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تا اول آذر ماه ادامه دارد :

تکمیل ظرفیت رشته های 
کارشناسی ناپیوسته فنی و حرفه ای

صفحه  4 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نتايج نهايي تکميل ظرفيت
 رشته هاي متمر كز و شرايط خاص 

آزمون كارشناسي  ارشد 96

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

تکميل ظرفيت دوره هاي 

كارداني فني و حرفه اي 

علمی - كاربردی 96

اطالعيه های مهم سازمان سنجش 

مطالعه برای كنکور؛ مهم و دست يافتنی

اوقات فراغت ، ارزشمند است

از اول بهمن آغاز مي شود :

اعزام دوره هجدهم عتبات دانشگاهيان
عتبات  و  عمره  ستاد  اعزام  و  اجرایی  معاون 
اول  از  هجدهم  دوره  اعزام  گفت:   دانشگاهیان 
سایت  از  که  می شود  آغاز  جاری  سال  ماه  بهمن 

لبیک اطالع رسانی خواهد شد. 
اعزام دانشگاهیان در هفدهمین دوره  محمد زارع گفت: 
 عتبات دانشگاهیان كه از ۱۶ مرداد ماه آغاز شده بود، تا 

روز ۶ آبان ماه سال جاری ادامه داشت.
تاكنون  اعزام ها  از  دوره  این  ابتدای  از  داد:  ادامه   وی 
۱۱ هزار و ۱۹۷ دانشجو در قالب ۲۹۷ كاروان دانشگاهی از 
۱۰ ایستگاه پروازی تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، سیستان 
و بلوچستان، تبریز، یزد، كرمان، ساری و گلستان به صورت 

هوایی و زمینی به عتبات عالیات اعزام شده اند.
افزود: دانشگاهیان  عتبات  و  عمره  ستاد  اجرایی   معاون 

كاروان   ۲۴۷ و  پسران  كاروان   ۶ دختران،  كاروان   ۴۴
متأهالن در این دوره اعزام شدند.

زارع، با اشاره به اینکه روزانه سه كاروان هوایی و یک كاروان 
 به صورت زمینی به عتبات عالیات اعزام شدند، اظهار داشت:
۲۳۷ كاروان هوایی و ۱۶۰ كاروان زمینی در این دوره اعزام شدند.

زارع تصریح كرد: اعزام دوره هجدهم از اول بهمن ماه سال 
جاری آغاز می شود كه از سایت لبیک اطالع رسانی خواهد شد.

11 نكته دربارة تكمیل ظرفیت فني و حرفه اي 

و مؤسسات غیردولتي
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در رابطه با 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

پیامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند: 
جهاد بر چهار قِسم است: امر به معروف، نهي 
از منکر، راستي در هنگامة شکیبایي، و دوري 

از گناهکاران.

همنشیِن بي خرد مباش كه او كار خود را براي 
تو آراید و دوست دارد تو را چون خود نماید.

رسول مكّرم اسالم )ص(  فرمودند: 
نماز، چهرة شیطان را سیاه مي كند.

از چهارشنبه گذشته سوم آبان ماه، مرحله تكميل ظرفيت 
كارداني  آزمون  در  مربوط  تحصيلي  رشته هاي  پذيرش 
به كارشناسي ناپيوسته سال 1396 آغاز شده است. به 
همين مناسبت، شايسته ديديم كه در اين ستون به ياد 
كرِد مواردي كه براي داوطبان شركت در اين پذيرش به 

نظر مي رسد، بپردازيم.
اين موارد به قرار ذيلند:

1ـ متقاضيان، الزم است كه به منظور اطالع از رشته هاي 
تحصيلي و مؤسسات پذيرنده دانشجو، به لينك جست 
در  كه  مربوط  كدرشته هاي  و  مؤسسه  عنوان  جوي  و 
سايت سازمان سنجش آمده است، و همچنين به پايگاه 
اطالع رساني دانشكده ها و آموزشكده هاي فني و حرفه اي 
يا  حرفه اي  و  فني  دانشگاه  پوشش  تحت  كشاورزي  و 
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غير انتفاعي مراجعه 
كرده و ضمن مشخص كردن رشته و مؤسسه مورد عالقه 
خود، تا اول آذر ماه به مؤسسه آموزش عالي محل پذيرش 

رشته تحصيلي مورد تقاضا مراجعه كنند.
2 ـ پذيرش دانشجو براي دانشكده ها و آموزشكده هاي 
فني و حرفه اي و كشاورزي تحت پوشش دانشگاه فني و 
حرفه اي و مؤسسات آموزش عالی غير دولتیـ  غيرانتفاعی  
در تمام رشته هايی كه در لينك سايت سازمان سنجش 
مشخص شده است، تنها بر اساس سوابق تحصيلي )معدل 
كل دوره كارداني( و مندرجات دفترچه راهنمای آزمون 

ياد شده صورت مي گيرد.
ماه  شهريور   31 تا  حداكثر  بايد  متقاضيان  تمام  ـ   3
ضمناً  باشند.  ديپلم(  )فوق  كارداني  مدرك  داراي   96
نيمسال دوم سال  براي  در صورتي كه تشكيل كالس 
تحصيلي 96-97 باشد، داوطلباني كه تا پايان نيمسال 
اول سال تحصيلي 96-97 مدرك تحصيلي كارداني )فوق 
ديپلم( خود را اخذ مي كنند، به صورت مشروط و با شروع 
تحصيل از بهمن  ماه 96 مي توانند متقاضي ثبت نام شوند.
4 ـ تمام داوطلبان بايد در زمان ثبت نام، ضمن مراجعه 
به مؤسسه مربوط، بابت هزينه ثبت نام نسبت به پرداخت 
مبلغ 250 هزار ريال از طريق سيستم پرداخت الكترونيكي 
در سايت سازمان سنجش اقدام كنند تا امكان ثبت نام و 

پذيرش آنان فراهم گردد.
گروه  يك  متقاضي  تنها  مي تواند  داوطلب  هر  ـ   5
آموزشي و يك كد رشته محل در يك مؤسسه مندرج در 
دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته هاي تحصيلي 
و اطالعيه هاي آزمون مربوط باشد، و در صورت ارسال 
يا در دو  افراد در دو كد رشته محل  يا  فرد  مشخصات 
اطالعاتي  بانك  از  افراد  يا  فرد  اين  اطالعات  مؤسسه، 

پذيرفته شدگان هر دو محل حذف خواهد شد.
ويرايش در درج  اجازه  بار  تنها يك  آنجايي كه  از  ـ   6
كه  است  الزم  شد،  خواهد  داده  متقاضيان  اطالعات 
و  رشته محل  كد  آموزشي،  گروه  انتخاب  در  داوطلبان 

مؤسسه مربوط  دقت كافي داشته باشند.
 )96 آذر  )اول  شده  تعيين  مهلت  پايان  از  بعد  ـ   7
مؤسسات، مجاز به ثبت نام از متقاضيان نخواهند بود، و 
از سوي سازمان سنجش براي متقاضياني كه بعد از تاريخ 

مقرر مراجعه نمايند نيز هيچ اقدامي نخواهد شد.
8ـ  هرگاه متقاضي پيش از اين در رديف پذيرفته شدگان 
نهايي آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 96 
)مرحله شهريور ماه( قرار گرفته باشد و در مرحله تكميل 
ظرفيت )همين مرحله( براي ادامه تحصيل در يكي از 
مؤسسات ثبت نام كند، قبولي قبلي وي در شهريورماه 

سال 96، لغو خواهد شد. 
9ـ  تمام متقاضيان»مرد« بايد در زمان ثبت نام و شركت 
در اين مرحله از پذيرش دانشجو، از لحاظ نظام وظيفه 

منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.
10ـ بعد از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذيرفته شده 
بجز  آنان،  تحصيل  به  آغاز  و  مي شوند  تلقي  مشروط 
موارد پيشگفته در بند 3 اين يادداشت، تا زمان تأييد 
نهايي سازمان سنجش به صورت مشروط و هم زمان با 

پذيرفته شدگان شهريور ماه خواهد بود.
معادل  مدرك  دارندگان  تحصيل  ادامة  و  ثبت نام  11ـ 
كارداني، كه داراي شرايط مندرج در دفترچه راهنماي 

اين آزمون باشند، منعي ندارد.
موفق باشيد

11 نكته دربارة تكمیل ظرفیت فني و حرفه اي و مؤسسات غیردولتي
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با امكان رقابت دانشجویان سراسر دنیا:
نهمين جشنواره فرهنگی 

وزارت بهداشت بين المللی شد

نام  با  بهداشت  وزارت  فرهنگی  جشنواره  نهمین 
از  دانشجویان  تمامی  و  شد  بین المللی  »سیمرغ« 
ایران و کشورهای مختلف دنیا از هر دین و زبان و 
این جشنواره شرکت  در  و مذهب می توانند  آیین 

کنند. 
جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت كه تاكنون هشت دوره 

آن برگزار شده است، در نهمین دوره خود نام »سیمرغ« 
را كه یک پرنده درمانگر افسانه ای است برای خود برگزیده 
و  ایرانی  دانشجویان  تمامی  فراخوان،  اعالم  با  و  است 
كشورهای مختلف دنیا از هر دین و زبان و آیین و مذهب را 

