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تمدید مجدد مهلت ثبت نام كاردانی فنی و 

كاردانی حرفه ای علمی ـ كاربردی 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره  :

تاریخ پرینت كارت و زمان  
برگزاري چهارمین آزمون

 استخدامی متمركز دستگاه  هاي 
اجرایي كشور در سال 96

آزمون  رشته  انتخاب  راهنماي  دفترچه  انتشار  پيرو 
آن  به  اطالع   بدين وسيله    ،1396 سال  سراسري 
انتخاب  به  مجاز  آزمون مذكور كه  داوطلبان  از  دسته 
دفترگسترش  اينكه  به  نظر  مي رساند،  شده اند،  رشته 
برخي  و  بهداشت  وزارت  و  علوم  وزارت  عالی  آموزش 
انتشار  از  عالي پس  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  از 
تحصيلي  رشته هاي  انتخاب  راهنماي  دفترچه 
)شماره 2( آزمون مذكور، اعالم ظرفيت براي رشته هاي 
درج  سازمان  در سايت  كه  اصالحاتي  يا  نموده  جديد 
داده اند،  ارائه  پذيرش  مورد  رشته هاي  در  است،  شده 

متقاضيان مي توانند بر اساس ضوابط و شرايط مندرج 
در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و همچنين با توجه 
به كدرشته  محل ها و توضيحات مندرج در اين اطالعيه 
است(   گرديده  درج  سنجش  سازمان  سايت  در  كه   (
شده  تعيين  تاريخ  در  خود  رشته  انتخاب  به  نسبت 
طريق  از  منحصراً   )96/5/23 تاريخ  تا   96/5/19 )از 

سايت اينترنتي اين سازمان اقدام نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره  :

 نحوه ثبت نام و انتخاب رشته 

آزمون سراسري مرداد 96 

)پذیرش صرفًا بر اساس سوابق 

تحصیلي( موضوع قانون سنجش 

و پذیرش دانشجوآموزش عالي 

مصوب 92/6/10 

مجلس شوراي اسالمي 
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 1396 سال  سراسري  آزمون  داوطلبان  به  آنكه  توجه  با 
سر  به  رشته  انتخاب  براي  ممكن  فرصت هاي  آخرين  در 
را  شماره  اين  هفته«  »يادداشت  كه  ديديم  الزم  مي برند، 
راهنمايي  براي  زمينه  اين  در  الزم  توصيه هاي  آخرين  به 
اين عزيزان اختصاص دهيم. اين توصيه ها به قرار زير است:

1- داوطلباني مي توانند رشته هاي تحصيلي گروه يا گروه 
هاي آزمايشي و دوره يا دوره هاي مختلف )اعم از متمركز 
را  عالي  آموزش  مؤسسات  و  ها  دانشگاه  متمركز(  نيمه  و 
انتخاب  به  اوليه، مجاز  نتيجه  براساس  نمايند كه  انتخاب 
رشته در گروه يا گروه هاي آزمايشي و دوره يا دوره هاي 

مورد نظر شده باشند.
2- آن گروه از داوطلباني كه در دو يا سه گروه آزمايشي 
شركت كرده و براساس نتيجه اوليه خود در دو يا سه گروه 
آزمايشي مربوط مجاز به انتخاب رشته شده  اند، الزم است 
از  يك  هر  از  را  عالقه خود  مورد  رشته هاي  كد  كليه  كه 
گروه هاي آزمايشي مربوط از طريق سايت سازمان سنجش 
انتخاب كرده و آنها را منحصراً   )www.sanjesh.org(

در يك فرم انتخاب رشته از اولويت 1 تا 150 وارد كنند.
3- با توجه به اينكه گزينش داوطلبان در كد رشته هاي 
انتخابي براساس نمره كل اكتسابي در زير گروه ها يا معدل 
كتبي ديپلم )در رشته هايي كه پذيرش آنها صرفاً بر اساس 
با رعايت ساير ضوابط و شرايط  و  سوابق تحصيلي است( 
انتخابي  رشته هاي  كد  اولويت  بنابراين،  مي پذيرد،  صورت 
تأخر  و  تقدم  صرفاً  تحصيلي،  هاي  رشته  انتخاب  فرم  در 
يا عالقه داوطلب را به ادامه تحصيل در هر يك از رشته  محل 
هاي انتخابي وي تعيين مي كند و تأثيري در پذيرفته شدن 

وي ندارد. 
)اعم  روزانه  هاي  دوره  شدگان  پذيرفته  كه  آنجا  از   -  4
آزمون  متمركز(  نيمه  يا  متمركز  تحصيلي  هاي  رشته  از 
از تحصيل،  انصراف قطعي  با  سراسري سال 1396، حتي 
حق ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1397 را 
نخواهند داشت، بنابراين، به داوطلبان توصيه اكيد مي شود 
كه در انتخاب رشته هاي دوره هاي روزانه به اين امر توجه 

داشته باشند.
5 - مطالب مندرج در دفترچه هاي راهنماي شماره 1 و 2  
آزمون سراسري سال 1396 و همين طور اطالعيه هاي مندرج 
طور  به  را  سازمان  سايت  و  سنجش  پيك  نامه  هفته  در 
دقيق مطالعه كنيد و به ضوابط و شرايط نيز توجه داشته 

باشيد. 
نويس  پيش  فرم  سازمان،  سايت  به  مراجعه  از  قبل   -  6
انتخاب رشته را تكميل كنيد و عناوين رشته و دانشگاه هايي 
را كه انتخاب كرده ايد، به صورت دقيق بنويسيد و از صحت 

آنها اطمينان يابيد.
در  »گام«  عنوان  با  كه  را  رشته  انتخاب  مراحل  7-تمام 
برنامه انتخاب رشته تعريف شده است، با دقت و به صورت 
برنامه  اين  به تذكرات و خطاهايي كه  و  كامل طي كنيد 

اعالم مي كند توجه كرده و آنها را برطرف نماييد.
8 - در صورتي كه اطالعات شما به صورت كامل دريافت 

شده باشد، سيستم يك »رسيد 15 رقمي« به عنوان رسيد 
دريافت انتخاب رشته به شما ارائه مي كند. اين رسيد پس 
از انجام كامل مراحل ارسال اطالعات، در يك صفحه مجزا 
ارائه مي شود و تا زماني كه اين رسيد به شما ارائه نشده، 

انتخاب رشته شما پايان نيافته است. 
اطالعات«،  »مشاهده  بخش  از  رسيد  دريافت  از  پس   -9
حتماً از فهرست كد رشته هاي انتخابي خود در فرم انتخاب 
رشته اينترنتي كه باالي آن، رسيد انتخاب رشته 15 رقمي 
چاپي  نسخه  يك  است،  شده  درج  چاپي  نسخه  شماره  و 
نهايي،  به صورت  نتايج  اعالم  تا زمان  را  تهيه كرده و آن 

محرمانه نزد خود نگهداري نماييد.
مواد  همچنين  و  تحصيلي  رشته هاي  انتخاب  نحوه   -10
امتحاني و ضرايب دروس هر يك از رشته هاي تحصيلي 
)در هر يك از گروه هاي آزمايشي و در زيرگروه هاي مربوط 

به آنها( در همه دوره ها يكسان است. 
به  مجاز  اوليه،  نتيجه  براساس  كه  داوطلباني  تنها   -11
مؤسسات  و  دانشگاه ها  روزانه  دوره  رشته هاي  انتخاب 
را  ها  رشته  گونه  اين  مي توانند  اند،  شده  عالي  آموزش 

انتخاب كنند. 
12- پذيرفته شدن در هر يك از رشته هاي تحصيلي دوره 
روزانه )اعم از متمركز يا نيمه متمركز( به عنوان يك نوبت 
از حداكثر دو نوبت قبولي در آزمون سراسري تلقي مي شود. 

13- داوطلباني كه در آزمون سراسري سال 1396 شركت 
انتخاب  به  اند، مجاز  انتخاب رشته شده  به  و مجاز  كرده 
رشته هاي تحصيلي به روش پذيرش با آزمون و همچنين 
انتخاب رشته هاي تحصيلي به روش پذيرش صرفاً با اعمال 
سوابق تحصيلي در هر يك از گروه هاي آزمايشي كه در 
آن شركت كرده و دوره هايي كه در آن اعالم عالقه مندي 
آنها  براي  محدوديتي  لحاظ  اين  از  و  هستند  اند،  نموده 

وجود نخواهد داشت.
)پذيرش  يادآوري است كه در هر دو روش  به  14- الزم 
هر  تحصيلي(،  سوابق  براساس  صرفاً  پذيرش  و  آزمون  با 
داوطلب مي تواند متقاضي يك گروه آزمايشي اصلي )علوم 
گروه  دو  و  انساني(  علوم  و  تجربي  علوم  فني،  و  رياضي 
آزمايشي هنر و زبان هاي خارجي شود. بديهي است كه يك 
داوطلب نمي تواند همزمان متقاضي دو گروه آزمايشي از 
گروه هاي آزمايشي اصلي، يعني گروه هاي آزمايشي علوم 

رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني، شود.
15- در انتخاب رشته به شرايط و ضوابط مربوط به دوره ها، 
توجه  ها  رشته  و  عالي  آموزش  مؤسسات  و  ها  دانشگاه 
داشته باشيد و كد رشته هايي را انتخاب كنيد كه عالوه بر 
اينكه براساس كارنامه، اجازه انتخاب آنها به شما داده شده 

است، شرايط و ضوابط آن كد رشته ها را نيز دارا باشيد. 
در  وجه  هيچ  به  شما  كارنامه  در  مندرج  كل  رتبه   -16
گزينش مؤثر نيست؛ بنابراين، الزم است كه هنگام انتخاب 
رشته، فقط به رتبه هاي خود در زيرگروه ها توجه كنيد. 

در تمام انتخاب هاي مهم زندگي تان موفق باشيد

آخرین توصیه ها درباره انتخاب رشته آزمون سراسري 96

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
ياري رساندن به ستمديده و  امر به معروف 

و نهي از منكر، جهاد در راه خداست.

آ برويت نريخته مانَد تا خواهش آن را بچكاند؛ 
پس بنگر كه آن را نزد كه مي ريزي.

