، که دیپلم خود را سال 1398 یا 1399 و در نظام آموزشي جدید 
)3-3-6(  اخذ نموده و امتحانات دروس پایه دوازدهم آنها به صورت نهایي، سراسري 
و کشوري برگزارشده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي 
موجود دیپلم )پایه دوازدهم ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید 3-3-6(، به 
میزان حداکثر ٣0 درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و به صورت 

تأثير مثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود. 
۱-۲- آن دسته از دیپلمه هاي: ریاضي فیزیک، علوم تجربي،  علوم انساني و علوم و 
معارف اسالمي، که دیپلم خود را از سال 1384 الي 1397 در نظام آموزشي قبلي 
اخذ نموده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایي، سراسري و کشوري 
موجود  تحصیلي  سوابق  و  بوده  تحصیلي  سوابق  اعمال  مشمول  است،  برگزارشده 
حداکثر  میزان  به  قدیم( ،  نظام  متوسطه  آموزش  سوم  سال  ـ  یازدهم  )پایه  دیپلم 
۲۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و با تأثير مثبت، و داوطلبان 
و  و علوم  انساني  فیزیک، علوم تجربي،  علوم  ریاضي  داراي مدرک پیش دانشگاهي 
تحصیلي  سال  از  را  خود  دانشگاهي  پیش  دوره  مدرک  که  هنر،  و  اسالمي   معارف 
1390-1391 اخذ نموده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایي، سراسري و 

 کشوري برگزارشده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود دوره 
 پیش دانشگاهي )پایه دوازدهمـ  سال آخر آموزش متوسطه نظام قدیم(، به میزان حداکثر 
۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و با تأثير مثبت اعمال مي شود. 
در مجموع، میزان تأثیر سوابق تحصیلي، حداکثر 30 درصد است و به صورت تأثیر 

مثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود. 
۱-٣- سایر دیپلمه ها )غیر از بندهاي 1-1 و 1-2( مشمول اعمال سوابق تحصیلي 

نیستند. 
آزمون  پذیرش  و  سنجش  شوراي   98/4/29 مورخ  جلسه  مصوبه  به  توجه  با   )۲
نظام  به  توجه  بدون  میتوانند،   1399 سال  سراسري  آزمون  داوطلبان  سراسري، 
)سؤاالت  سؤال  مجموعه  دو  از  یكي  به  اند،  نموده  در آن تحصيل  که  آموزشي 
نظام آموزشي 3-3-6 یا سؤاالت مربوط به نظام آموزشي قدیم، سالي واحدي و ترمي 
واحدي(  که تمایل دارند پاسخ دهند؛ لذا داوطلبان، الزم  بوده است که در زمان ثبت نام 
این آزمون، عالقه مندي خود به پاسخگویي هر مجموعه سؤال را در تقاضانامه ثبت 

نامي خود مشخص و اعالم نموده باشند. 
٣( فهرست منابع آزمون سراسري سال 1399 )نظام قدیم و نظام 3-3-6( به شرح 

جداول ذیل اعالم مي گردد. 
4( فهرست منابع درس هاي »فقه« و »اصول عقاید« رشتة علوم و معارف اسالمي 

دوره پیش دانشگاهي آزمون سراسري سال 1399 به شرح ذیل است:  
۱-  درس فقه: کتاب آشنایي با فقه، نوشتة ملیحه حاجیان، انتشارات مدرسه.

 ۲-  درس اصول عقاید: کتاب جهانبیني 3 )عدل الهي و قضا و قدر( کد: 2009، شامل: فصل اول 
 )همه فصل(، فصل دوم )بجز عنوان »فلسفه اسالمي« صفحه 23 و 24(،  و از فصل چهارم، عنوان 

														 »نظام کل تا مصائب، مادر خوشبختي ها« )از صفحه 65 تا 72(.	