به شركت در این جشنواره دعوت كرد.
این جشنواره در دوره های گذشته با اهدافی چون تقویت 
فضای پرنشاط و ایجاد انگیزه فرهنگی و هنری در میان 
دانشجویان و اساتید و جامعه پزشکی كشور برگزار می شد 
برای  نیز  بین الملل  بخش  در  بار  اولین  برای  امسال  و 

دانشجویان سراسر دنیا اعالم فراخوان كرده است.
جشنواره فرهنگی نهم با شعار »سالم زیستن، هنر است« 
تالش دارد كه سبک زندگی سالم را كه هدف و غایت نهایی 
بعثت همه انبیا و اولیا الهی است، در جامعه دانشگاهی 

كشور ترویج كند.
دانشجویان،  ویژه  »آزاد«  بخش  در  »سیمرغ«  جشنواره 
كاركنان، اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی 
ویژه  پزشکی كشور، بخش »فرهنگ سالمت«  و جامعه 
دانشجویان تمام دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالی 
كشور و بخش »بین الملل« با موضوع فرهنگ سالمت ویژه 

دانشجویان سراسر دنیا برگزار خواهد شد.
وزارت  فرهنگی  جشنواره  دائم  دبیرخانه  اعالم  اساس  بر 
جشنواره  این  در  آثار  ارسال  و  ثبت نام  مهلت  بهداشت، 
بین المللی از تاریخ ۱۰ آبان ماه ۹۶ آغاز خواهد شد و تا 

تاریخ اول بهمن ماه ۹۶ ادامه خواهد داشت.
دانشجویان و عالقه مندان شركت در این جشنواره می توانند 
برای اطالعات بیشتر و ثبت نام در این جشنواره به آدرس 

اینترنتی: http://www.festivalf.ir مراجعه كنند.
گفتني است كه جشنواره بین المللی »سیمرغ« در پنج 

بخش تئاتر،  فیلم، ادبی،  هنرهای تجسمی و موسیقی، بهار 
۱۳۹۷ در شهر تهران برگزار خواهد شد.

۲۰ آبان:
آخرين مهلت ثبت 

درخواست وام عتبات دانشجويی

دانشجویان تحت پوشش وزارت علوم تا تاریخ ۲۰ 
آبان ماه ۹۶ مهلت دارند تا نسبت به ثبت درخواست 

وام عتبات اقدام کنند. 
بر اساس تفاهم نامه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم 
با ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، تسهیالت عتبات از 
سیصد هزار تومان به یک میلیون و پانصد هزار تومان برای 
دانشجویان متأهل، و یک میلیون تومان برای دانشجویان 

مجرد افزایش یافت.
الزم به یادآوري است كه بازپرداخت تسهیالت بر اساس 
فارغ التحصیلی  از  بعد  دانشجویان  رفاه  صندوق  ضوابط 
ضمناً  می شود.  گرفته  بازپس  ماهه  شصت  اقساط  در 
دانشجویان تا تاریخ ۲۰ آبان ماه ۹۶ مهلت دارند تا نسبت 

به ثبت درخواست وام عتبات اقدام كنند.

8 آبان ، سالروز شهادت 
محمدحسین فهمیده و روِز نوجوان 

و بسیج دانش آموزی ، گرامی باد

پیرو اطالعیه مورخ ۹۶/۰۷/۲۳، بدین وسیله به اطالع كلیه داوطلبان متقاضي ثبت نام در 
)نوبت هجدهم(  پیام نور بهمن ماه سال ۱۳۹۶  فراگیر دانشگاه  آزمون كارشناسی ارشد 
مي رساند كه به منظور فراهم نمودن تسهیالت بیشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا 
تاریخ ۹۶/۰۷/۳۰ براي ثبت نام اقدام ننموده اند، ترتیبي اتخاذ گردیده است كه متقاضیان 
ثبت نام بتوانند تا روز چهار شنبه مورخ ۹۶/۰8/۱۰ نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند؛ لذا 
كلیه متقاضیان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق 
دفترچه راهنماي ثبت نام و فراهم نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز، به پایگاه اطالع رساني 
سازمان سنجش  آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به 

ثبت نام در آزمون مذكور اقدام نمایند. 
ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قباًل ثبت نام نموده اند، مي توانند در صورت تمایل، تا تاریخ 

فوق، نسبت به مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي خود اقدام نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره:

 تمديد مهلت ثبت نام براي متقاضيان 
ثبت نام درآزمون كارشناسی ارشد 

فراگير دانشگاه پيام نور بهمن ماه سال 
1396 )نوبت هجدهم(
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انتشار اطالعیه هاي مورخ ۹۶/۷/۲۲ و ۹۶/۷/۲۷  این سازمان در خصوص  پیرو 
مرحله تکمیل ظرفیت و پذیرش جدید آزمون ورودي تحصیالت تکمیلي )دوره هاي 
با  كه  داوطلباني  كلیه  اطالع  به  بدین وسیله  ناپیوسته( سال ۱۳۹۶  كارشناسي ارشد 
توجه به مندرجات اطالعیه هاي مذكور نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتي 
در موعد مقرر اقدام نموده اند، مي رساند كه نتایج پذیرفته شدگان نهایي در رشته هاي 
متمركز و نیز معرفي شدگان چندبرابر ظرفیت كد رشته محل هاي مصاحبه دار و داراي 
این  اطالع رساني  پایگاه  از طریق  روز چهارشنبه مورخ ۹۶/8/۱۰   شرایط خاص در 

سازمان به نشاني: www.sanjesh.org اعالم خواهد شد. 
چندبرابر  شدگان  معرفي  و  متمركز  رشته هاي  نهایي  پذیرفته شده  داوطلبان 
ظرفیت رشته هاي داراي شرایط خاص، باید براي اطالع از نحوه ثبت نام در دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي یا زمان مراجعه براي مصاحبه به مفاد اطالعیه اي كه همراه 

با اعالم اسامي منتشر مي گردد، مراجعه نمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 اعالم نتايج نهايي كد رشته هاي تحصيلي متمركز و همچنين 

اعالم فهرست اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت 

در رشته هاي مصاحبه دار و شرايط خاص در مرحله تکميل 

ظرفيت و پذيرش رشته هاي جديد آزمون ورودي تحصيالت 

تکميلي )دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته( سال 1396

 TOEFL ، GRE،IELTS به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر
با تبلیغات و  با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که   و ... می رساند 
به  اقدام  داوطلب   مشخصات  با  نظر،  مورد  مدارك  اخذ  بر  مبنی  واهی  وعده های 
به عنوان  این سازمان  افراد می نمایند،  این  از  قابل توجهی  و اخذ مبالغ  کالهبرداری 
ناظر آزمون های  بین المللی در کشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی این مراکز به مراجع 

قضائی، موارد ذیل را  برای اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت که قباًل 
مجری آزمون از سوی این سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از 
پرداخت هرگونه وجه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های 

بین الملل( نسبت به مجاز بودن مرکز اطمینان حاصل نمایید.
2 - با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان 
در فهرست متخلفان آزمون های این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمنًا این داوطلبان از 2 تا 
10 سال از شرکت در آزمون هایی که این سازمان برگزار می نماید یا ناظر آن است، محروم 
خواهند شد. همچنین در صورتی که متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبت نام در 
یکی  مراکز نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون جلوگیری به 

عمل خواهد آمد.

3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد 
خودداری نمایند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.

4 - داوطلبانی که با جعل مدارك هویتی سعی در گمراه نمودن مجریان آزمون نمایند و 
در آن شرکت کنند و تخلف آنان )حتی پس از دریافت مدرك ( اثبات گردد، برابر مقررات 
برگزاری آزمون ها، مدارك مربوط به آنها باطل و از شرکت در آزمون ها به مدت 2 تا10سال 
با توجه به اینکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده از سند  محروم خواهند شد و 
مجعول و شرکت کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسالمی )تعزیرات 
مصوب 1375( جرم تلقی می شود و مجازات کیفری به همراه خواهد داشت، این گروه از 

متخلفان برای  صدور احکام قضائی به مراجع قضائی معرفی می گردند.
یادآور می شود که براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز آزمون های بین المللی، کلیه 
مراحل ثبت نام آزمون ها بایستی شخصَا توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت 
عدم رعایت شرایط ثبت نام، از شرکت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه با افراد یا شرکت های سودجو که به روش های 
مختلف اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی می نمایند برخورد قانونی 

خواهد شد.

هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی
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تكميل  عدم  بر  مبني  كاربردي  ـ  علمي  جامع  دانشگاه  درخواست  به  توجه  با 
و  فني  كارداني  دوره هاي  پذيرش  در  تحصيلي  رشته هاي  از  برخي  پذيرش  ظرفيت 
به  بدين وسيله   ،97  -  96 تحصيلي  سال  مهارتي   آموزش  نظام  حرفه اي  كارداني 
اطالع كليه داوطلبان عالقه مند به تحصيل در رشته هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي 
آموزشي دانشگاه فوق )اعم از داوطلباني كه در پذيرش دوره مذكورثبت نام نموده يا 
ننموده اند( مي رساند كه براي ثبت نام در رشته هاي تحصيلي متناسب با مدرك ديپلم 
خود مي توانند با مراجعه به لينك جست و جوي عنوان مراكز و واحدهاي آموزشي 
تحت پوشش دانشگاه جامع علمي  ـ  كاربردي و كدرشته مندرج در پايگاه اطالع رساني 
اين سازمان و همچنين پايگاه اطالع رساني دانشگاه جامع  علمي ـ  كاربردي به نشاني:   
www.edu.uast.ac.ir از رشته هاي پذيرنده دانشجو در اين مرحله اطالع حاصل 
نموده و با همراه داشتن مدارك ذيل و با توجه به موارد مربوط از تاريخ 96/08/03 
لغايت 1396/08/01 به مراكز و واحدهاي آموزشي محل پذيرش رشته مورد تقاضا 

مراجعه نمايند.
1- كليه متقاضيان بايد حداكثر تا تاريخ 1396/6/31 داراي مدرك ديپلم نظام جديد 
)فني و حرفه اي، كار دانش و نظري( يا  ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه )چهار ساله 

يا شش ساله دبيرستان يا هنرستان( باشند.
تبصره: در صورتي كه تشكيل كالس از سوي مؤسسه محل تحصيل براي نيمسال 
دوم سال تحصيلي 96 - 97 باشد، ثبت نام از داوطلباني كه تا پايان نيمسال اول )دي 
ماه سال 1396( مدرك تحصيلي ديپلم خود را اخذ مي نمايند، به صورت مشروط و با 

شروع تحصيل از بهمن  ماه 96 پس از اخذ و ارائه مدرك مربوط بالمانع است. 
2- كليه داوطلبان بايد در زمان ثبت نام از طريق مراكز و واحدهاي آموزشي مربوط، 
بابت هزينه ثبت نام نسبت به پرداخت مبلغ 200/000 ) دويست هزار( ريال از طريق 

سيستم پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان اقدام نمايند.
3- هرداوطلب منحصراً مجاز است كه يكي از كدرشته محل هاي مربوط را متناسب 
با مدرك ديپلم خود، كه در جدول شماره 2 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در 

پذيرش دوره فوق مشخص شده است، انتخاب نمايد. 
از يك گروه آموزشي در  متقاضي يك كدرشته محل  4- هرداوطلب مي تواند صرفاً 
يك مركز يا واحد آموزشي باشد. بديهي است كه در صورت ارسال مشخصات فرد يا 
افراد در دو كدرشته يا در دو مركز يا واحد آموزشي، اطالعات وي از بانك اطالعاتي 

پذيرفته شدگان هر دو محل حذف خواهد شد. 
5- با توجه به اينكه منحصراً يك بار اجازه ويرايش در درج اطالعات متقاضيان داده 
خواهد شد، لذا ضرورت دارد كه داوطلبان در انتخاب گروه آموزشي، كد رشته محل و 

مركز مربوط  دقت الزم به عمل آورند.
از متقاضيان  به ثبت نام  اين اطالعيه، مراكز، مجاز  پايان مهلت مقرر در  از  6- پس 
تاريخ  از  بعد  براي متقاضياني كه  اين سازمان  از سوي  اقدامي  بود و هيچ  نخواهند 

تعيين شده مراجعه نمايند نيز صورت نخواهد پذيرفت.
7- چنانچه متقاضي قباًل در رديف پذيرفته شدگان نهايي پذيرش دوره هاي كارداني 
فني و كارداني حرفه اي نظام آموزش مهارتي  سال تحصيلي 96 - 97 )مرحله شهريور 
ماه( قرار گرفته باشد و در مرحله تكميل ظرفيت )همين مرحله( براي ادامه تحصيل 
در يكي از مراكز ثبت نام نمايد، قبولي قبلي وي در شهريور ماه سال 1396 لغو خواهد 

شد. 
از پذيرش  بايد در زمان ثبت نام و شركت در اين مرحله  8- كليه متقاضيان»مرد« 

دانشجو، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.
9- پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط )در مؤسسه اي كه به 
آن مراجعه نموده اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصيل آنان )بجز موارد تبصره بند 1 
فوق( تا زمان تأييد نهايي اين سازمان به  صورت مشروط و هم زمان با پذيرفته شدگان 

شهريور ماه خواهد بود.

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

2- تصوير شناسنامه و اصل آن براي مطابقت.
3- تصوير كارت ملي و اصل آن براي مطابقت.

4- اصل ديپلم كامل متوسطه يا گواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه 
با مهر و امضاي رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يك 

برگ تصوير آن.
5- اصل مدرك ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه يا گواهي پايان دوره سه ساله نظام 
جديد با مهر و امضاي رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام 

يك برگ تصوير آن.
پايان  گواهينامه  تاكنون  كه  فارغ التحصيالني  براي  معدل  تأييديه  فرم  اصل   -6

تحصيالت براي آنان صادر نشده است.
7- گواهي اشتغال به كار با امضا و مهر باالترين مقام مسوؤل، آخرين فيش حقوقي 

و آخرين حكم كارگزيني يا قرارداد معتبر انجام كار )براي پذيرفته شدگان شاغل(.
با توجه به بند 3-2 مقررات  8- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلبان مرد را 

وظيفه عمومي مندرج در صفحات3 و 4 دفترچه راهنماي پذيرش مشخص نمايد.
پاسخگويي  بخش  با  را  خود  سؤاالت  مي توانند  گرامي  داوطلبان  ضمنًا 
با  يا   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني  پايگاه  اينترنتي 
شماره  تلفن گوياي : 42163 )كد 021( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري 

به اين سازمان خودداري فرمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

  اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تکميل ظرفيت پذيرش دوره هاي كارداني فني و كارداني 

حرفه اي نظام آموزش مهارتي  دانشگاه جامع

 علميـ  كاربردي سال تحصيلي 96 - 97
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تكميل  عدم  بر  مبني  ـ  كاربردي  علمي   جامع  دانشگاه  درخواست  به  توجه  با 
و  فناوری  مهندسی  دوره   پذيرش  در  تحصيلي  رشته هاي  از  برخي  پذيرش  ظرفيت 
كارشناسی حرفه اي »ناپيوسته« نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي ـ    كاربردي 
سال تحصيلي 96  – 97، بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان عالقه مند به تحصيل 
از داوطلباني  )اعم  دانشگاه فوق  آموزشي  واحدهاي  و  در رشته هاي تحصيلي مراكز 
براي ثبت نام  ننموده اند( مي رساند كه  يا  كه در پذيرش دوره مذكور ثبت نام نموده 
با  مي توانند  خود  ديپلم(  )فوق  كارداني  مدرك  با  متناسب  تحصيلي  رشته هاي  در 
پوشش  تحت  آموزشي  واحدهاي  و  مراكز  عنوان  جوي  و  جست  لينك  به  مراجعه 
اين  رساني  اطالع  پايگاه  در  مندرج  كدرشته  و  ـ   كاربردي  علمي  جامع  دانشگاه 
نشاني: به  علمي  ـ  كاربردي  دانشگاه جامع   اطالع رساني  پايگاه  و همچنين   سازمان 
www.edu.uast.ac.ir از رشته هاي پذيرنده دانشجو در اين مرحله اطالع حاصل 
نموده و با همراه داشتن مدارك ذيل و با توجه به موارد مربوط، از تاريخ 1396/08/3 
لغايت 1396/08/10 به مراكز و واحدهاي آموزشي محل پذيرش رشته مورد تقاضا 

مراجعه نمايند.
)فوق  تاريخ 1396/6/31 داراي مدرك كارداني  تا  بايد حداكثر  1- كليه متقاضيان 

ديپلم( باشند. 
تبصره: در صورتي كه تشكيل كالس از سوي مؤسسه محل تحصيل براي نيمسال 
دوم سال تحصيلي 96-97 باشد، ثبت نام از داوطلباني كه تا تاريخ 96/11/30 مدرك 
تحصيلي كارداني )فوق ديپلم( خود را اخذ مي نمايند، به صورت مشروط و با شروع 

تحصيل از بهمن  ماه 96 پس از اخذ و ارائه مدرك مربوط بالمانع است. 
2- كليه داوطلبان بايد در زمان ثبت نام از طريق مراكز و واحدهاي آموزشي مربوط، 
بابت هزينه ثبت نام نسبت به پرداخت مبلغ 250/000 )دويست و پنجاه هزار( ريال از 

طريق سيستم پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان اقدام نمايند.
3- هر داوطلب منحصراً مجاز است كه يكي از كدرشته محل هاي مربوط را متناسب 
با مدرك كارداني )فوق ديپلم( خود، كه در جدول شماره 2 دفترچه راهنماي ثبت نام 

و شركت در پذيرش دوره فوق مشخص شده است، انتخاب نمايد. 
4- هر داوطلب مي تواند صرفاً متقاضي يك كدرشته محل از يك گروه آموزشي در 
يك مركز يا واحد آموزشي باشد. بديهي است كه در صورت ارسال مشخصات فرد يا 
افراد در دو كدرشته يا در دو مركز يا واحد آموزشي، اطالعات وي از بانك اطالعاتي 

پذيرفته شدگان هر دو محل حذف خواهد شد. 
5- با توجه به اينكه منحصراً يك بار اجازه ويرايش در درج اطالعات متقاضيان داده 
خواهد شد، لذا ضرورت دارد كه داوطلبان، در انتخاب گروه آموزشي، كد رشته محل 

و مركز مربوط  دقت الزم به عمل آورند.
از متقاضيان  به ثبت نام  اين اطالعيه، مراكز، مجاز  پايان مهلت مقرر در  از  6- پس 
تاريخ  از  بعد  براي متقاضياني كه  اين سازمان  از سوي  اقدامي  بود و هيچ  نخواهند 