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند:
دو ركعت نماز در دل شب، نزد خدا از دنيا و 

آنچه در آن است، محبوب تر است.
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پيرو اطالعيه مورخ 96/5/18، به اطالع كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام )داوطلبانی 
كه در آزمون سراسری سال 96 ثبت نام نموده ، ولي در جلسه آزمون غايب بوده ، و 
و  ثبت نام  مي رساند  ننموده اند(،  ثبت نام  مذكور  آزمون  در  كه  متقاضياني  همچنين 
انتخاب رشته براي گزينش در رشته هاي تحصيلي كه پذيرش در آنها صرفاً بر اساس 
سوابق تحصيلي )معدل كتبي ديپلم( در سال 1396 )موضوع قانون سنجش و پذيرش 
محترم  مجلس   92/6/10 مصوب  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  در  دانشجو 
شوراي اسالمي(، صورت می پذيرد، منحصراً به صورت اينترنتي از روز پنجشنبه مورخ 
96/05/19 آغاز شده است و در روز دوشنبه مورخ 96/05/23 پایان مي پذیرد.

دفترچه راهنماي ثبت نام و جدول كدرشته محل هاي مربوط به پذيرش فوق در روز 
است؛  گرفته  قرار  اين سازمان  اطالع رساني  پايگاه  روي  مورخ 96/05/19  پنجشنبه 
لذا كليه داوطلبان و متقاضيان می توانند بر اساس ضوابط و شرايط مندرج دفترچه 
راهنماي مربوط براي پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي )معدل كتبي 
ديپلم( در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در روزهاي فوق به پايگاه اطالع رساني 
اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و پس از پرداخت هزينه ثبت نام 
به مبلغ 200/000 )دويست هزار( ريال از طريق سيستم پرداخت الكترونيكي، نسبت 
اينترنتي،  به روش  انتخاب رشته )حداكثر 150 كدرشته(  به ثبت نام و تكميل فرم 

اقدام نمايند.

تكالیف ، مدارک الزم و مراحل ثبت نام اینترنتی
داوطلب  متقاضي  شركت  در پذيرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي )معدل 

كتبی ديپلم( بايد يكايك  اقدامات  زير را بموقع  و در مهلت  مقرر انجام  دهد:
1- مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور.

2- دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام از طريق پايگاه اطالع رساني سازمان و مطالعه آن.
3- مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان، براي تهيه كارت اعتباري به تعداد مورد نياز.

تبصره- با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت نام به صورت اينترنتي انجام مي شود، 
پرداخت  كه  بانكي شتاب  كارت هاي عضو شبكه  از  استفاده  با  است  داوطلبان الزم 
الكترونيكي آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني اين سازمان و پرداخت 
مبلغ 200/000 )دويست هزار( ريال به عنوان وجه ثبت نام، نسبت به دريافت اطالعات 

كارت اعتباري )شماره سريال 12 رقمي( اقدام نمايند.

دفترچه  در  مندرج  توضيحات  اساس  بر  داوطلب  شده  اسكن  عكس  فايل  تهيه   -4
راهنماي ثبت نام.

5- ثبت نام و انتخاب رشته از طريق سايت اينترنتی سازمان در زمان مقرر )96/05/19 
لغايت 96/05/23(.

6- داشتن ديپلم دوره چهارساله متوسطه نظام قديم آموزش متوسطه يا گواهينامه 
دوره پيش دانشگاهي كه حداكثر تا تاريخ 96/6/31 اخذ شود يا داشتن مدرك كارداني 

)فوق ديپلم( براي كليه متقاضيان الزامي است.

تذكرات الزم:
آزمايشي  گروه  يا سه  دو  از  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  متقاضي  داوطلبي  1- چنانچه 
است، الزم است به ازاي هر گروه آزمايشي مبلغ 200/000 )دويست هزار( ريال ديگر 
نيز از همين طريق پرداخت و اطالعات كارت اعتباري )شماره سريال 12 رقمي( را 

دريافت دارد.
داوطلب  كه  است  صورت  بدين  آزمايشي  گروه  سه  يا  دو  در  ثبت نام  از  منظور   -2
مي تواند عالوه بر انتخاب گروه آزمايشي اصلي )علوم رياضي و فني، علوم تجربي و 
علوم انساني( در گروه آزمايشي هنر يا زبان خارجي و يا هر دو گروه آزمايشي هنر و 
زبان هاي خارجي، نيز متقاضي شود؛ به دیگر سخن، هیچ داوطلبي نمي تواند به 
طور همزمان، در گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و 

علوم انساني شركت نماید.
3- داوطلباني كه در آزمون سراسري سال 1396 ثبت نام نموده، اما در جلسه آزمون 
غايب بوده يا مجاز به انتخاب رشته نشده اند، نيازي به ثبت نام مجدد در اين مرحله 
انتخاب  متقاضي  اينكه  مگر  نمايند؛  رشته  انتخاب  ثبت نام  بدون  مي توانند  و  ندارند 
خود  ثبت نامي  آزمايشي  گروه  بر  عالوه  ديگر  آزمايشي  گروه هاي  يا  گروه  در  رشته 
باشند. توضيحات الزم در اين خصوص، در دفترچه راهنماي مذكور درج شده است.

توجه: هرگونه  تغييري  از طريق  نشريه پيك  سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  
طريق  لزوم  از  در صورت  و  سازمان سنجش  اطالع رساني  پايگاه  سازمان  سنجش (، 

رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره  :

تاریخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته براي شركت در گزینش 

رشته هاي تحصیلي آزمون سراسري مرداد ماه سال 1396 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي )پذیرش صرفًا بر اساس 

سوابق تحصیلي( موضوع قانون سنجش و پذیرش دانشجو در 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 92/6/10 

مجلس محترم شوراي اسالمي 
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متمركز  استخدامي  آزمون  چهارمين  در  كه  داوطلباني  براي  موفقيت  آرزوي  ضمن 
دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1396 ثبت نام نموده اند، نظر اين داوطلبان را به موارد 

ذيل معطوف مي دارد:

الف  - نحوه  و زمان پرینت كارت شركت در آزمون 
كارت  شركت در  آزمون  كليه  داوطلبان  از روز سه شنبه 96/5/31 براي مشاهده و پرينت  
 www.sanjesh.org روي پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني
قرار خواهد گرفت. لذا كليه  داوطلبان  متقاضي شركت  در آزمون ، براي شركت در جلسه 
امتحان بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به پايگاه اطالع رساني مذكور مراجعه و با 
وارد نمودن اطالعات شناسنامه اي )نام، نام خانوادگي، كد ملي، سال تولد و ...( يا اطالعات 
ثبت نامي )شماره پرونده و كد پيگيري و ...( از كارت شركت در آزمون خود يك نسخه 
پرينت تهيه و براساس آدرس و زمان تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه 
امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن 
پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي يا اصل شناسنامه عكسدار و 
ارائه آن الزامي است. چنانچه داوطلبي به دليل در اختيار نداشتن اطالعات مربوط به شماره 
داوطلبي، پرونده يا كد پيگيري مورد نياز ، موفق به پرينت كارت شركت در آزمون خود 
نمي شود، الزم است با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور و ورود به سيستم 
پاسخگويي و انتخاب نام آزمون و تعيين موضوع پيگيري نسبت به دريافت اطالعات مربوط 
به شماره پرونده، داوطلبي و يا كد پيگيري ثبت نام اقدام نمايد. الزم به ذكر است اين امكان 
براي داوطلباني فراهم مي باشد كه در سيستم پاسخگويي داراي عضويت باشند. لذا ضرورت 
دارد داوطلباني كه اطالعات فوق را مفقود نموده اند با عضويت در اين سيستم نسبت به 

بازيابي اين اطالعات اقدام نمايند.

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

1ـ با توجه به اطالعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي 
در اطالعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 7، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 18 و 19 
)شامل نام خانوادگي، نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، كد ملي، دين، سهميه، نام دستگاه 
اشتغال، داوطلب بومي، حالت بومي، نوع بومي، تاريخ فارغ التحصيلي و معدل آخرين مدرك 
تحصيلي( كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، الزم است براي اصالح مورد يا موارد 
مذكور حداكثر تا تاريخ 96/6/3 منحصراً به پايگاه اطالع رساني اين سازمان مراجعه و با 
ورود به قسمت ويرايش اطالعات نسبت به اصالح موارد اقدام نمايند و در صورتي كه نسبت 

به بندهاي 3، 8، 9، 16، 17، 20، و 21 )جنس، معلوليت، نيازمند منشي، مقطع تحصيلي، 
عنوان رشته تحصيلي و اولويت انتخابي( تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است مطابق 
ساعت و تاريخ اعالم شده در بند »ج« به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در 

باجه  رفع نقص حوزه مربوطه )به شرح جدول شماره 2( مراجعه نمايند. 
2- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس مي باشد و يا چنانچه عكس روي 
كارت وي داراي اشكاالتي از جمله؛ فاقد مهر، واضح نبودن عكس و يا اشتباه عكس مي باشد 
ضروري است ضمن همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، دو قطعه عكس 4 ×3 و 
كارت ملي يا شناسنامه عكسدار مطابق ساعت و تاريخ اعالم شده در بند »ج« به نماينده 
سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه  رفع نقص حوزه مربوطه تا روز قبل از 
برگزاري آزمون مراجعه نمايند و موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد، بديهي 
است كه در غير اين صورت، فرد به عنوان متخلف تلقي مي گردد. ضمناً ساير اطالعات 
مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطالعات مندرج در تقاضانامه 

ثبت نام كه توسط خود داوطلب تكميل گرديده، در نظر گرفته شده است. 
تذكر 1: داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه 25 درصد ايثارگران توجه داشته باشند كه 
سهميه مندرج بر روي كارت شركت در آزمون آنها براساس اطالعات تكميلي مندرج در 
تقاضانامه ثبت نام )خوداظهاري( در نظر گرفته شده و در صورت تأييد سهميه توسط ارگان 
مربوط، اين سهميه در مراحل بعدي براي آنان اعمال مي گردد. در غيراين صورت، با سهميه 

آزاد گزينش خواهند شد.
تذكر 2: داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شركت در آزمون 

كه روي سايت قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند. 