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص :

تأثير سوابق تحصيلي ، انتخاب نظام آموزشي و منابع آزمون 
سراسري سال 1399

فهرست كتب منبع سؤاالت آزمون سراسری سال 1399) نظام قدیم (

الف ـ دروس عمومی 
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ب ـ دروس تخصصی گروه علوم ریاضی 

ج ـ دروس تخصصی گروه علوم تجربی 

دـ دروس تخصصی گروه علوم انسانی 
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الف ـ دروس عمومی 

فهرست كتب منبع سؤاالت آزمون سراسری 

سال 1399، نظام 3-3-6 )نظام جدید( 

ب ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 

ج ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی 
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دـ دروس تخصصی گروه علوم انسانی 

 * سؤاالت آزمون درس اختصاصی زبان عربی برای دیپلمه های علوم و معارف اسالمی به ترتیب از کتب )1- عربی، زبان قرآن )1( کد: 110208، 2- عربی، زبان قرآن )2( کد: 111208، 

3- عربی، زبان قرآن )3( کد: 112208( رشتة علوم و معارف اسالمی طراحی خواهد شد.

 ** سؤاالت آزمون درس اختصاصی تاریخ برای دیپلمه های علوم و معارف اسالمی به ترتیب از کتب )1- تاریخ اسالم )1( کد: 110233، 2- تاریخ اسالم )2( کد: 111233، 3- تاریخ اسالم)3(

 کد: 112233(  رشتة علوم و معارف اسالمی طراحی خواهد شد. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور                                     

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

1- دانشگاه آزاد اسالمی موظف است که تغییر رشته و انتقال 134 نفر از فرزندان اعضاي 
هیأت  علمي بر اساس مصوبه هیأت رئیسه آن دانشگاه در سال 1396 به رشته هاي پزشكي، 
دندان پزشكي 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.
پزشكی،  متقاضی:  پُر  رشته  چهار  پذیرش  بعد،  به   1399 سال  سراسری  آزمون  از   -2
داروسازی، دندانپزشكی و دامپزشكی دانشگاه آزاد اسالمی، به صورت متمرکز و هم زمان با 
پذیرش دوره هاي روزانه، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه هاي دولتي، با انتخاب 
رشته متمرکز از سوي سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود و کدرشته محل های 
انتخاب رشته )دفترچه شماره 2( آزمون  دارای مجوز آن دانشگاه، در دفترچه راهنمای 

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.
دبيرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو

اطالعيه دبيرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در خصوص :

 مصوبات بيست و دومين جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1398/9/30  
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بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان واجد شرایط عالقه مند به تحصیل در رشته هاي 
تحصیلي دانشگاه فرهنگیان در مرحله تكمیل ظرفیت آزمون سراسري سال 1398 
مي رساند که براساس مصوبه جلسه بیستم شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 
1398/7/7 و بنا به درخواست وزارت آموزش و پرورش براي تأمین و تربیت بخشي از 
نیروي انساني مورد نیاز آموزشي خود، با توجه به عدم تكمیل ظرفیت در پردیس هاي 
و  بلوچستان  و  سیستان  تهران،  بوشهر،  البرز،  ایالم،  استان هاي:  فرهنگیان  دانشگاه 
مربوط  محل هاي  کدرشته  از  برخي  در  ظرفیت  تكمیل   که  گردید  مقرر  خورستان، 
به استان هاي مذکور، براي تحصیل در پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان صورت گیرد. 