تعيين شده مراجعه نمايند نيز صورت نخواهد پذيرفت.
مهندسی  دوره   پذيرش  نهايي  پذيرفته شدگان  رديف  در  قباًل  متقاضي  چنانچه   -7
فناوری و كارشناسی حرفه اي »ناپيوسته« نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي 
ـ   كاربردي سال تحصيلي 96 - 97 )مرحله شهريور ماه( قرار گرفته باشد و در مرحله 
تكميل ظرفيت )همين مرحله( براي ادامه تحصيل در يكي از مراكز ثبت نام نمايد، 

قبولي قبلي وي در شهريور ماه سال 96 لغو خواهد شد. 
8- كليه متقاضيان »مرد« بايد در زمان ثبت نام و شركت در اين مرحله از پذيرش 

دانشجو، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.
9- پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط )در مؤسسه اي كه به 
آن مراجعه نموده اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصيل آنان )بجز موارد تبصره بند 1 
فوق( تا زمان تأييد نهايي اين سازمان به  صورت مشروط و هم زمان با پذيرفته شدگان 

شهريور ماه خواهد بود.
مدارك الزم براي ثبت نام:

1- شش قطعه عكس همانند پرسنلی پشت سفيد تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال 
جاري.

2- يك برگ تصوير شناسنامه و اصل آن براي مطابقت.
3- يك برگ تصوير كارت ملي و اصل آن براي مطابقت.

4- اصل مدرك فوق ديپلم يا كاردانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مورد تأييد 
بهداشت،  وزارت  فناوری،  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  يا  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
درمان و آموزش پزشكی يا مدرك كاردانی پيوسته آموزشكده های فنی و حرفه ای 

وزارت آموزش و پرورش به انضمام يك برگ تصوير آن.
5- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلبان را با توجه به بند 3-2 مقررات وظيفه 
عمومي مندرج در صفحه  4 دفترچه راهنماي پذيرش مذكور مشخص نمايد )براي 

برادران(.
پاسخگويي  بخش  با  را  خود  سؤاالت  مي توانند  گرامي  داوطلبان  ضمنًا 
با  يا    www.sanjesh.org نشاني:  به  اطالع رساني سازمان  پايگاه  اينترنتي 
شماره  تلفن گوياي : 42163 )كد 021( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري 

به اين سازمان خودداري فرمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تکميل ظرفيت پذيرش كدرشته  محل هاي پذيرش دوره  

مهندسی فناوری و  كارشناسی حرفه اي »ناپيوسته« نظام 

ـ كاربردي  آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي 

سال تحصيلي 96 - 97
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حرفه اي  و  فني  دانشگاه  درخواست  به  توجه  با   ،1396/07/25 مورخ  اطالعيه  پيرو 
و مؤسسات آموزش عالي غير دولتي- غيرانتفاعي مبني بر تكميل ظرفيت پذيرش 
ناپيوسته سال 1396،  به كارشناسي  رشته هاي تحصيلي مربوط در آزمون كارداني 
به  عالقه مند  داوطلبان  كليه  اطالع  به  بدين وسيله  كشور  آموزش  سنجش  سازمان 
تحصيل در رشته هاي تحصيلي مؤسسات فوق )اعم از داوطلباني كه در آزمون مذكور 
از رشته هاي تحصيلي و  به منظور اطالع  ننموده اند( مي رساند كه  يا  ثبت نام نموده 
مؤسسات پذيرنده دانشجو در اين مرحله، الزم است كه به لينك جست و جوي عنوان 
اطالع رساني  پايگاه  به  و همچنين  اطالعيه  اين  ذيل  در  مندرج  و كدرشته  مؤسسه 
دانشكده ها و آموزشكده هاي فني و حرفه اي و كشاورزي تحت پوشش دانشگاه فني 
و حرفه اي يا مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غير انتفاعي مراجعه نموده و ضمن 
ذيل  توضيحات  به  توجه  با  و  خود،  عالقه  مورد  مؤسسه  و  رشته  نمودن  مشخص 
لغايت    1396/08/3 تاريخ  از  اطالعيه،  اين  در  مندرج  مدارك  داشتن  همراه  با  و 
تقاضا  مورد  تحصيلي  رشته  پذيرش  محل  عالي  آموزش  مؤسسه  به   1396/09/10

مراجعه نمايند.
1- در اين مرحله، پذيرش دانشجو براي دانشكده ها و آموزشكده هاي فني و حرفه اي 
و كشاورزي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالی غير دولتی 
ـ غيرانتفاعی  در كليه رشته هايی كه در لينك سايت سازمان مشخص شده است، 
و مندرجات دفترچه  كارداني(  )معدل كل دوره  اساس سوابق تحصيلي  بر  منحصراً 

راهنمای آزمون مذكور صورت مي پذيرد.
)فوق  تاريخ 1396/6/31 داراي مدرك كارداني  تا  بايد حداكثر  2- كليه متقاضيان 

ديپلم( باشند. 
تبصره: در صورتي كه تشكيل كالس براي نيمسال دوم سال تحصيلي 96-97 باشد، 
داوطلباني كه تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي 96-97 مدرك تحصيلي كارداني 
)فوق ديپلم( خود را اخذ مي نمايند، به صورت مشروط و با شروع تحصيل از بهمن ماه 

1396 مي توانند متقاضي ثبت نام شوند.
3- كليه داوطلبان بايد در زمان ثبت نام، ضمن مراجعه به مؤسسه مربوط، بابت هزينه 
از طريق  ريال  هزار(  پنجاه  و  )دويست  مبلغ 250/000  پرداخت  به  نسبت  ثبت نام 
سيستم پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان اقدام نمايند تا امكان ثبت نام و پذيرش 

آنان فراهم گردد.
رشته محل  كد  يك  و  آموزشي  گروه  يك  متقاضي  صرفاً  مي تواند  داوطلب  هر   -4
انتخاب رشته هاي تحصيلي  و  ثبت نام  راهنماي  در يك مؤسسه مندرج در دفترچه 
مشخصات  ارسال  صورت  در  كه  است  بديهي   . باشد  مربوط  آزمون  اطالعيه هاي  و 
فرد يا افراد در دو كد رشته محل يا در دو مؤسسه، اطالعات وي از بانك اطالعاتي 

پذيرفته شدگان هر دو محل حذف خواهد شد.
5- با توجه به اينكه منحصراً يك بار اجازه ويرايش در درج اطالعات متقاضيان داده 

خواهد شد، لذا ضرورت دارد كه داوطلبان در انتخاب گروه آموزشي، كد رشته محل و 
مؤسسه مربوط  دقت الزم به عمل آورند.

6- پس از پايان مهلت مقرر در اين اطالعيه، مؤسسات مجاز به ثبت نام از متقاضيان 
تاريخ  از  بعد  براي متقاضياني كه  اين سازمان  از سوي  اقدامي  بود و هيچ  نخواهند 

تعيين شده مراجعه نمايند نيز صورت نخواهد پذيرفت.
به  كارداني  آزمون  نهايي  پذيرفته شدگان  رديف  در  قباًل  متقاضي  چنانچه   -7
كارشناسي ناپيوسته سال 1396 )مرحله شهريور ماه( قرار گرفته باشد و در مرحله 
تكميل ظرفيت )همين مرحله( براي ادامه تحصيل در يكي از مؤسسات ثبت نام نمايد، 

قبولي قبلي وي در شهريورماه سال 1396 لغو خواهد شد. 
بايد در زمان ثبت نام و شركت در اين مرحله از پذيرش  8- كليه متقاضيان»مرد« 

دانشجو، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.
9- پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط )در مؤسسه اي كه به 
آن مراجعه نموده اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصيل آنان )بجز موارد تبصره بند 2 
فوق( تا زمان تأييد نهايي اين سازمان به صورت مشروط و هم زمان با پذيرفته شدگان 

شهريور ماه خواهد بود.
شرايط  داراي  كه  كارداني،  معادل  مدرك  دارندگان  تحصيل  ادامه  و  ثبت نام   -10

مندرج در دفترچه راهنماي اين آزمون باشند، بالمانع است.

مدارك مورد نياز:
1- اصل شناسنامه و يك برگ تصوير از تمام صفحات آن.

2- اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن.
3- شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري.

4- مدرك   وضعيت  نظام  وظيفه )براي برادران(.
5- اصل حكم مرخصي ساالنه براي كارمندان دولت يا موافقت رسمي و بدون قيد و 

شرط سازمان متبوع.
6- اصل يا گواهي مدرك كارداني )فوق ديپلم(.

7- اصل  حكم  استخدامي يا گواهي كارمندان رسمي يا پيماني وزارتخانه ها ، سازمان ها 
و ارگان هاي دولتي.

ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي پايگاه 
گوياي :  تلفن  شماره   با  يا   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني 
42163 )كد 021( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري 

فرمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تکميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي دانشگاه فني و 

حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتيـ  غيرانتفاعي 

درآزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسـته سال 1396
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مطالعه برای کنکور؛ 
مهم و دست يافتنے

هر ساله دانش آموزان زیادی در كنکور شركت می كنند. یکی از 
مشکالتی كه دانش آموزان كنکوری با آن مواجه می شوند این 
است كه نمي دانند همزمان با مدرسه و درس های روزانه، چگونه 
برای كنکور نیز مطالعه كرده و آماده شوند. این مسأله، زمانی 
مهم تر می شود كه بدانیم بر خالف دانش آموزان، سایر داوطلبان 
و  برنامه ریزی  برای  بیشتری  زمان  و  وقت  از  كنکوری،  پشت 

مطالعه دروس خود برخوردارند. 
 مسأله مطالعه برای كنکور، همزمان با مدرسه، آن قدر مهم 
است كه بعضی از دانش آموزان كه عملکرد ضعیف تری دارند، 
چنان این مسأله را برای خود بزرگ و بغرنج می كنند كه روحیه 
خود را از دست داده و دیگر نمی توانند آن گونه كه باید برای 
كنکور مطالعه كنند. با توجه به آنچه گفته شد، در این مقاله 
دانش آموزان،  مطالعه  نحوه  درباره  شما  با  گرفته ایم  تصمیم 
همزمان با مدرسه صحبت كنیم. كارهایی كه شما عزیزان باید 
برای یک مطالعه خوب و مفید انجام دهید شامل موارد زیر 

می شود:

1- برنامه ريزی صحيح
یکی از مهم ترین و اساسی ترین 
شکست  یا  پیشرفت  عوامل 
است.  برنامه ریزی  كنکور،  در 
ما بارها و بارها درباره اهمیت 

روزمره(  كارهای  انجام  در  )حتی  داوطلبان  برای  برنامه ریزی 
نیز  دانش آموزان  برای  برنامه ریزی  اهمیت  كرده ایم.  صحبت 
همچون سایر داوطلبان بر كسی پوشیده نیست. شما دانش آموز 
عزیز كنکوری باید تالش كنید تا یک برنامه صحیح و اصولی 
برای خود تنظیم نموده و طبق همان برنامه پیش بروید. به خاطر 
داشته باشید كه اگر واقعاً به برنامه خود عمل كنید، حتماً نتیجه 

بسیار خوبی خواهید گرفت.
    برای داشتن یک برنامه خوب كنکوري، چون شما عزیزان 
به مدرسه می روید و بخشی از وقت خود را در آنجا می گذرانید، 
باید به مدت زمان برنامه درسی خود كه صرف مطالعه و آماده 
كردن تکالیف و درس هایتان می شود و زمان رفت و آمد به 
باید یک  و... توجه كنید. شما  تقویتی  یا كالس های  مدرسه 
برنامه به ساعات  این  باشید و در  برنامه ریزی هفتگی داشته 
مدرسه و نیز اوقاتی كه باید هر روز برای تکالیف خود اختصاص 
دهید، توجه كنید؛ مثاًل اگر دانش آموز رشته ریاضی هستید و 
روزهای سه شنبه فیزیک دارید، مدت دو ساعت را برای انجام 
تکالیف و مطالعه درس های داده شده اختصاص دهید. به خاطر 
داشته باشید كه مطالعه و آمادگی در دروس امسال، اهمیت 
زیادی برای كنکور شما نیز دارد؛ زیرا شما با مطالعه خوب و 
آمادگی كامل در این دروس، می توانید به تست های كنکور هم 

بخوبی پاسخ دهید.
نظر  در  باید  برنامه ریزی  در  عزیزان  شما  كه  دیگری  نکته 
به توان و انرژی  بگیرید این است كه حتماً 
خود نیز توجه كنید. یک برنامه ریزی خوب 
مثاًل  باشد؛  واقعیات  بر  مبتنی  كه  است  آن 
چون دانش آموز هستید و فکر می كنید كه 

باید ساعات بیشتری مطالعه كنید، از وقت استراحت و خواب 
خود نزنید. انجام این كار، عالوه بر اینکه باعث خستگی شما 
می شود، موجب مي شود كه كم كم از برنامه تان عقب مانده و 

دچار ناراحتی و استرس شوید.

2- تالش و پشتکار و انگيزه قوی شخصی
كسب  به  موفق  دانش آموزان،  از  عده اي  كنکور،  در  ساله  هر 
رتبه های عالی می شوند؛ پس رسیدن به این رتبه ها برای شما 
هم حتماً غیر ممکن نیست و شما هم می توانید نتیجه و رتبه 
خوبی را در آزمون سراسري به دست بیاورید؛ اما الزمه كسب این 
نتیجه خوب، آن است كه انگیزه و پشتکار و تالش زیادی داشته 
باشید. حتماً هر روز و قبل از مدرسه رفتن یا مطالعه، به خود 
بگویید كه موفق خواهید شد. مطمئن باشید كه پیروز می شوید 
و بزودی موفقیت خود را جشن خواهید گرفت؛ سپس در طول 
روز و بدون فکر كردن به مسائل منفی، فقط با پشتکار و تالش 
و انگیزه قوی درس بخوانید. یادتان باشد كه اگر انگیزه و پشتکار 
داشته باشید، به اندازه داوطلبان پشت كنکور و حتی بیش از آنها 

می توانید درس خوانده و موفق شوید.

3-  نظم در امور
یکی از مشکالتی كه برخی از دانش آموزان كنکوری با آن مواجه 
هستند، این است كه به دلیل رفتن به مدرسه، انجام تکالیف 
روزانه و ... نمی توانند خوب درس بخوانند؛ به عبارت دیگر، كنترل 
اوضاع برنامه درسی و وقت خود را از دست می دهند. شما عزیزان 
براحتی می توانید بر این مشکل غلبه كنید، و چاره این كار هم 
همان برقراری نظم در كارهایتان است. سعی كنید كه خود را به 
داشتن برنامه و نظم خاص در انجام تکالیف روزمره، مثل رفتن 
به مدرسه، مطالعه دروس، خواب و استراحت، مقید كنید؛ به 
این ترتیب با برقراری نظم، جلوی هدر رفتن بخش زیادی از 

وقت شما گرفته خواهد شد.  
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4- حمايت و پشتيبانی خانواده
از  پشتیبانی  و  حمایت  در  مهمی  بسیار  نقش  خانواده، 
كنکوری ها دارد. اعضای خانواده، بخصوص والدین، می توانند 
در  مهمی  نقش  خود،  اصولی  و  درست  راهنمایی های  با 
برای  باشند.  داشته  داوطلب  آمادگی  و  تحصیلی  هدایت 
اینکه این موضوع تحقق یابد، یک سوی جریان رابطه، شما 
دانش آموزان عزیز هستید. سعی كنید هر وقت كه با مشکلی 
مواجه می شوید، نیاز به آرامش یا هم فکری دارید یا احساس 
می كنید كه مسأله اي در امور درسی )بخصوص كنکور( ذهن 
با خانواده خود در میان  را  شما را به هم ریخته است، آن 
بگذارید. اگر حتی پدر و مادرتان نتوانند بنا به دالیل مختلفی، 
مثل كم سواد یا بی سواد بودن یا داشتن مشغله زیاد، شما را 
دریابند، با خواهر و یا برادر خود، مشکلتان را در میان بگذارید. 
گاهی حتی اگر آنها هم نتوانند كاری برای شما انجام دهند، 
شما  تا  می شود  باعث  هم  مشکل  از  كردن  صحبت  همان 

احساس راحتی و آرامش كنید.

5- با خودتان رقابت كنيد
چون شما عزیزان هر روز با همکالسی ها و هم دبیرستانی های 
خود در ارتباط هستید، ممکن است كه بحث از كنکور، بیشتر 
این  شود.  وارد  شما  روزمره  در صحبت های  معمول  حد  از 
بحث ها هم می تواند مثبت و هم می تواند منفی باشد. جنبه 
مثبت آن بحث ها این است كه می توانید در مدرسه یا حتی 
وقتی كه در خانه هستید، به شکل تلفنی یا حضوری، با هم 
كالسی های خود به مطالعه و رفع اشکال بپردازید. جنبه منفی 
آن بحث ها هم این است كه ممکن است در این ارتباط ها افکار 
منفی یا گزارش های غلط و استرس برانگیزی از كنکور، میزان 
مطالعه بقیه داوطلبان، اطالعات آنها، رتبه سال های قبل و ... 

رد و بدل شود و تأثیر منفی بر ذهن شما عزیزان گذارد. 
    نکته ای كه باید به آن توجه داشته باشید این است كه 
سعی كنید به سخنان منفی یا استرس برانگیز همکالسی های 
خودتان توجه نکنید. به این موضوع اهمیت ندهید كه چه 
با آن  مقایسه  است و شما در  كسی، چقدر مطالعه داشته 
فرد چگونه هستید. باید بدانید كه اوالً سطح هر داوطلب در 
دروس مختلف با یکدیگر فرق می كند؛ مثاًل ممکن است نیاز 
باشد تا شما درس زیست شناسي را زیاد مطالعه كنید، اما 
همکالسی تان این درس را بسیار كمتر از شما بخواند؛ از طرف 
دیگر، ممکن است كه شما در دروس عمومی قوی باشید و 
بتوانید با یک مطالعه سطحی، درصد خوبی را در این دروس 
به دست آورید. در مجموع، برنامه ریزی داوطلبان 
هم با یکدیگر تفاوت دارد؛ مثالً طبق برنامه ریزی، 
ممکن است كه شما در فصل دوم شیمی دو بوده و 
همکالسی شما در فصل چهارم این درس باشد؛ اما 
این موضوع به آن معنی نیست كه شما نتوانید این 
درس را تا زمان برگزاري كنکور به پایان برسانید؛ 
اینکه روزهای مدرسه و آمادگي براي  پس برای 
كنکور را بخوبی سپری كنید، اصالً اهمیت ندهید 

كه دیگران چقدر مطالعه كرده یا در چه سطحی هستند؛ بلکه 
با خودتان رقابت كنید و خودتان را نسبت به هفته، ماه قبل یا 

دانسته های قبلی تان، بسنجید و ارزیابی كنید. 