ج - آدرس و محل  رفع نقص كارت شركت در آزمون 
نماينده سازمان سنجش در روزهاي چهارشنبه 96/6/1 و پنجشنبه 96/6/2 صبح از ساعت 
8:30 الي 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 الي 18:00 در باجه  رفع نقص حوزه مربوطه 
مستقر خواهد شد. براي اطالع آن دسته از داوطلباني كه براساس توضيحات بند »ب« ملزم 
به مراجعه به نماينده رفع نقص كارت سازمان مي گردند، شهرستان هاي محل برگزاري 
آزمون به شرح جدول شماره 1 مي باشد كه آدرس و محل تشكيل باجه رفع نقص كارت 

شركت در  آزمون هر شهرستان درجدول شماره 2 مشخص گرديده است.

د ـ  تذكرهاي  مهم  
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون ، اصل 

كارت ملي يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره  :

تاریخ پرینت كارت و زمان  برگزاري چهارمین

 آزمون استخدامی متمركز دستگاه  هاي اجرایي 

كشور در سال 1396
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2- فرآيند برگزاري آزمون نوبت صبح از ساعت  8:30 )هشت و سي دقيقه ( و نوبت عصر از 
ساعت  14:30 )چهارده و سي دقيقه( روز جمعه 96/6/3 مي باشد.

3- در ورودي ِحوزه هاي امتحاني براي آزمون نوبت صبح رأس  ساعت  8:00 )هشت( و 
براي آزمون نوبت عصر رأس  ساعت  14:00 )چهارده( بسته خواهد شد لذا داوطلبان الزم 
است كه قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون، در حوزه امتحاني حاضر باشند. 
4- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد عالوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، 
اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد 

پاك كن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.
5- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، تلفن 
همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، كتاب، ماشين حساب، 
هرگونه نُت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً 
خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند 
به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و 
جرايم در آزمون هاي سراسري كه بخشي از آن در بند »ه « آمده است، رفتار خواهد شد.

ه  - قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري
ماده 5- تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:

الف- ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن 
هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي حافظه دار.

ب- ارتكاب هرگونه عمل خالف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار 
سازد از قبيل:

1- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.
2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست اندركاران آزمون از قبيل عوامل 

اجرايي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.
3- ثبت نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.

ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي 
حافظه دار.

د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤاالت.
ه - دسترسي غيرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.

و- هرگونه تغيير غيرمجاز سؤاالت، اوراق و پاسخنامه هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر 
مربوط به آزمون.

ز- افشاي سؤاالت آزمون يا تالش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در 
اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.

ح- خريد يا فروش سئواالت آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين 
برگزاري آزمون اعم از اينكه سؤاالت يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.

ماده 6- هيأت هاي رسيدگي به تخلفات، صالحيت صدور حكم به مجازات هاي زير را درباره 
متخلفان دارند:

الف- در مورد مشموالن بند )الف( ماده )5(: اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعالم 
به مراجع ذي ربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشموالن بند )ب( يا بند )ج( ماده )5(: محروميت از گزينش علمي در آزمون 
همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك 

تا ده سال بعد.
تبصره- آراي هيأت هاي بدوي جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )6( اين قانون قابل 

تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون ها مي باشد.
ماده 7- در مورد مشموالن بندهاي )د(، )ه (، )و( )ز( و )ح( ماده )5( هيأت هاي رسيدگي 
متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون )10/000/000( ريال تا يك 
ميليارد )1/000/000/000( ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم 

دادگستري معرفي مي نمايند.
ماده 8 - ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده )5( چنانچه در قالب عضويت در يك گروه 
يا شبكه باشد، موجب تشديد مجازات مي شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به 
حداكثر مجازات محكوم مي گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم 

فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي باشد.
ماده 9- رسيدگي در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون ها مانع از رسيدگي برابر 
ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت هاي 
انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب عالوه 
بر مجازات مندرج در مواد )6( و )7( اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات 

محكوم مي گردد.
اين  در  مندرج  از مجازات هاي  يكي  به  فردي  ماده 10- در صورت محكوميت قطعي 
قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند )الف( ماده )6(، هيات رسيدگي به تخلفات در 
آزمون ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي نمايد. در اين صورت مؤسسه آموزشي مربوط از 
صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود، و چنانچه گواهي 
فارغ التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسالمي ملزم به ابطال 

آن گواهي هستند.
ماده 11- چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و 
سوابق تحصيلي وي مغايرت هاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل 
ديپلم و دوره پيش دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد 
هيأت هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي 
و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، 

بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي است.
ماده 12- هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان 
شركت در آزمون هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي كند، چنانچه در تخلفات ماده 
)5( مشاركت داشته باشد، مجوز تأسيس آن لغو مي شود و مديران مسؤول آنها، عالوه 
بر محروميت دائمي از تأسيس و اداره اين گونه مراكز، به مجازات هاي پيش بيني شده در 
اين قانون و ساير قوانين محكوم مي شوند، و چنانچه مؤسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، 

مجازات مديران مسؤول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده )6( است.
تبصره- در مورد آموزشگاه هايي كه فاقد مجوز باشند عالوه بر اقدام مراجع قانوني ذي ربط 

مدعي العلوم نيز مي تواند رأساً نسبت به اعالم جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.
 در خاتمه اضافه مي نمايد كه داوطلبان درصورت لزوم مي توانند سؤال يا سؤاالت خود را 
در اين خصوص از اين تاريخ لغايت روز پنج شنبه 96/6/2 همه روزه به غير از ايام تعطيل 
و در ساعات اداری صبح از ساعت 8/00 الي  12/00 و بعد از ظهر از ساعت  14/00  الي  
17/00 با بخش پاسخگويي اينترنتي مندرج در پايگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني :

 www.sanjesh.org و يا شماره  تلفن  42163-021 در ميان بگذارند. 

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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پيـرو انتشـار دفترچه راهنمـاي پذيـرش دوره كاردانی فنـی و كاردانی حرفه ای 
نظـام آمـوزش مهارتـی دانشـگاه جامـع علمـیـ  كاربـردی مهر مـاه سـال 1396 در 
تاريـخ 96/5/2 و اطالعيه هـاي مـورخ 96/4/31 و 96/5/9 ضمـن اعـالم اصالحـات 
جديـد دفترچـه راهنمـاي مذكور كه در سـايت سـازمان سـنجش درج شـده اسـت، 
بدين وسـيله بـه اطـالع كليـه متقاضيـان مي رسـاند كـه بـه منظـور فراهـم نمـودن 
تسـهيالت بيشـتر بـراي آن دسـته از داوطلباني كه تـا تاريخ 96/5/19 بـراي ثبت نام 
و انتخـاب كدرشـته محل هـاي تحصيلـي اقـدام ننموده انـد، ترتيبـي اتخـاذ گرديـده 
اسـت كـه متقاضيـان بتواننـد تـا پايـان روز سه شـنبه مـورخ 96/5/24 نسـبت بـه 
ثبت نـام اقـدام نماينـد؛ لـذا كليـه متقاضيـان، ضـرورت دارد كـه در مهلـت در نظـر 

گرفتـه شـده و پـس از مطالعـه دقيـق دفترچـه راهنمـا و مندرجـات ايـن اطالعيـه، 
بـه پايـگاه اطالع رسـاني ايـن سـازمان بـه نشـاني: www.sanjesh.org مراجعـه و 

نسـبت بـه ثبت نـام در آزمـون مذكـور اقـدام نماينـد. 
ضمنـًا آن دسـته از داوطلبانـي كـه قبـاًل نسـبت بـه ثبت نـام و انتخـاب 
نموده انـد، مي تواننـد در صـورت  اقـدام  كدرشـته محل هـاي تحصيلـي 
تمايـل، تا تاريخ فوق، نسـبت به مشـاهده يـا ويرايش كدرشـته محل هاي 

انتخابـي خـود اقـدام نمايند. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص :

اعالم اصالحات، حذف و كدرشته محل های جدید عالوه بر كدرشته محل هاي 
مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش دوره  كاردانی فنی و كاردانی حرفه ای 

نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ كاربردی مهرماه 1396 و تمدید 
مجدد مهلت ثبت نام در پذیرش دوره هاي مذكور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش  كشور :

 قابل توجه متقاضیان شركت 

در آزمون های

GRE و  TOEFL 
بـــه اطـــالع متقاضیـــان شـــرکت در آزمون هـــای TOEFL  و GRE می رســـاند 
کـــه تنهـــا مدارکـــی از ســـوی ایـــن ســـازمان مـــورد تأییـــد و گواهـــی قـــرار می گیـــرد 
ـــت  ـــوده و تح ـــت نم ـــازمان دریاف ـــن س ـــوز الزم را از ای ـــون، مج ـــزاری آزم ـــز برگ ـــه مرک ک

نظـــارت ایـــن ســـازمان قـــرار داشـــته باشـــد.
ـــز  ـــام مرک ـــه ن ـــه ای ب ـــان مؤسس ـــهر اصفه ـــه در ش ـــت ک ـــده اس ـــل ش ـــالع حاص ـــرًا اط اخی
ـــه  ـــدام ب ـــازمان، اق ـــن س ـــوی ای ـــای الزم از س ـــت مجوزه ـــدون دریاف ـــپاهان، ب ـــل س تاف
برگـــزاری آزمون هـــای TOEFL  و GRE می نمایـــد؛ لـــذا یـــادآوری می گـــردد کـــه 
ـــن  ـــر ای ـــد از نظ ـــرکت نماین ـــون ش ـــده در آزم ـــاد ش ـــز ی ـــه در مرک ـــی ک ـــدارك داوطلبان م
ـــرار  ـــه مراکـــز آموزشـــی، مـــورد تأییـــد ق ـــرای ارســـال ب ـــار نیســـت و ب ســـازمان دارای اعتب

ـــت. ـــد گرف نخواه
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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آشنايے با رشته های دانشگاهےآشنايے با رشته های دانشگاهے
ریاضـیات و كاربردها 

 هر روز چند بار از چهار عمل اصلي استفاده مي كنيد؟ مفاهيم هندسي از قبيل طول، 
مساحت و حجم چقدر در زندگي روزمره شما كاربرد دارد؟ خيابان ها و ميدان هايي كه 
محل عبور و مرور شماست، ساختماني كه در آن زندگي مي كنيد و وسايل زندگي تان 
چه شكلي دارند؟ آيا غير از اين است كه همة آنها از اشكال هندسي يا تركيبي از اين 