لذا داوطلبان واجد شرایط، در صورت داشتن نمره کل نهایي 6500 و باالتر )با توجه به 
کارنامه نتایج علمي اولیه( براساس شرایط و ضوابط مندرج در صفحات 2 و 3 »بخش 
پیوست ها« دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398 )مندرج در 
پایگاه اینترنتي این سازمان( و با رعایت نكات ذیل و جداول حاوي اطالعات رشته 
است(،  آمده  سنجش  سازمان  سایت  در  که  اطالعیه  این  ذیل  در  )مندرج  محل ها 
مي توانند از تاریخ 98/11/27 لغایت 98/12/1 نسبت به ثبت نام و تكمیل فرم انتخاب 

رشته )حداکثر 20 کدرشته محل( در این مرحله از تكمیل ظرفیت اقدام نمایند.
براي پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان و  1- پذیرش دانشجو در این مرحله، منحصراً 
صرفاً براساس شرایط و ضوابط مندرج در صفحه 2 و 3 »بخش پیوست ها« دفترچه 

راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398 خواهد بود.
2- شیوه پذیرش و گزینش در مرحله تكمیل ظرفیت، همانند رشته هاي متمرکز با 

شرایط خاص در آزمون سراسري سال 1398 انجام خواهد شد. 
داراي  تحصیلي  رشته هاي  کد  از  یک  هر  در  سراسري  آزمون  پذیرفته شدگان   -3
بورسیه یا شرایط خاص، که به دستگاه هاي اجرایي تعهد خدمت دارند، و همچنین 
شهید  دبیر  تربیت  و  فرهنگیان  دانشگاه هاي  تحصیلي  رشته هاي  پذیرفته شدگان 
رجایي، که متعهد خدمت وزارت آموزش و پرورش هستند، مجاز ثبت نام و شرکت در 

گزینش رشته هاي تحصیلي این مرحله از تكمیل ظرفیت نیستند.  
4- داوطلباني که قباًل دریكي از کد رشته محل هاي دانشگاه  فرهنگیان یا دانشگاه 
تربیت دبیر شهید رجایي  به آموزش و پرورش معرفي شده اند، ولي  به علت موارد 
)پزشكي، معدل و سن( واجد شرایط نبوده اند. مجاز به ثبت نام و شرکت در این مرحله 
)تكمیل ظرفیت( نیستند. از این گروه از داوطلبان در شهریور ماه سال جاري، به علت 

نداشتن شرایط، مصاحبه اختصاصي به عمل نیامده است.  
5- داوطلباني که از آنان مصاحبه اختصاصي به عمل آمده و دلیل مردودي آنان، فقط 
انتخاب رشته  به  بوده است، مجاز  نداشتن حد نصاب الزم در مصاحبه  اختصاصي 

مجدد در این مرحله )تكمیل ظرفیت( خواهند بود. 
6- از معرفي شدگاني مصاحبه اختصاصي به عمل خواهد آمد که داراي کلیه شرایط و 
ضوابط اختصاصي رشته هاي مورد نیاز آموزش و پرورش »بخش پیوست ها« دفترچه 
راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1398 و اطالعیه هاي اصالحي  بعدي 
در  باالتر  و  کل6500  علمي  نمره  )کسب  این  سازمان   اینترنتي  پایگاه  در  مندرج 
زیرگروه گروه آزمایشي مربوط براي مجاز شدن براي انتخاب رشته، داشتن حداقل 
معدل کل 14 در دوره متوسطه دوم )معدل سه پایه اول، دوم و سوم(، برخورداري از 

سالمت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسماني برای حسن انجام وظیفه معلمی، 
داشتن حداکثر سن 22 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه )1376/7/1 به بعد( و ...( 
باشند؛ درغیر این صورت، انجام مصاحبه اختصاصي، منتفي خواهد بود؛ بر این اساس، 
داوطلباني که فاقد شرایط اختصاصي آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به ضوابط 
بررسي  و  اختصاصي  فرآیند مصاحبه   از  نمایند،  انتخاب رشته  به  اقدام  اعالم شده 

صالحیت هاي عمومي، حذف خواهند شد. 
تبصره: حداقل معدل و حداکثر سن، تحت هر شرایطي تغییر نخواهد کرد.