6- اعتماد به نفس داشته باشيد
بسیاری از دانش آموزان، از آنجایی كه برعکس سایر داوطلبان 
پشت كنکوری، كنکور را برای اولین بار تجربه می كنند، نگران 
هستند و با كوچکترین موضوعی )مثالً اشتباه زدن چند تست 
پیاپی یا ندانستن چند مطلب در یک درس( بالفاصله ناامید 
شده و احساس می كنند كه در آزمون اصلی هم موفقیتی 

كسب نخواهند كرد. 
در چنین شرایطی، مانند همه مدتی كه می خواهید كنکور 
بدهید، داشتن اعتماد به نفس، یکی از مهم ترین و كلیدی 
ترین مسائل است. همه داوطلبان، حتماً باید به خاطر داشته 
باشند كه نتیجه نهایی هر داوطلب، فقط و فقط بعد از كنکور 
مشخص می شود و نه قبل از آن و بر اساس حدس و گمان؛ 
پس با داشتن یک اعتماد به نفس قوی و باال، به هدف خود 
فکر كنید و اجازه ندهید تا مشکالت كوچک یا سخنان ناامید 
و دلسرد كننده دیگران، بر روند آمادگی شما در كنکور تأثیر 

منفی گذارد و باعث شکست شما گردد.  

7- كتاب درسی، مهم ترين مرجع كنکور
یکی از نگرانی هایی كه بیشتر داوطلبان دانش آموز دارند، این 
است كه در وقت كمتری كه آنان نسبت به سایر داوطلبان 
پشت كنکوری دارند، نمی توانند كتاب های كمک درسی یا 
كتاب های تست زیادی را مطالعه كنند و به این خاطر احساس 
می كنند كه از سایرین عقب خواهند ماند. باید اشاره كنیم 
كه كتاب درسی، مهم ترین و اصلی ترین مرجع همه سؤاالت 
كنکور است، و اگر شما عزیزان، این كتاب ها را بخوبی مطالعه 
كنید، براحتی می توانید به سؤاالت آزمون سراسري پاسخ داده 
و رتبه خوبی را كسب كنید؛ پس نگران وقت كم براي مطالعه 
و مطالعه نکردن كتاب های كمک آموزشی نباشید و تمركز 
خود را فقط روی كتاب های درسی خود بگذارید. ضمناً برای 

تست زنی هم به سراغ تست های آزمون سراسری بروید.

8- استفاده بهينه از كالس درس 
داوطلب  دانش آموز  شما  كه  مهمی  بسیار  كارهای  از  یکی 
این است كه در سر كالس درس،  انجام دهید  باید  كنکور 
همه حواس خود را روي درسی كه معلم می دهد، متمركز 
كنید. این موضوع، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا، چه بخواهید و 
چه نخواهید، بخشی از وقت شما در كالس درس می گذرد. 
در واقع شما مجبور هستید كه در كالس حضور داشته باشید؛ 
پس خوب به صحبت های معلم خود گوش دهید تا همه چیز 
را به خاطر بسپارید. شاید مطالبی كه معلم شما می گوید 
باعث شود تا شما وقت كمتری را به مطالعه مجدد آن درس 
اختصاص دهید و از طرف دیگر به تست های آن بحث در 

كنکور بخوبی پاسخ دهید.

توجه  به آن  باید  نکته دیگری كه شما دانش آموزان عزیز 
داشته باشید، این است كه عالوه بر تمركز دقیق و كامل 
در كالس درس، در حل مسائل و بحث ها فعال نیز باشید و 
با معلم خود همراهی كنید. انجام این كار باعث می شود تا 
بحث هایی كه شما در آن شركت می كنید، بیشتر در ذهنتان 

بماند و بخوبی در جلسه آزمون سراسري به خاطرتان آید.

9- مديريت خوب دروس پيش دانشگاهی
شما مجبورید كه بخشی از زمان خود را به مطالعه دروس 
پیش دانشگاهی اختصاص دهید. یکی از مهم ترین كارهایی 
كه باید انجام دهید این است كه با توجه به وقت و زمان و 
نیز میزان دانسته ها و اطالعاتتان و نیز نقاط ضعف و قوتتان 
در هر درس، زمان مشخصی را به دروس پیش دانشگاهي و 
سال های قبل اختصاص دهید. به یاد داشته باشید كه فقط 
و فقط این شما هستید كه با توجه به شرایط درسی خود 
تصمیم بگیرید كه چه زمانی، صرف مطالعه چه درسی شود.

در هنگام مطالعه دروس پیش دانشگاهی، دقت كنید كه هیچ 
مسأله مهمی را از قلم نیندازید و به گونه ای درس بخوانید كه 
مجبور نباشید همه مطالب را دوباره به طور كامل بخوانید؛ 
بلکه مطالعه  تان به گونه ای باید باشد كه شما در مرحله بعد، 
فقط مطالب مهم را مرور نمایید. برای انجام این كار، زیر موارد 
مهم را خط بکشید، مطالب را خالصه نویسی كنید و حتی به 

جدول ها و اشکال هم خوب دقت كنید.

 10- تفريح ممنوع
از  سراسري،  آزمون  داوطلبان  همه  برای  كنکور  سال 
و  اصلی ترین  است.  مهمي  سال  عزیز،  دانش آموزان  جمله 
مهم ترین كاری كه باید در این سال صورت گیرد، تدوین 
یک برنامه ریزی خوب برای موفقیت در كنکور است. شما 
دانش آموزان، چون مجبور هستید كه بخشی از وقت خود 
را نیز به مدرسه و انجام تکالیف اختصاص دهید، سعی كنید 
كه از انجام تفریحات متعدد و صرف وقت برای پرداختن به 
كارهای غیر ضرور جلوگیری كنید. توجه داشته باشید كه 
شما در سال های بعد وقت زیادی برای تفریح دارید و امسال 
را كه سال كنکور شماست، فقط باید صرف مطالعه و آمادگی 

برای شركت در این آزمون كنید.
با این همه، حتماً وقتی را در برنامه درسی نیز برای استراحت 
خود در نظر بگیرید و توجه داشته باشید كه مغز شما به دلیل 
كار فکری گسترده، نیاز به استراحت و آرامش دارد؛ در غیر 
این صورت، نمی تواند مطالب خوانده شده را مرتب در خاطر 
نگه دارد؛ پس مثل برخی از داوطلبان، افراطی عمل نکنید 
كه فقط به مطالعه فکر مي كنند و از خواب و استراحت خود 
مي زنند؛ بلکه تعادل داشته باشید و همه نکات را با هم رعایت 
كنید؛ در ضمن، شما عزیزان می توانید وقت كمی را هم به 
ورزش اختصاص دهید. ورزش می تواند توان ذهني شما را 
برای یادگیری باال برده و انرژی و نیروی جسمی شما را دو 

چندان نماید.
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که  داریم  اوقاتي  مي کنیم،  روزانه  فعالیت  صرف  که  زماني  از  غیر  ما،  همة 
اصطالحًا به آن  »اوقات فراغت« یا »زمان بیكاري« مي گویند.

البته منظور از اوقات فراغت، بیكاري، سرگرداني و بي برنامگي نیست؛ بلكه 
مشغلة  از  بال  فراِغ  با  مي توانیم  ما  که  مي شود  اطالق  زماني  به  اوقات  این 
بپردازیم؛  برنامه ها یا تجدید قواي فكري و جسمي مان  روزانه، به پي گیري 
لذا، هیچ گاه نباید اوقات فراغت را با بیهوده طي کردن زمان برابر دانست یا 
اوقاتي را که صرف کار مي شود، از اوقات فراغت مهم تر تصور کرد؛ بلكه هر 
کدام از این موارد، در جاي خود الزم و ارزشمندند. با توجه به این مسأله، در 
تمام کشورهاي جهان، تعطیالت آخر هفته را براي پرداختن به مسائل دیگر 
زندگي، مانند استراحت، تفریح و ... تعیین کرده اند تا رشد و توسعة جامعه 

به نحو واقعي باشد.
به هر حال، هر فردي، با در نظر گرفتن اعتقادات مذهبي، موقعیت شغلي، 
فراغت  اوقات  گذراندن  نحوة  مورد  در   ... و  تحصیالت، شرایط سني  سطح 
خود تصمیم مي گیرد. در این میان، جوانان، به دلیل موقعیت خاص اجتماعي 
و ویژگي هاي فردي خویش، بیش از دیگر افراد جامعه باید در مورد اوقات 

فراغت خود برنامه ریزي و تصمیم گیري کنند.
و  اهمیت  به  است  بهتر  فراغت،  اوقات  گذراندن  نحوة  به  پرداختن  از  قبل 

ضرورت آن بپردازیم:
1ـ  در اوقات فراغت، جوانان مي توانند تجارب و یافته هاي علمي پژوهشگران، 

آثار هنرمندان، صنعتگران و ... را مورد بررسي و کنكاش قرار دهند.
۲ ـ اوقات فراغت، شرایطي را به وجود مي آورد تا جوانان بتوانند آرمان ها و 
اهداف خود را ارزیابي کنند و آنها را با توانایي و عالئق شخصي خود بسنجند.