اشكال هستند؟ 
مي بينيد كه همة ما در زندگي روزمرة خود به ميزان زيادي از دانش رياضي استفاده 
مي كنيم؛ از سوي ديگر، رياضيات،  پاية علوم و مهندسي است و امروزه همة رشته هايي 
كه پاية علمي دارند، از الگوهاي رياضي استفاده مي كنند؛ در واقع هر چقدر كه شغل 
يك فرد تخصصي تر شود،  ميزان رياضياتي كه الزم دارد،  بيشتر مي گردد؛ براي مثال، 
يك مهندس الكترونيك از آناليز تابعي و فرآيندهاي تصادفي استفاده مي كند يا يك 
از مطالب پيشرفتة آماري مانند سري هاي زماني، به  اقتصادي،   برنامه ريز پروژه هاي 
عنوان ابزار كار ياري مي گيرد. به همين دليل، امروزه تربيت متخصصان علم رياضي، 
كنند،  توليد  يا  داده  آموزش  را  نياز  مورد   رياضيات  هستند  قادر  كه  افرادي  يعني 
دانش  به  توجه  تكنولوژي،  در  پيشرفت  الزمة  كه  چرا  دارد؛  زيادي  بسيار  اهميت 
رياضي است، اما اين دانش مهم و پايه چيست؟ آيا مي توان اين علم را در چند جمله 
معرفي كرد؟ بدون شك، معرفي علوم پايه، بخصوص علم رياضي كه مادر همة علوم 
است، كار بسيار دشواري است؛ زيرا اين علم از يك سو ذهني و تجريدي و از سوي 
ديگر عملي است، و در نتيجه، يك تعريف بايد كلي باشد تا بتواند تمامي ابعاد دانش 

رياضي را در بربگيرد.
جمله   از  آغاز  همان   از  و  باستاني   است   هنري   رياضيات   كه  گفت  مي توان  كل  در 
همان  از  يعني   است ؛  بوده   آدمي   تالش هاي   عملي ترين   عين  حال   در  و  ذهني ترين  
 1800 سال  پيش  از ميالد، كه  بابلي ها در زمينه  خواص  تجريدي   اعداد به  پژوهش  
پرداختند، رياضيات  در كنار جنبه هاي  ادراكي  نظري ، به  صورت  ابزاري  كه  هر روز براي   

مّساحي  زمين ، دريانوردي  و ساختن   بناهاي  بزرگ  مورد نياز بود، به  كار مي رفت .
امروزه  نيز وضع  به  همين  منوال  است  و شايد به  همين  دليل است كه  ما در رشته  

رياضي  با دو گرايش  رياضي  محض  و كاربردي  روبرو هستيم .
در اين  ميان ، عموماً رياضيات  كاربردي  به  شاخه اي  از رياضي  اطالق مي شود كه  كاربرد 
عملي  مشخصي  داشته  باشد؛ براي  مثال،  در اقتصاد، كامپيوتر، فيزيك  يا آمار و احتمال  
كاربرد داشته  باشد و رياضي  محض  نيز به  شاخه اي  گفته  مي شود كه  به  نظريه پردازي  
رياضي  مي پردازد، اما بايد توجه  داشت  كه  امروزه  اين  دو گرايش،  آن چنان  درهم   ادغام  
شده اند كه  مرزي  را نمي توان  بين  آنها مشخص  كرد؛ زيرا گاه  يك  تئوري   كاماًل محض  
وارد مرحله  كاربردي  شده  و چون  در عمل  با مشكل  روبرو مي شود، بار ديگر به  حوزة  
تئوري  برمي گردد و در نهايت،  پس  از رفع  نواقص ، دوباره  وارد مرحله  كاربردي  مي شود؛ 

يعني  يك  تعامل   و ارتباط  دوجانبه اي  بين  رياضي  كاربردي  و محض  وجود دارد.

درس هاي  این  رشته  در طول  تحصیل  
دروس  مشترک  بین  گرایش هاي   ریاضي  :

خطي ،  جبر  ديفرانسيل ،  معادالت    ، آمار  رياضيات ،  مباني   جبر،  آناليز،  رياضي ، 
نظريه  معادالت   مباني  كامپيوتر، گراف ،  آناليز عددي ،  توابع  مختلط ،  مباني  هندسه ، 

ديفرانسيل ، نظريه  اعداد.

دروس  تخصصي  گرایش  ریاضي  محض :
جبر ، آناليز ، هندسه  موضعي ، توپولوژي ، هندسه  ديفرانسيل .

دروس  تخصصي   گرایش  ریاضي  كاربردي :
تحقيق  در عمليات  ، آناليز عددي  ، فرآيندهاي  تصادفي ، ساختمان  داده ها، سري هاي  

زماني ، زبان  برنامه نويسي  پيشرفته .

توانایي هاي  الزم  
دانشجوي  رشته  رياضي  بايد شخصي  صبور و با حوصله  باشد و از صرف  وقت  در حل  
مسائل  دريغ  نكند و در كل  الزم  است  كه  به  درس  رياضي  عالقه مند بوده  و در دوره  

متوسطه ، دانش آموز موفقي  در رشته  رياضي  باشد.
اين  رشته، نيازمند دانشجوياني  است  كه  از نظر ذهني ،آمادگي  جذب  ايده هاي  جديد را 
داشته  باشند و بتوانند الگوها و نظم  را درك  كرده  و مسائل  غيرمتعارف  را حل  كنند؛ به  
عبارت  ديگر، يك  روحية  علمي ، تفكر انتقادي  و توانايي  تجزيه  و تحليل  داشته  باشند.

موقعیت  شغلي  در ایران  
كاربرد رياضي  در علوم  مختلف  انكارناپذير است؛ براي  مثال،  مبحث  آناليز تابعي  در 
مكانيك   كوانتومي ، كاربرد بسيار زيادي  دارد؛ يا در بيشتر رشته هاي  مهندسي ، معادله  
»الپالسي« كه  يك  معادله  رياضي  است ، مورد استفاده  قرار مي گيرد. در جامعه شناسي  
نيز نظريه  احتمال  و نظريه  گروه ها نقش  بسيار مهمي  ايفا مي كنند. در كل  بايد گفت  
كه  همة  صنايع ، زيرساخت  رياضي  دارند و به  همين  دليل،  در همة  مراكز صنعتي  و 
علوم ، حضوري   ساير  دانشمندان   و  مهندسان   كنار  در  رياضي دان ها  دنيا،  تحقيقاتي  

فعال  دارند، و آنچه  در نهايت  ارائه  مي شود، نتيجه  كار تيمي  آنهاست .
در جامعه  ما نيز اگر مشاغل  جنبة  علمي  داشته  باشند، قطعاً به  تعداد قابل  توجهي  
به  روش   را  نياز خواهيم  داشت؛  چون  يك  رياضي دان  مي تواند مشكالت   رياضي دان  
علمي  حل  كند؛ البته  اين موضوع  به  آن  معنا نيست  كه  در حال  حاضر هيچ  فرصت  
مراكز  در  رياضي دان ها  حضور  بايد  اما  ندارد،  وجود  رياضي دان   يك   براي   شغلي  

تحقيقاتي  و صنعتي  پر رنگ تر باشد.
يك  كارشناس رياضي،  به  دليل  نظم  فكري  و بينش   عميقي  كه  در طي  تحصيل  به  
از شغل ها، حتي   بسياري    در  تالش  شخصي،   و  مطالعه   با  مي تواند  مي آورد،  دست  

شغل هايي  كه  در ظاهر  ارتباطي  با رياضي  ندارد، موفق  گردد.

آشنايے با رشته های دانشگاهے
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مهندسی انرژی
و چگونگی  تمام كشورهاست  در  اقتصادی  توسعه همه جانبه  موتور محركه  انرژی، 
استفاده از منابع انرژی در دسترس، عمده ترين عامل توسعه اقتصادی جوامع پس 
از نيروی انسانی به شمار می رود. در حال حاضر، روند رو به رشد تقاضای انرژی، از 
طريق گسترش سيستم های عرضه انرژی و بهره برداری از منابع انرژی فسيلی تأمين 
می شود. رشد سريع مصرف انرژی و سهم باالی انرژی های فسيلی در تأمين انرژی 
مورد نياز بخش های مختلف مصرف كنندة انرژی، موجب سرعت بخشيدن به روند 
محيط  در  آالينده  مواد  از  زيادی  پخش حجم  و  فسيلی  انرژی  منابع  پذيری  پايان 

زيست شده است.
انرژی  منابع  صادرات  از  ناشی  درآمدهای  به  وابستگی اقتصاد كشور  اين،  بر  عالوه 
فسيلی، موجب شده است كه نظام اقتصادی كشور، بشدت از تحوالت بازار جهانی 
انرژی تأثير بپذيرد؛ از سوی ديگر، ارتباط گسترده بخش انرژی با تحوالت مختلف 
فنی، علمی، اقتصادی و اجتماعی، ايجاب می كند تا طراحی، توسعه و بهره برداری از 
سيستم های انرژی، به صورت بهينه صورت پذيرد؛ به اين ترتيب، نقش دانشگاه ها در 
تربيت نيروی انسانی آموزش ديده و كارآمد در زمينه های مختلف انرژی، بسيار مهم 

و اساسی ارزيابی می شود.
از اواسط دهه 1970 ميالدی و پس از شوك بازار جهانی نفت، با توجه به پيچيدگی های 
مسائل و مشكالت بخش انرژی و نياز كشورها به تربيت نيروهای متخصص برای يافتن 
راه حل های مناسب در زمينه های مختلف انرژی، رشته مهندسی انرژی در دانشگاه ها 

و مراكز تحقيقاتی دنيا  ايجاد شد.
تحصيالت  مقطع  در  انرژی  سيستم های  مهندسی  رشته  كارشناسی ارشد  ايران،  در 
دانشگاه  در  و  شد  اندازی  راه  شريف  صنعتی  دانشگاه  در   1378 سال  تكميلی  در 
صنعتی قم نيز برای اولين بار در مهرماه 1392در رشته مهندسی انرژی در مقطع 

كارشناسی از گروه آزمايشی علوم رياضی و فني، دانشجو پذيرفته گرديد.

درس های این رشته در طول تحصیل
دروس پایه:

سازی  برنامه  مبانی  ديفرانسيل،  معادالت  عمومی،  شيمی  فيزيك،  عمومی،  رياضی 
كامپيوتر، محاسبات عددی، آمار و احتماالت مهندسی، مبانی اقتصاد، اقتصاد سنجی.