7- دامنه پذیرش و محل خدمت در کلیه کدرشته محل هاي مربوط به مرحله تكمیل 
ظرفیت، منحصراً  براساس دامنه پذیرش و محل خدمت مندرج در دفترچه راهنماي 
این  اینترنتي  پایگاه  در  )مندرج  بعدي  اصالحیه هاي  و   )2( شماره  رشته  انتخاب 

سازمان( خواهد بود.  
8- معرفي داوطلب به آموزش وپرورش و متعاقب آن، موفقیت درمصاحبه اختصاصي 
بلكه  نمي گردد؛  تلقي  فرد  نهایي  قبولي  منزله  به  عمومي،  صالحیت هاي  بررسي  و 
باید، عالوه بر آن، در گزینش نهایي، که براساس ضوابط، توسط سازمان  داوطلبان 
نهایي در کد رشته محل  انجام مي گیرد، داراي نمره علمي  سنجش آموزش کشور 

مورد نظر نیز باشند.
اولویت  تغییر  و  جابجایي  انتقال،  تحصیل،  محل  تغییر  گرایش،  و  رشته  تغییر   -9

انتخابي در بدو ورود و در طول تحصیل، تحت هر شرایط مجاز نیست.
10- شروع به تحصیل پذیرفته شدگان نهایي این مرحله از تكمیل ظرفیت، در اولین 
ترم ممكن )1399/7/1( خواهد بود؛ لذا رعایت شرایط وضوابط مربوط به مقررات نظام 

وظیفه عمومي براي داوطلبان ذکور، به عهده آنان خواهد بود.
نهایي کدرشته محل هاي مربوط  نهایي داوطلبان در گزینش  قبولي  11- درصورت 
به این مرحله از تكمیل ظرفیت، قبولي قبلي آنان »لغو« و با آنان همانند دانشجوي 
از  انصراف  ظرفیت،  تكمیل  نتایج  اعالم  از  بعد  همچنین  شد.  خواهد  رفتار  انتقالي 
لذا  بود؛  نخواهد  امكان پذیر  قبلي،  رشته  در  تحصیل  منظور  به  جدید  قبولي  رشته 
مراحل  در  و شرکت  رشته  انتخاب  فرم  تكمیل  برای  که  است  پذیرفته شدگان الزم 
این  غیر  در  دارند؛  مبذول  را  کافي  دقت  مرحله،  این  تحصیلي  رشته هاي  گزینش 

صورت، هیچ گونه اعتراضي قابل قبول نخواهد بود. 
12- چنانچه فردي با ارائه اطالعات نادرست پذیرفته شود یا متعاقب آن مشخص گردد 
که شرایط الزم را نداشته است، در هر مرحله از ثبت نام، تحصیل یا استخدام آزمایشي 
و قطعي، قبولي وي لغو مي گردد و حسب مورد، مكلف به پرداخت خسارت هاي ناشي 

از آن خواهد بود.
13- مسؤولیت عدم رعایت ضوابط عمومي واختصاصي آزمون سراسري سال 1398 

به عهده داوطلب بوده و هیچ گونه حقي براي وي ایجاد نمي کند.
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 
4۲۱۶٣ )کد 0۲۱( در میان بگذارند و از مراجعه حضوري به این سازمان خودداري 

فرمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 مرحله تكميل ظرفيت پردیس هاي 
دانشگاه فرهنگيان 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 تكمیل 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.
تكاليف ، مدارک الزم و مراحل ثبت نام اینترنتی:

باید  تحصیلي،  سوابق  براساس  صرفاً  دانشجو  پذیرش  در  شرکت   متقاضي   داوطلب  
یكایک  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 بانكی عضو شتاب.
دفترچه  در  مندرج  توضیحات  براساس  داوطلب  شده  اسكن  عكس  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(.
تذكرات 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 آموزشكده 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 اینكه 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:  نكته 
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  4۲۱۶٣ )کد 0۲۱(  گویاي : 

خودداري فرمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور       

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تاریخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته براي شركت در پذیرش 
دانشجو  صرفًا براساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهرماه 

سال 1399  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
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