رویدادهاي  با  که  مي دهد  جوانان  به  را  فرصت  این  فراغت،  اوقات  ـ   3
اجتماعي، فرهنگي و سیاسي دنیاي پیرامون خود بیشتر آشنا شوند.

4ـ جوانان، به دلیل توانایي زیاد در امر یادگیري، مي توانند در اوقات فراغت، 
متناسب با استعدادهاي خویش در برنامه هاي آموزشي مختلفي شرکت کنند 

و سطح دانش و معلومات خود را افزایش دهند.
5 ـ ارزش هاي واالي انساني با ارائه الگوهاي مثبت رفتاري فراروِي جوانان 
قرار مي گیرد و این الگوها طي اجراي برنامه هاي مختلف تفریحي، آموزشي، 

فرهنگي و ... در هنگام اوقات فراغت، به جوانان معرفي مي شوند.
و  کهن  تمدن  و  فرهنگ  حفظ  فراغت،  اوقات  جنبه هاي  از  دیگر  یكي  ـ   ۶
انتقال آن به نسل جوان است که در راستاي فعالیت هاي فرهنگي، همچون 

برگزاري اردوهاي دانش آموزي و ... تحقق مي یابد.
موارد یاد شده، از جمله مهم ترین اهدافي هستند که ضرورت توجه به مسأله 

اوقات فراغت را روشن مي سازند.
جوانان، به هنگام برنامه ریزي و تصمیم گیري در مورد نحوة گذراندن اوقات 
فراغت، باید موارد فوق را در نظر بگیرند. همچنین آنها  باید عالوه بر توجه 
تربیتي  و  فرهنگي  ابعاد علمي،  به  فراغت،  اوقات  در  تفریحي  به جنبه هاي 
آ ن نیز اهمیت دهند؛ به طوري که بتوانند سطح معلومات خود را باال ببرند، 
استعدادهاي دروني خود را کشف کنند، و نقاط ضعف خویش را شناسایي 
و برطرف نمایند؛ به عبارت دیگر، بر خالف شیوة گذراندن اوقات فراغت در 
کشورهاي  غربي، که صرفًا به تفریح کردن و سرگرمي محض توجه دارند، به 

اندیشیدن، خالقیت و ابتكار بپردازند.
حتمًا مي پرسید: »چگونه مي توان به اهداف فوق دست یافت؟« 

گام اّول: تعيين هدف
بدون داشتن هدفي مشخص، نمي توانیم خواسته هاي خود را سامان دهیم و 
در دنیایي از خواسته ها و نیازها سردرگم مي شویم. آ یا مي خواهیم یک قطعة 
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ببینیم؟  آموزش  ورزشي  رشتة  یک  در  داریم  قصد  یا  بسازیم  الكترونیكي 
شاید بخواهیم استعداد خود را در زمینة هنر بسنجیم؟

هر جواني نخست باید پاسخ چنین سؤال هایي را به طور دقیق و بدون هیچ 
تردیدي به دست آوَرد و سپس با توجه به انتخاب خود، اقدام به برنامه ریزي 

کند.

گام دّوم: برنامه ريزي
چقدر از وقتمان را باید براي رسیدن به این هدف اختصاص دهیم؟
آیا پرداختن به این مسأله، تمام زمان فراغت ما را در بر مي گیرد؟

براي رسیدن به این هدف، چه ابزار و وسایلي مورد نیاز است؟
چه هزینه اي باید صرف کنیم؟

آیا شرایط و امكانات موجود به ما اجازه مي دهد که هدفمان را دنبال کنیم یا 
باید هدف دیگري برگزینیم؟

هر جواني باید، با توجه به شرایط خاص و موقعیتي که دارد، جوانب مختلف 
برنامه اش را بسنجد.

گام سّوم: اجراي برنامه
به هدف  را  تعیین شده، خود  برنامة  در چارچوب  باید  مراحل،  این  از  پس 
نزدیک کنیم و اگر اختاللي در روند اجراي برنامه پیش آمد، با صبر و حوصله 
ناتواني  و  ضعف  احساس  سرماخوردگي،  دلسردي،  بپردازیم.  آن  رفع  به 
ممكن است به دلیل موانع مختلف، وجود جوان را دربرگیرد، اما جز با صبر 

و بردباري نمي توان از پس آنها برآمد.

گام چهارم: ارزيابي نتيجه
پس از اجراي برنامه، باید به ارزیابي نتیجة کار پرداخت و بررسي کرد: آیا 

هدفي که در ابتدا برگزیده ایم، تحقق یافته است؟
تا چه میزان خود را در اجراي برنامه موفق مي بینیم؟

جنبه هاي مثبت و منفي پیش آمده در طول انجام کار چه بوده است؟
آیا از نتیجة کار خود احساس رضایت مي کنیم یا افسوس زمان از دست رفته 

را مي خوریم؟
به تمامي این سؤال ها باید پاسخ گفت؛ در غیر این صورت، معلوم نمي شود 

که چه اقدامي کرده ایم.
اکنون که به اهمیت اوقات فراغت و چگونگي سپري ساختن آن پي بردیم، 

به اثرات بي توجهي به مسأله اوقات فراغت مي پردازیم:
مشغول  همیشه  و  نكنیم  برنامه ریزي  خود  براي  را  فراغتمان  اوقات  اگر 
طور  به  مي شوند،  محسوب  موظف  کار  عنوان  به  که  باشیم  وظایفي  انجام 
حتم خستگي جسمي و فكري، مجالي براي اندیشیدن و تجربه کردن باقي 
نخواهد گذاشت؛ عالوه بر آن، نمي توان از آثار ارائه شدة دیگران نیز استفاده 

کرد یا توانایي و استعدادها را محک زد.
خالصه آ نكه، باید براي اوقات فراغت خود برنامه اي تنظیم کنیم که با موارد 

زیر هماهنگي داشته باشد:
1ـ در حّد اندازة امكانات و توانایي مادي ما باشد؛

۲ـ عالئق و استعدادهاي فردي ما را در نظر بگیرد؛
3ـ تجربه اي سودمند براي ما به ارمغان آورد.

هر فردي، با در نظر گرفتن اعتقادات مذهبي، موقعیت شغلي، سطح تحصیالت، شرايط سني 

و ... در مورد نحوة گذراندن اوقات فراغت خود تصمیم مي گیرد. در اين میان، جوانان، به 

دلیل موقعیت خاص اجتماعي و ويژگي هاي فردي خويش، بیش از ديگر افراد جامعه بايد 

در مورد اوقات فراغت خود برنامه ريزي و تصمیم گیري کنند
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فهرسـت منـابع سـؤاالت 
آزمــون رساســری سـال 1397
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با توجه به درخواست دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ 
غيرانتفاعي مبني بر عدم تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي آزمون دوره هاي 
كارداني نظام جديد )دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي( 
سال 1396، بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان عالقه مند به تحصيل در رشته هاي 
يا  نموده  ثبت نام  مذكور  آزمون  در  كه  داوطلباني  از  )اعم  فوق  مؤسسات  تحصيلي 
مدرك  نوع  با  متناسب  تحصيلي  رشته هاي  از  اطالع  براي  كه  مي رساند  ننموده اند( 
ديپلم خود در شاخه هاي فني و حرفه اي يا كاردانش مؤسسات پذيرنده، الزم است 
به لينك جست و جوي عنوان مؤسسه و كدرشته مندرج در ذيل اين اطالعيه كه در 
سايت اين سازمان به آدرس: www.Sanjesh.org آمده است، مراجعه نموده و 
ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه مورد عالقه خود، با همراه داشتن مدارك ذيل 
و با توجه به موارد مربوط، از تاريخ 96/08/6 لغايت 96/09/9 به آموزشكده يا مؤسسه 

آموزش عالي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.
و  فني  آموزشكده هاي  و  دانشكده ها  براي  دانشجو  پذيرش  مرحله،  اين  در   -  1
حرفه اي تحت پوشش دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالی غير دولتی ـ 
غيرانتفاعی در كليه رشته هايی كه در لينك جست و جو مشخص شده است، منحصراً 
بر اساس سوابق تحصيلي )معدل كل ديپلم( و مندرجات دفترچه راهنمای آزمون 

مذكور صورت مي پذيرد.
2 - كليه متقاضيان بايد حداكثر تا تاريخ 1396/6/31 داراي مدرك ديپلم نظام قديم 
)چهارساله( هنرستان، يا ديپلم نظام جديد در شاخه هاي فني و حرفه اي يا كاردانش 

باشند. 
تبصره: در صورتي كه تشكيل كالس براي نيمسالدوم سال تحصيلي 96-97 باشد، 
ثبت نام از داوطلباني كه تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي جاري مدرك تحصيلي 
ديپلم خود را اخذ مي نمايند، به صورت مشروط و با شروع تحصيل از بهمن ماه 96 

پس از ارائه مدرك مربوط بالمانع است. 
3 - كليه داوطلبان بايد در زمان ثبت نام از طريق مؤسسه مربوط، بابت هزينه ثبت نام 
از طريق سيستم پرداخت  به پرداخت مبلغ 200/000 )دويست هزار( ريال  نسبت 

الكترونيكي در سايت سازمان اقدام نمايند.
4 - هر داوطلب منحصراً مجاز است يكي از كدرشته محل هاي مربوط را كه متناسب 
با مدرك ديپلم خود مي باشد و بر اساس جدول شماره 4 دفترچه راهنماي ثبت نام و 
شركت درآزمون فوق مشخص شده، انتخاب نمايد. بديهي است داوطلباني كه به هر 
دليل در رشته اي غير از رشته متناسب با نوع ديپلم خود در اين مرحله ثبت نام و 
شركت نمايند و پذيرفته شوند، قبولي آنان در هر مرحله اي كه باشند لغو خواهد شد. 
باشد.  متقاضي يك كدرشته محل در يك مؤسسه  5 - هر داوطلب مي تواند صرفاً 
بديهي است كه در صورت ارسال مشخصات فرد يا افراد در دو كد رشته يا در دو 
مؤسسه، اطالعات وي از بانك اطالعاتي پذيرفته شدگان هر دو محل حذف خواهد شد. 