دروس اصلی و تخصصی:
های  سيستم  حرارت،  انتقال  سياالت،  مكانيك  مهندسی،  ترموديناميك  استاتيك، 
انرژی الكتريكی، مقاومت مصالح و علم مواد، رياضی مهندسی، كنترل، مبانی تحليل 
سيستم های انرژی، برنامه ريزی رياضی، مبانی انرژی های تجديد پذير، تبديل انرژی، 
مبانی انتگراسيول فرآيند، مميزی انرژی، آثار زيست محيطی انرژی، اقتصاد انرژی، 

نقشه كشی صنعتی، زبان تخصصی.

موقعیت شغلی در ایران
فرصت های شغلی برای دانش آموختگان اين دوره، در دو بخش دولتی و خصوصی است.

در بخش دولتی: وزارت نفت، وزارت نيرو، شركت ملی نفت ايران، شركت بهينه سازی 
مصرف سوخت، سازمان انرژی های نو ايران، سازمان بهره وری انرژی، سازمان حفاظت 
محيط زيست، سازمان انرژی اتمی ايران، مؤسسه مطالعات بين المللی انرژی، وزارت 
شهر  و  راه  منطقه ای، وزارت  برق  های  شركت  تجارت، توانير و  و  معدن  صنعت 
بخش خصوصی:  و در  انرژی كشور،  بخش  در  تصميم گيری  نهادهای  ساير  سازی و 
شركت های توسعه نيروگاه ها، شركت های خدمات انرژی، شركت های مهندسی انرژی 
در  انرژی  مصرف  بهينه سازی  های  طراحی سيستم  های  نيروگاهی، شركت  صنايع 
صنايع و ساختمان، طراحی سيستم های انرژی های تجديد پذير )توربين های بادی، 

سيستم های حرارتی(، مراكز جذب فارغ التحصيالن اين رشته هستند.



23 مرداد ماه 1396  سال بیست و دوم ، شماره  19             10

شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور، به  عنوان 
مجموعه  ای كه به صورت تخصصی ارائه دهنده خدمات آموزشی و كمك آموزشی 
به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی كشور است، در 
سال تحصيلی 96-97 نيز همانند سال  های گذشته، مجموعه آزمون  های آزمايشی 
سنجِش پيش را برای استفاده دانش آموزان پيش دانشگاهی و كليه افرادی كه خود 
را برای شركت در آزمون سراسری سال 1397 دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی 

آماده می  نمايند، طرح  ريزی نموده است.
ویژگی  های آزمون  های آزمایشی سنجِش پیش:

* برگزاری آزمون  های تابستانه در مرداد و شهريور 96 با هدف ارزيابی از مطالعات 
تابستانی داوطلبان؛

براساس  ها  دبيرستان   درسی  برنامه  با  مطابق  مرحله ای  های  آزمون   برگزاری   *
بودجه  بندی جديد منابع درسی؛

* برگزاری آزمون  های آزمايشی جامع با استانداردهای آزمون سراسری؛
* برگزاری آزمون جامع دروس پايه در فروردين ماه با هدف ارزيابی وضعيت آمادگی 

داوطلبان در دروس پايه؛
* ارائه سؤاالت تستی هم تراز آزمون سراسری و همگام با پيشرفت برنامه درسی در 

طول سال؛
* اعالم نتايج نمرات داوطلبان بالفاصله پس از برگزاری آزمون؛

* ارائه كارنامه نتايج با اطالعات جامع و مفيد برای اطالع داوطلب از وضعيت علمی 
و مقايسه با ساير داوطلبان؛

* ارائه دفترچه پاسخ  های كاماًل تشريحی به داوطلبان.
نحوه زمان بندی آزمون  ها به شرح جدول زیر است:

چگونگي ثبت  نام و برگزاري آزمون  هاي آزمایشي سنجِش پیش 
نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش پیش:

آزمون  های تابستانه در سه نوبت، طی ماه  های تير، مرداد و شهريورماه سال جاری 
)1396( برگزار می  شود.

بعد از برگزاری 3 نوبت آزمون تابستانه در تابستان، آزمون  های مرحله  ای در 6 نوبت 
و براساس تقسيم  بندی منابع درسی برگزار می  شود؛ به طوري كه در هر مرحله از 

آزمون، طبق تقسيم بندي هاي انجام شده، از داوطلبان امتحان به عمل مي آيد؛ عالوه 
بر اين، در آزمون هر مرحله، از قسمت يا قسمت هاي مربوط به مراحل قبل نيز امتحان 
گرفته مي شود؛ ليكن در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأكيد بر منابع مربوط به همان 
مرحله طراحي می  شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون، قسمت هاي مربوط به 
آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با اين تأكيد كه بيشتر سؤاالت از بوجه بندی 

مرحلة سوم خواهد بود(.
ارزيابی  آزمون  عنوان  آزمون مرحله   ای،آزمون مرحله چهارم تحت  بين شش  در 
و جمع  بندی ترم اول به  منظور آشنايی بيش تر داوطلبان با پرسش  های چهار گزينه  ای 
مباحث ترم اول برگزار می  شود كه انتظار می  رود با توجه به برگزاری امتحانات ترم 
ارزيابی  را  دانسته  های درسی خود  آمادگی كامل،  با  آزمون  اين  اول، داوطلبان در 
نمايند. پس از برگزاری 6 نوبت آزمون هاي آزمايشي مرحله اي فوق، از ابتدای سال 
سال  سراسري  آزمون  برگزاري  از  قبل  تا  جامع  آزمايشي  آزمون های  نوبت   4  ،97
1397 با هدف رساندن داوطلبان به حداكثر آمادگی براي حضور در آزمون سراسری 
تابستانه، مرحله اي و  آزمون هاي  از  برگزاري هر يك  از  برگزار مي شود. پس   1397
اختيار  در  ارزنده  و  مفيد  بسيار  اطالعات  با  كارنامه اي  جامع،  آزمون هاي  همچنين 
از  كارنامه  ها  اين  در  مندرج  اطالعات  اساس  بر  داوطلبان  تا  قرار مي گيرد  داوطلبان 
ميزان آمادگي خود براي شركت در  آزمون سراسري مطلع شوند و نسبت به رفع نقاط 
ضعف خود تا قبل از برگزاري آزمون مرحله بعد و در نهايت آزمون سراسري اقدام 
نمايند. كارنامه داوطلبان در هر آزمون، بالفاصله در عصر همان روز برگزاری آزمون از 
طريق سايت اينترنتی شركت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر می  شود.

در  كثير شركت كنندگان  تعداد  به  توجه  با  كه  است  نكته ضروري  اين  توضيح      
آزمون هاي سنجِش پيش، رتبه هاي اكتسابي داوطلبان معيار معتبري براي داوطلبان 
خواهد بود تا موقعيت علمي خود را نسبت به رقباي خود در يك جامعه آماري وسيع 

مورد ارزيابي قرار دهند.

سنجِش  آزمون هاي  جلسه  به  ورود  كارت  اینترنتی  توزیع  نحوه  و  زمان 
پیش:

كارت ورود به جلسه آزمون  های آزمايشی سنجِش پيش، برای كليه داوطلبان سراسر 
از طريق سايت اينترنتی شركت  كشور، از روز سه شنبه قبل از هر آزمون منحصراً 
و  می  گردد  توزيع   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  آموزشی  خدمات  تعاونی 
به  ورود  كارت  پرينت  به  نسبت  فوق الذكر،  اينترنتی  سايت  به  مراجعه  با  داوطلبان 

جلسه خود اقدام می  نمايند.

كارنامه نتايج هر نوبت از آزمون  های آزمایشی سنجِش پیش در عصر روز برگزاری 
هرآزمون از طريق سايت اينترنتی شركت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر می  گردد. 
آزمون  های  كل  نمره  محاسبه  كه  می  رساند  آموزان  دانش    اطالع  به  ضمناً 
آزمايشی، براساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور در ارتباط 
با آزمون سراسری سال 1396 عمل خواهد شد. همچنين نمره آزمون دروس عمومی 
به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  براساس  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی  و 
بر  تقسيم  ضرايب(  به  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره  برابر  سه  عالوه  به  ضرايب( 

مجموع كل ضرايب محاسبه می  شود.

اطالعیه  شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

آزمون هاي آزمایشي سنجِش پیش ویژه دانش آموزان سال چهارم 
متوسطه و داوطلبان آزمون سراسری سال 97
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شهریه آزمون  های آزمایشی سنجِش پیش:

برای  گذشته  سنوات  همچون  سنجش  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
متقاضيان بيش از يك نوبت آزمون تخفیفاتی را در نظر گرفته است كه اين امكان 
را ميسر می  نمايد تا در صورت افزايش تعداد مراحل از تخفیف بيشتری بهره  مند 
گردند و در اين جهت برای سال 96-97 شيوه اعمال تخفیف شهريه آزمون را برای 
متقاضيان بيش از يك آزمون در جهت رفاه حال داوطلبان عزيز به كار گرفته است 
تا ضمن تجميع فرآيند ثبت  نام برای هر يك از دانش آموزان در كليه مراحل، امكان 

پرداخت شهریه كمتری برای ثبت  نام فراهم شود.
جدول شهریه آزمون  های آزمایشی سنجِش پیش: 

با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه  های ثبت  نام مندرج در آن، اين امكان نيز 
فراهم گرديده است تا داوطلبان عزيز در صورت تمايل بتوانند آزمون  های سنجِش 
مثال،  عنوان  به   نمايند؛  ثبت  نام  و  انتخاب  دلخواه،  و  نياز  مورد  تعداد  به  را  پيش 

داوطلب می  تواند متقاضی 3 نوبت آزمون مرحله  ای و 3 نوبت آزمون جامع باشد.
البته باتوجه به اینكه آزمون  های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون  هایی است 
كه هر یک مكمل دیگری است و شركت در تمامی آنها، داوطلب را گام به گام 
های  آزمون   كلیۀ  در  عزیز  داوطلبان  می  شود  توصیه  لذا  نماید،  می   تر  آماده 

تابستانه، مرحله  ای و جامع )13 نوبت آزمون( به طور یكجا ثبت  نام نمایند.
شايان ذكر است كه داوطلبان برای استفاده بيشتر از تخفيف پلكانی، بهتر است تعداد 
برخورداری  تا ضمن  نمايند  را خريداری  از آزمون  ها  بيشتری  نوبت  های  و  مراحل 
از تعداد آزمون  های آزمايشی سنجِش پيش، از تخفيف باالتری نيز بهره  مند شوند. 
بديهی است كه مطلوب ترين حالت ثبت  نام برای داوطلبان از نظر هزينه پرداختی، 
ثبت  نام يكجا در 11 نوبت آزمون )1 تابستانه + 6 مرحله  ای + 4 جامع( است كه در 
اين صورت با احتساب تخفیف ویژه 550/000 ريالی، متوسط شهريه هر آزمون 

212/500 ريال و مجموعاً 2/340/000 ريال است.
ضمناً به اطالع داوطلبان می  رساند كه در هنگام ثبت  نام و پس از انتخاب نوبت  های 
آزمون از سوي داوطلب، برنامه ثبت  نام اينترنتی به  طور خودكار، وجه را با احتساب 

تخفيف محاسبه می  نمايد.

برای  ثبت  نام،  های  هزینه   به  مربوط  تكمیلی  جدول  كه  است  به  ذكر  الزم 
سنجِش  آزمایشی  های  آزمون  انتخاب  به  مایل  كه  داوطلبانی 
آزمون  ها  نام  ثبت   اینترنتی  سایت  در  هستند،  تلفیقی  به  صورت  پیش 

)www.sanjeshserv.ir( درج شده است.

نحوه ثبت نام:
پرداخت اینترنتی: داوطلبان عالقه  مند به شركت در آزمون هاي آزمايشی سنجِش 
بانكی عضو شبكه شتاب و  از كارت های  با استفاده  پيش در سراسركشور مي توانند 
مراجعه به سايت شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش 
كشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت  نام اقدام و كد رهگيري 

دريافت نمايند.

الزم به ذكر است كه خرید اینترنتی كارت اعتباری ثبت  نام، نشان دهندة ثبت  نام 
نهایی داوطلب نبوده و الزم است كه وي بعد از خرید كارت اعتباری )دریافت 
شماره پرونده و شماره رمز(، به لینک ثبت  نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را 

نهایی و شماره پرونده و كد پی گیری 16 رقمی دریافت نماید.
صورت  در  نام  ثبت   راهنمای  دفترچه  دقیق  مطالعه  از  پس  گرامی،  داوطلبان 
با خط  نام، می  توانند  ثبت   داشتن هر گونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط 
ویژه 42966-021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 

8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 
ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبيرستان  هايی كه مايل هستند براي سهولت 
ثبت  نام به صورت يكجا از دانش آموزان خود ثبت  نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقيق دستورالعمل ثبت  نام مدارس همكار، درصورت داشتن هرگونه سؤال مي  توانند 
در ساعات: صبح8:30  الی 12:30و عصر 13:30 الی 16:00  با شماره تلفن  هاي: 

88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمايند.

نكات مهم:
1- ثبت نام كليه نوبت  ها و مراحل آزمون  ها از جمله آزمون هاي جامع نيز در اين 
مرحله انجام مي شود و توصيه می  شود كه براي برخورداری از حداكثر تخفيف در 

شهريه پرداختی، ثبت  نام در كليه مراحل درخواستی را يكجا انجام دهيد.
2- وجه پرداخت شده بابت ثبت نام به هيچ عنوان قابل استرداد نيست؛ لذا داوطلبان 

در اين خصوص دقت الزم را به عمل آورند.

سايت  طريق  از  كشور  سراسري  داوطلبان  كليه  براي  ثبت نام  حضوري:  ثبت نام 
اينترنتي به نشاني: www.sanjeshserv.ir امكان پذير است و دفتر مركزي شركت 
به نشاني: تهران، خيابان مطهري، خيابان مفتح شمالي )نرسيده به ميدان هفت تير(، 
از  ثبت نام  آماده  نيز   88321455 تلفن:   ،50 پالك  اسفندياري،  نوري  خيابان 

مراجعان در ساعات اداري است.  

راهنمای نحوه ثبت  نام  اینترنتی آزمون  های آزمایشی سنجِش پیش
مراحل ثبت  نام:

از  )پرداخت  و رمز عبور  پرونده  ثبت نام و دريافت شماره  پرداخت مبلغ  گام اول: 
طريق كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اينترنتی است(.

گام دوم: تكميل فرم ثبت نام )در سايت ارائه شده است: لينك ثبت  نام آزمون  های 
آزمايشی سنجش ـ ثبت نام جديد(.

گام سوم: دريافت كد پی گيری 16 رقمی ثبت نام.
 

شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
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تحصيلی  سوابق  مربوطه،  قانونی  مراجع  مصوبات  اساس  بر  و  اخير  های  سال   طی 
سال يازدهم متوسطه نقش تعيين كننده ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری 
دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی ايفا نموده است؛ به طوری كه سوابق تحصيلی 
مهم  عوامل  از  يكی  اكنون  هم  سراسری  آزمون  داوطلبان  متوسطه  يازدهم  سال 

تعيين  كننده كيفيت رشته محل قبولی داوطلب در آزمون سراسری است.
شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش كشور، با استفاده از بيش از 
دو دهه تجربه در طراحی و برگزاری آزمون  های آزمايشی برای آمادگی دانش آموزان 
های  آزمون   طراحی  به  اقدام   )97-96( آينده  تحصيلی  سال  برای  متوسطه،  دوره 
يازدهم متوسطه  دانش آموزان سال  برای جامعه هدف  و جامع  تابستانه، مرحله  ای 
)سال دوم( كه امتحانات نهايی را در پيش دارند نموده است. اين آزمون  ها با ماهيتی 
جديد از نظر محتوا، بودجه  بندی و اجرا گامی مهم در براي پاسخگويی به نياز موجود 
در اين زمينه است كه اميد است مورد توجه دانش آموزان عزيز سال يازدهم متوسطه 

و همچنين مشاوران و دست اندركاران دبيرستان  ها قرار گيرد.

آزمون  های سنجش ِ یازدهم دارای ویژگی  های زیر است:
* ارائه سؤاالت مفهومی تستی كه ضمن آماده نمودن دانش آموزان برای شركت در 
امتحانات ترم اول و نهايی سال يازدهم، زمينه آشنايی و مهارت اين عزيزان را برای 

پاسخگويی به سؤاالت آزمون  سراسری سال بعد، برای دانش آموز فراهم می  نمايد.
* بودجه بندی منابع درسی براساس برنامه درسی دبيرستان  ها.

* ارائه كارنامه تحليلی پيشرفت تحصيلی در هر آزمون و مقايسه با آزمون  های قبل.
* ارائه گزارش  های تحليلی، مقايسه  ای و مديريتی برای دبيرستان  هايی كه دانش  آموزان 

سال يازدهم خود را به صورت گروهی در اين آزمون  ها شركت می  دهند.
* ارائه نتيجه نمرات آزمون به شركت كنندگان بالفاصله پس از پايان هر آزمون.

نحوة زمان بندی آزمون  ها به شرح جدول زیر است:

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش یازدهم:
برگزار  نوبت   11 در  و  جامع«  و  مرحله ای  كلی»تابستانه،  فاز   3 در  آزمون ها  اين 
می شوند. فاز اول، آزمون های تابستانه بوده كه در 3 نوبت برگزار خواهند شد. هدف 

اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مرور كلی مطالب كتاب  های درسی پاية دهم 
خواهد بود. فاز دوم، آزمون های مرحله ای بوده كه در 6 نوبت برگزار خواهند شد. هدف 
كلی اين آزمون ها، بررسی و نگاه دقيق تر به مطالب كتاب های درسی پاية يازدهم و 
ارزيابی پيشرفت تحصيلی دانش  آموزان در طول سال تحصيلی است. در اين ميان، 
امتحانات  پايان  آزمون ويژه ای )آزمون مرحلة 4( در نظر گرفته شده است كه در 
نيمسال اول، در تاريخ 1396/11/6 برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندی 
مطالب نيمسال اول است كه پس از امتحانات تشريحی نيمسال اول برگزار خواهد 
شد و بر اساس آن، آمادگی دانش آموزان براساس پرسش های چهارگزينه ای استاندارد 
مرتبط با مطالب اين نيمسال تحصيلی مورد سنجش و ارزيابی قرار خواهد گرفت. فاز 
سوم، آزمون های جامع بوده كه در 2 نوبت برگزار خواهند شد. هدف اين آزمون  ها، 
آشنايی كامل دانش  آموزان با پرسش  های چهارگزينه  ای همسو و مرتبط با سؤاالت 
امتحانات خرداد 1397 و به نوعی، مقدمة آمادگی برای آزمون سراسری سال 1398 

است. تاريخ آزمون  ها در جدول زير آمده است.
آزمون های مرحله ای براساس تقسيم بندی منابع درسی برگزار می شود؛ به طوري 
كه در هر مرحله از آزمون، طبق تقسيم بندي هاي انجام شده، از داوطلبان امتحان به 
عمل مي آيد؛ عالوه بر اين، در آزمون هر مرحله، از قسمت يا قسمت هاي مربوط به 
مراحل قبل نيز امتحان گرفته مي شود؛ ليكن در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأكيد 
بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون، 
قسمت  هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با اين تأكيد كه بيشتر 

سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود.(
پس از برگزاری هريك از آزمون  های مرحله  ای و همچنين آزمون جامع، كارنامه  ای 
با اطالعات بسيار مفيد و ارزنده شامل نمره خام دروس، ميانگين نمرات خام نفرات 
برتر، رتبه در هر درس و رتبه كل در مقايسه با داوطلبان شهر، استان و كشور و نمره 
كل عمومی و اختصاصی در زيرگروه  های آزمايشی و .... دراختيار داوطلبان قرار می  گيرد 
تا داوطلبان براساس اطالعات مندرج در اين كارنامه  ها از ميزان آمادگی خود در هر 
آزمون  برگزاری  تا  نقاط ضعف خود  رفع  به  نسبت  و  يافته  آگاهی  آزمون  از  مرحله 
مرحله بعد اقدام نمايند و در نهايت نيز با شركت در آزمون   ها، آمادگی الزم را برای 

شركت در امتحانات نهايی سال 1397 كسب می  نمايند. 
كارنامه نتايج هر نوبت از آزمون  های آزمایشی سنجِش یازدهم در عصر روز برگزاری 
منتشر   www.sanjeshserv.ir :نشانی به  اينترنتی شركت  از طريق سايت  آزمون  هر 
آزمون   كل  نمره  محاسبه  كه  رساند  می   دانش   آموزان  اطالع  به  ضمناً  گردد.  می  
كشور  آموزش  سازمان سنجش  و ضوابط  مصوبات  آخرين  براساس  آزمايشی،  های 
در ارتباط با آزمون سراسری سال 1396 خواهد بود. همچنين نمره آزمون دروس 
عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و براساس نمره آزمون عمومی )با توجه 
به ضرايب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرايب( تقسيم بر 
مجموع كل ضرايب محاسبه می  شود، كه اين امر می  تواند تجربه مناسبی برای دانش  آموز 

در ارتباط با شركت در آزمون سراسری سال بعد باشد.

سنجِش  آزمون هاي  جلسه  به  ورود  كارت  اینترنتی  توزیع  نحوه  و  زمان 
یازدهم:

داوطلبان  كليه  برای  يازدهم،  سنجِش  آزمايشی  های  آزمون   جلسه  به  ورود  كارت 

اطالعیه  شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهــم ویژه دانش آموزان 
پایه یازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه(
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اينترنتی  از طريق سايت  از هر آزمون منحصراً  از روز سه  شنبه قبل  سراسر كشور 
شركت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: www.sanjeshserv.ir توزيع می  گردد 
با مراجعه به سايت اينترنتی فوق الذكر نسبت به پرينت كارت ورود به  و داوطلبان 

جلسه خود اقدام می  نمايند.

شهریه آزمون  های آزمایشی سنجِش یازدهم:

برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
امكان  اين  است كه  نظر گرفته  تخفیفاتی در  آزمون  نوبت  از يك  بيش  متقاضيان 
را ميسر می  نمايد تا در صورت افزايش تعداد مراحل، از تخفیف بيشتری بهره  مند 
گردند و در اين جهت برای سال 96-97 شيوه اعمال تخفیف شهريه آزمون را برای 
متقاضيان بيش از يك آزمون در جهت رفاه حال داوطلبان عزيز به كار گرفته است 
تا ضمن تجميع فرآيند ثبت  نام برای هر يك از دانش آموزان در كليه مراحل، امكان 

پرداخت شهریه كمتری برای ثبت  نام فراهم شود.

جدول شهریه آزمون  های آزمایشی سنجِش یازدهم:

با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه  های ثبت  نام مندرج در آن، اين امكان نيز 
فراهم گرديده است تا داوطلبان عزيز در صورت تمايل بتوانند آزمون  های سنجِش 
يازدهم را به تعداد مورد نياز و دلخواه، انتخاب و ثبت  نام نمايند؛ به  عنوان مثال، 
داوطلب می  تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله  ای و يك نوبت آزمون جامع باشد.

البته با توجه به اینكه آزمون  های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون  هایی است كه هر 
یک مكمل دیگری است و شركت در تمامی آنها، داوطلب را گام به گام آماده تر می  نماید، 
لذا توصیه می  شود كه داوطلبان عزیز در كلیۀ آزمون  های تابستانه، مرحله  ای و جامع 

)11 نوبت آزمون( به طور یكجا ثبت  نام نمایند.
شايان ذكر است كه داوطلبان، برای استفاده بيشتر از تخفيف پلكانی، بهتر است تعداد 
مراحل و نوبت  های بيشتری از آزمون  ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری از 
تعداد آزمون  های آزمايشی سنجِش يازدهم، از تخفيف باالتری نيز بهره  مند شوند. 
بديهی است كه مطلوب  ترين حالت ثبت  نام برای داوطلبان از نظر هزينه پرداختی، 
ثبت  نام يكجا در 9 نوبت آزمون )1 تابستانه + 6 مرحله + 2 جامع( است كه در 
اين صورت، با احتساب تخفیف ویژه 360/000 ريالی، متوسط شهريه هر آزمون 

210/000 ريال و مجموعاً 1/890/000 ريال است.

ضمناً به اطالع داوطلبان می  رساند كه در هنگام ثبت  نام و پس از انتخاب نوبت  های 
آزمون از سوي داوطلب، برنامه ثبت  نام اينترنتی به  طور خودكار، وجه را با احتساب 

تخفيف محاسبه می  نمايد.
برای  ثبت  نام،  های  هزینه   به  مربوط  تكمیلی  جدول  كه  است  به  ذكر  الزم 
داوطلبانی كه مایل به انتخاب آزمون  های آزمایشی سنجِش یازدهم به  صورت 
 )www.sanjeshserv.ir( آزمون  ها  ثبت  نام  اینترنتی  سایت  در  هستند،  تلفیقی 

درج شده است.

نحوه ثبت نام:
پرداخت اینترنتی: داوطلبان عالقه  مند به شركت در آزمون هاي آزمايشی سنجِش 
يازدهم در سراسركشور مي توانند با استفاده از كارت های بانكی عضو شبكه شتاب و 
مراجعه به سايت شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش 
كشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت  نام در اين آزمون ها اقدام 

و كد رهگيري دريافت نمايند.

نكته مهم:
الزم به ذكر است كه خرید اینترنتی كارت اعتباری ثبت  نام، نشان دهنده ثبت  نام 
نهایی داوطلب نبوده و الزم است كه وي بعد از خرید كارت اعتباری )دریافت 
شماره پرونده و شماره رمز( به لینک ثبت  نام مراجعه نموده و  ثبت  نام خود را 

نهایی و شماره پرونده و كد پی گیری 16 رقمی دریافت نماید.
صورت  در  نام  ثبت   راهنمای  دفترچه  دقیق  مطالعه  از  پس  گرامی،  داوطلبان 
با  می  توانند  نام،  ثبت  ضوابط  و  شرایط  خصوص  در  سؤال  گونه  هر  داشتن 
خط ویژه: 42966-021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: 

صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 
ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبيرستان  هايی كه مايل هستند براي سهولت 
ثبت  نام به صورت يكجا از دانش آموزان خود ثبت  نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقيق دستورالعمل ثبت  نام مدارس همكار، درصورت داشتن هرگونه سؤال مي  توانند 
در ساعات: صبح8:30  الی 12:30و عصر 13:30 الی 16:00  با شماره تلفن  هاي: 

88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمايند.

نكات مهم:
1- ثبت نام كليه نوبت ها و مراحل آزمون  ها از جمله آزمون جامع نيز در اين مرحله 
انجام مي شود و توصيه می  شود كه براي برخورداری از حداكثر تخفيف در شهريه 

پرداختی، ثبت  نام در كليه مراحل درخواستی را يكجا انجام دهيد.
2- وجه پرداخت شده بابت ثبت  نام به هيچ عنوان قابل استرداد نيست؛ لذا داوطلبان 

در اين خصوص دقت الزم را به عمل آورند.
سايت  طريق  از  كشور  سراسري  داوطلبان  كليه  براي  ثبت نام  حضوري:  ثبت نام 
مركزي  دفتر  و  است  امكان پذير   www.sanjeshserv.ir نشاني:  به  اينترنتي 
شركت به نشاني: تهران، خيابان مطهري، خيابان مفتح شمالي )نرسيده به ميدان 
آماده  نيز  تلفن: 88321455  اسفندياري، پالك 50،  نوري  تير(، خيابان  هفت 

ثبت نام از مراجعان در ساعات اداري است.  
راهنمای نحوه ثبت  نام  اینترنتی آزمون  های آزمایشی سنجِش یازدهم

مراحل ثبت  نام:
از  )پرداخت  و رمز عبور  پرونده  و دريافت شماره  ثبت نام  پرداخت مبلغ  گام اول: 

طريق كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اينترنتی است(.
گام دوم: تكميل فرم ثبت نام )در سايت ارائه شده است: لينك ثبت نام آزمون  های 

آزمايشی سنجش ـ ثبت  نام جديد(.
گام سوم: دريافت كد پی گيری 16 رقمی ثبت نام.

 شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
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تبلیغات اول :
 انتخاب رشته به كمک بهترین و دقیق ترین نرم افزار

انتخاب رشته مسألة كوچكی نيست. آيندة شما به يك انتخاب رشته صحيح بستگی دارد. به ياری نرم افزار ما می توانيد بهترين و دقيق ترين انتخاب 
رشته را انجام دهيد؛ چون اين نرم افزار  تطبيق داده شده با گزينش بومی، گزينش استانی و گزينش ناحيه ای است و بخت قبولی شما را در رشته 

مورد عالقه تان تا 99 درصد باال می برد.
تقريباً تمامی تبليغ هايی كه قصد فروش يك نرم افزار انتخاب رشته را دارند، از همين عبارت ها استفاده می كنند؛ افرادی كه با اطمينان می گويند 
كه نرم افزار آنها با آخرين تغييرات و مصوبات سازمان سنجش آموزش كشور از قبيل ميزان سهميه های بومی، منطقه ای، جنسيت، سهميه های 
خاص و ... مطابقت سازی شده است؛ حتی برخی پا را فراتر از اين گذاشته و در تبليغ خود گفته اند: »امكان مقايسه داوطلب با ديگر داوطلبان در 

آزمون سراسری 96« ! 
يعنی آنها می توانند از وضعيت تمامی داوطلبان امسال اطالع داشته باشند و بر اساس آن انتخاب رشته نمايند! ادعايی كه حتی سازمان سنجش 
آموزش كشور نيز تاكنون مطرح نكرده است. براستی چگونه ممكن است كه يك نفر يا يك گروه از وضعيت تمامی داوطلبان همان سال مطلع 
شود؟ در حالی كه اطالع از وضعيت تمامی داوطلبان سال های گذشته نيز تنها در اختيار سازمان سنجش آموزش كشور است و از همين رو است 

كه نرم  فزار سازمان سنجش، در مقايسه با ساير نرم افزارهای انتخاب رشتة موجود، اطالعات جامع تر و دقيق تری دارد.
 برخی از مؤسسات نيز، ضمن بازی با كلمات و استفاده از اصطالحات، تالش می كنند تا به داوطلبان بقبوالنند كه كاری كه انجام می دهند، علمی، 
با كيفيتی بسيار خوب و خارج از توان شخصی يك داوطلب است؛ برای مثال، در يكی از تبليغ ها آمده است: »سورت رشته-  شهرها تحت نظارت 

عملكردی الگوريتم تعيين مطلوبيت رشته-  شهر« يا »روش ماتريس متقاطع روش انحصاری دكتر . . . می باشد.« 
لّفاظی هايی كه هيچ كمكی به داوطلب برای شناخت رشته ها و دانشگاه ها و در نهايت يك انتخاب رشته صحيح و قابل قبول نمی كند ، اما جيب 

مؤسسه ها و افراد مورد نظر را پر خواهد كرد!

تبلیغات دوم :
 انتخاب رشته دستی 

»سراغ انتخاب رشته كامپيوتری نرويد. سراغ افراد كم تجربه كه شناختی از دانشگاه ها، رشته ها و ... ندارند، نرويد.
انتخاب رشته ... تنها انتخاب رشته ای است كه از سوي مدرس دانشگاه تهران و به صورت دستی در چند جلسه انجام می شود.« 

محتوای تبليغات مراكزی كه به انتخاب رشته دستی اعتقاد دارند، كم و بيش همان است كه ذكر گرديد.
سفارش دهندگان اين دسته از تبليغات، معتقدند كه می توانند با مشاوره حضوری، انتخاب رشتة دقيق تری ارائه دهند، اما مشكل اين است كه در 
اين نوع تبليغات نيز بيشتر به بازاريابی توجه می شود تا دادن اطالعاتی دقيق و ضروری به داوطلبان؛ برای مثال، می گويند كه انتخاب رشتة ويژه 

برای رتبه های زير 1000 يا رتبه های باالی 88 هزار در گروه های آزمايشي علوم رياضی و فني، علوم تجربی و علوم انسانی !
اين در حالی است كه اكثر قريب به اتفاق رتبه های زير 1000 موقعيتشان روشن است؛ يعنی می توانند با توجه به عالقه خود، رشته هايشان را 
به ترتيب اولويتی كه تمايل دارند، انتخاب كنند )توجه داشته باشيد كه هر داوطلب می تواند 150 انتخاب داشته باشد و عقب يا جلوتر زدن يك 
رشته تأثيری در پذيرش وي ندارد؛ يعنی اگر رتبه داوطلبی 800 شده باشد و رشتة علوم سلولی مولكولی تهران  را در فرم انتخاب رشته اش به 
عنوان هشتادمين انتخاب خود وارد كرده باشد و داوطلب ديگری با رتبه 801، رشتة علوم سلولی مولكولی تهران را به عنوان اولين انتخاب در فرم 
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انتخاب رشته اش درج كرده باشد، در صورتي كه رشتة علوم سلولی مولكولی دانشگاه تهران ظرفيت داشته باشد، اولويت با رتبه 800 است(. 
رتبه های باالی 88 هزار هم وضعيتشان روشن است. وقتی در سال گذشته در كل كشور ،  كمتر از 43 هزار نفر در گروه آزمايشي علوم رياضی 
و فني در رشته های روزانه پذيرفته شده اند و در گروه آزمايشي علوم تجربی اين تعداد به كمتر از 42 هزار نفر می رسد و در گروه آزمايشي علوم 
انسانی اين تعداد 17 هزار نفر هستند )رشته های روزانه شامل تمامی رشته های روزانه دوره دكتری حرفه ای، كارشناسی ارشد پيوسته، كارشناسی 
و كاردانی در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی كل كشور می شود(، می توان متوجه شد كه كسی كه رتبه باالی 80 هزار مي آورد، در هيچ يك 
از رشته های روزانه و به احتمال قوی شبانه پذيرفته نخواهد شد و حتی شايد اجازه انتخاب رشته های روزانه و شبانه را نيز نداشته باشد و بايد 
رشته های دانشگاه های پيام نور، غير انتفاعی يا رشته بدون آزمون را انتخاب كند. اگر هم داوطلبی تصور می كند كه به دليل كسب رتبه باال 
)چند ده هزاری( بايد حتماً به مركز خاصی مراجعه كند تا بتواند در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی پذيرفته شود، بايد گفت كه در چند سال 
اخير، مسؤوالن سازمان سنجش آموزش كشور اعالم كرده اند كه همة داوطلبان، حتی افرادی كه كنكور نداده اند، امكان انتخاب رشته دارند و 

می توانند در دانشگاه پذيرفته شوند. 

چه باید كرد؟
سال ها پيش، داوطلبان فقط امكان انتخاب 14 كد رشته محل را در فرم انتخاب رشته خود داشتند؛ در نتيجه، داوطلبان بايد با توجه و رتبه و 
وضعيت خود، با دقت بسيار انتخاب رشته می كردند و مواظب بودند كه حتی يك انتخاب خود را بی حساب به هدر ندهند، اما امروزه هر داوطلب، 
انتخاب رشته مثل گذشته نيست. امروزه فقط مهم اين است كه هر  انتخاب دارد و  در واقع حساسيت  انتخاب رشته اش امكان 150  در فرم 
داوطلب، با توجه به عاليق، توانايی ها و شرايط خود، دانشگاه محل رشته ها، شهرهاي محل دانشگاه ها و دوره هاي تحصيلي رشته ها، انتخاب رشته 
نمايد؛ چون، همان طور كه پيش از اين گفتيم، اولويت بندی، هيچ نقشی در پذيرش ندارد و فقط بيانگر اولويت عالقه مندی داوطلب است؛ يعنی 
داوطلب، با توجه به عاليق خود، بترتيب كد رشته محل های مورد عالقه اش را در فرم انتخاب رشته وارد می كند؛ البته بعضی از رشته ها، همان طور 
كه در دفترچه شماره 2 آزمون سراسری )راهنماي انتخاب رشته( ذكر شده است، شرايط خاصي دارد كه بايد هنگام انتخاب رشته های مورد نظر 
به آنها توجه كرد؛ پس به خود و توانمندی های خود اعتماد كنيد و با مطالعة دقيق دفترچه های انتخاب رشته، سرنوشتتان را خودتان رقم بزنيد 

و به افرادی كه گاه بيش از يك ميليون تومان می گيرند و در نهايت كار مفيدی انجام نمی دهند، اعتماد نكنيد. 

بدين وسيله به اطالع كليه متقاضيان ثبت نام و شركت در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 
سال 1397 مي رساند كه بر اساس قانون “سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيالت 
شورای  محترم  مجلس   94/12/18 مصوب  عالي”  آموزش  مراكز  و  دانشگاه ها  در  تكميلی 
تحصيالت  دوره هاي  در  دانشجو  پذيرش  و  سنجش  “شورای  مصوبات  همچنين  و  اسالمی 
تكميلی” آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397 با شرايط زير برگزار خواهد شد؛ لذا 
ضرورت دارد كه تمامی متقاضيان ورود به دورة فوق در كليه رشته های مصوب دفتر گسترش 
آموزش عالی، اعم از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غيردولتی از جمله دانشگاه 
قانون  اساس  بر  پذيرش  به ذكر است كه  نمايند. الزم  آزمون شركت  اين  اسالمی، در  آزاد 
مذكور و مطابق اين اطالعيه و شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای پذيرش آزمون 
اين سازمان منتشر می شود(، صورت خواهد گرفت.  از سوي  مذكور )كه در زمان ثبت نام 
عناوين رشته هاي امتحاني، رشته و گرايش هاي پذيرنده دانشجو، دروس امتحاني هر رشته و 
ضرايب هر درس مطابق جدول مر بوط، كه در سايت سازمان سنجش آمده است، خواهد بود.

سایر شرایط و ضوابط
1ـ تمامی دانشجويان و فارغ التحصيالن مقطع كارشناسی می توانند، در صورت دارا بودن 

شرايط و ضوابط عمومی و اختصاصی، در آزمون ورودی شركت نمايند.
شماره  نامه  آيين  مشمول  كه  صورتی  در  كارشناسی،  دوره  معادل  مدرك  دارندگان  2ـ 
2/77633 مورخ 92/5/28 كه از سوي معاون آموزشی وزارت متبوع ابالغ شده، باشند، می 

توانند در آزمون شركت نمايند.
3ـ مؤسسات برای پذيرش دانشجو در مهرماه از داوطلبانی می توانند پذيرش به عمل آورند 
تاريخ  فارغ التحصيل شوند.  تا سی و يكم شهريورماه همان سال )سال 1397(  كه حداكثر 

فارغ التحصيلی برای داوطلبانی كه شروع تحصيل آنان، در صورت وجود ظرفيت، نيمسال دوم 
است، سی ام بهمن ماه همان سال )سال 1397( خواهد بود.

4ـ پذيرفته شدگان قطعی )نهايی( رشته هاي دوره روزانه سال 1396، چه در دانشگاه محل 
قبولي ثبت نام كرده و چه ثبت نام نكرده باشند، در صورتي كه در آزمون سال 1397 شركت 

نمايند، حق انتخاب رشته هاي دوره روزانه را نخواهند داشت. 
5ـ تمامي داوطلبان در تمامي رشته هاي امتحاني، يك دفترچة سؤال و يك پاسخنامه دريافت 

خواهند كرد.
)كد  شهري  مديريت  و  منطقه اي  شهري،  برنامه ريزي  امتحاني  رشته هاي  در   -6
1350(، طراحي شهري )كد 1351(، معماري )كد 1352(، نمايش عروسكي )كد 1356(، 
 ،)1358 )كد  طراحي  و  تصويري  هنرهاي   ،)1357 )كد  سينما  و  نمايشي  هنرهاي 
)كد  لباس  و  پارچه  طراحي  )كد 1362(،  طراحي صنعتي  )كد 1360(،  موسيقي  هنرهاي 
1364( از داوطلباني  كه  با توجه  به  نمره  اكتسابي،  مجاز به انتخاب  رشته  شده و فرم انتخاب 
رشته اينترنتي را نيز تكميل نموده باشند، تا چند برابر ظرفيت آزمون عملی/ تشريحي/ پروژه 

به عمل خواهد آمد. 
7- ساير شرايط و ضوابط، در دفترچة راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون تحصيالت تكميلي 

)كارشناسي ارشد ناپيوسته( درج خواهد شد.
8- هر داوطلب، عالوه بر رشته امتحاني اصلي، در صورت داشتن شرايط )طبق مندرجات 
دفترچه راهنما كه در زمان ثبت نام منتشر مي گردد(، مي تواند در يكي از رشته هاي امتحاني 
شناور )كه در جدول رشته هاي امتحاني با عالمت * مشخص شده است(، به عنوان رشته 

امتحاني دوم ثبت نام نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون كارشناسي ارشد ناپیوسته سال  1397
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