6 - با توجه به اينكه منحصراً يك بار اجازه ويرايش در درج اطالعات متقاضيان داده 
خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد كه داوطلبان، در انتخاب گروه آموزشي، كد رشته محل 

و مؤسسه مربوط  دقت الزم به عمل آورند.
7 - پس از پايان مهلت مقرر در اين اطالعيه، مؤسسات، مجاز به ثبت نام از متقاضيان 
تاريخ  از  بعد  براي متقاضياني كه  اين سازمان  از سوي  اقدامي  بود و هيچ  نخواهند 

تعيين شده مراجعه نمايند نيز صورت نخواهد پذيرفت.
8 - چنانچه متقاضي قباًل در رديف پذيرفته شدگان نهايي آزمون دوره هاي كارداني 
سال  غيرانتفاعي(  عالي  آموزش  مؤسسات  و  حرفه اي  و  فني  )دانشگاه  جديد  نظام 
)همين  ظرفيت  تكميل  مرحله  در  و  باشد  گرفته  قرار  ماه(  شهريور  )مرحله   1396
مرحله( براي ادامه تحصيل در يكي از مؤسسات ثبت نام نمايد، قبولي قبلي وي در 

شهريورماه سال 1396 لغو خواهد شد. 
9 - كليه متقاضيان»مرد« بايد در زمان ثبت نام و شركت در اين مرحله از پذيرش 

دانشجو، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.
10 - پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط )در مؤسسه اي كه به 
آن مراجعه نموده اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصيل آنان )بجز موارد تبصره بند 2 
فوق( تا زمان تأييد نهايي اين سازمان به صورت مشروط و هم زمان با پذيرفته شدگان 

شهريور ماه خواهد بود.
مدارك مورد نیاز:

1 - اصل   مدرك   ديپلم  متوسطه   نظام  جديد يا گواهي   موقت   پايان   تحصيالت  متوسطه  
نظام جديد در يكي  از شاخه هاي  كاردانش  يا فني  و حرفه اي مبني  برگذراندن كليه 
واحدهاي درسي  در دوره  سه ساله ، كارورزي و كارآموزي حداكثر تا پايان  شهريورماه 

سال  1396.
2 - اصل  مدرك  ديپلم  يا گواهي  موقت  پايان  تحصيالت  نظام  قديم  )هنرستان( مبني  

بر گذراندن  كليه  دروس  چهارساله.
3 - اصل  شناسنامه  و دو برگ  كپي  از تمام  صفحات  آن. 
4 - اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت و روي آن.

4 - شش قطعه  عكس  4×3 تمام  رخ  تهيه  شده  درسال جاري .
5 - مدرك وضعيت نظام وظيفه )براي برادران(.

 6 - ارائه رسيد درخواست تأييديه تحصيلي ديپلم به مؤسسه محل قبولي )درخواست 
تأييديه تحصيلي از دفاتر پيشخوان دولت بايد اقدام شود(.

پاسخگويي  بخش  با  را  خود  سؤاالت  مي توانند  گرامي  داوطلبان  ضمنًا 
با  www.sanjesh.org يا  نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني  پايگاه  اينترنتي 
شماره  تلفن گوياي : 42163 )كد 021( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري 

به اين سازمان خودداري فرمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

تکميل ظرفيت پذيرش رشته هاي تحصيلي دانشگاه فني و حرفه اي 

ومؤسسات آموزش عالي غيردولتيـ  غيرانتفاعي درآزمون 

دوره هاي كارداني نظام جديد )دانشگاه فني و حرفه اي و 

مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي( سال 1396
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و  غيرانتفاعي  غيردولتي-  عالي  آموزش  مؤسسات  از  برخي  درخواست  به  توجه  با 
آزمون  تحصيلي  رشته هاي  پذيرش  ظرفيت  تكميل  عدم  بر  مبني  پيام نور  دانشگاه 
سراسري سال 1396 بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان عالقه مند به تحصيل در 
رشته هاي تحصيلي مؤسسات ذي ربط )اعم از داوطلباني كه در آزمون سراسري 
سال 1396 ثبت نام نموده يا ننموده اند( مي رساند كه داوطلبان به منظور اطالع 
از رشته هاي تحصيلي و مؤسسات پذيرنده دانشجو در اين مرحله مي توانند به لينك 
جست و جوي عنوان مؤسسه و كدرشته مندرج در پايگاه اطالع رساني اين سازمان 
و همچنين به پايگاه اطالع رساني مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي يا 
و  نموده  مراجعه   www.pnu.ac.ir نشاني:  به  پيام نور  دانشگاه  اطالع رساني  پايگاه 
ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه مورد عالقه خود، با به همراه داشتن مدارك 
ذيل و با توجه به موارد مربوط از تاريخ 1396/07/29 لغايت 1396/08/30 به مؤسسه 

آموزش عالي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.
1 - كليه متقاضيان بايد حداكثر تا تاريخ 1396/06/31 داراي مدرك ديپلم كامل 
متوسطه نظام قديم )دوره چهار ساله( يا پيش دانشگاهي يا كارداني )فوق ديپلم( بوده 

باشند.
از  نيمسال دوم سال تحصيلي جاري  براي  امكان تشكيل كالس  تبصره: در صورت 
سوي مؤسسه مورد تقاضا، آن دسته از داوطلباني كه حداكثر تا تاريخ 1396/11/30 
موفق به اخذ مدرك پيش دانشگاهي يا كارداني گردند، مي توانند در رشته يا رشته هاي 

تحصيلي مربوط متقاضي شوند.
هزينه  بابت  مربوط،  مؤسسه  طريق  از  ثبت نام  زمان  در  بايد  داوطلبان  كليه   -  2
سيستم  طريق  از  ريال  هزار(  )دويست   200/000 مبلغ  پرداخت  به  نسبت  ثبت نام 

پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان اقدام نمايند.
3 - هر داوطلب منحصراً مي تواند در يك گروه آزمايشي و يك كدرشته محل 
متقاضي شود. بديهي است كه در صورت ثبت نام داوطلب در دو كدرشته يا در دو 
مؤسسه، اطالعات وي در بانك اطالعات پذيرفته شدگان هر دو محل حذف خواهد 

شد.
4 - داوطلبان بايد در زمان ثبت  اطالعات در سامانه مربوط از طريق مؤسسات در 
خصوص كدرشته مورد عالقه خود دقت و توجه الزم را به عمل آورند. بديهي است 
كه پس از ثبت، كدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان قابل تغيير يا تعويض نيست.

5 - كليه متقاضيان »مرد« بايد در زمان ثبت نام و شركت در اين مرحله از پذيرش 
دانشجو، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.

6 - پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط )در مؤسسه يا 
مركز يا واحد آموزشي كه به آن مراجعه داشته اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصيل 

آنان تا زمان تأييد نهايي اين سازمان به صورت مشروط خواهد بود.
7 - آن دسته از داوطلباني كه قباًل در رديف پذيرفته شدگان نهايي آزمون 
اين مرحله  سراسري سال 96 )مرحله شهريور ماه( قرار گرفته اند، چنانچه در 
متقاضي ثبت نام و ادامه تحصيل هستند و در يكي از مؤسسات ثبت نام نمايند، قبولي 

قبلي آنها در شهريور ماه لغو خواهد شد.
مدارك مورد نیاز:

1 - اصل يا گواهي مدرك تحصيلي ديپلم چهار ساله نظام قديم با امضاء و ممهور 
به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.

مهر  به  ممهور  و  امضاء  با  جديد  نظام  ديپلم  تحصيلي  مدرك  گواهي  يا  اصل   -  2
دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.

3 - اصل يا گواهي مدرك پيش دانشگاهي با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان 
يا سازمان آموزش و پرورش.

ديپلم  دارندگان مدرك  از  آن دسته  براي  كارداني  اخذ مدرك  گواهي   -  4
نظام جديد كه فاقد مدرك پيش دانشگاهي هستند.

5 - اصل شناسنامه و دو برگ كپي از صفحات آن.
6 - اصل كارت ملي و دو برگ كپي از آن.

7 - شش قطعه عكس 4×3 تهيه شده در سال جاري.
8 - مدرك نظام وظيفه براي برادران مشمول.

كليه پذيرفته شدگان بايد به همراه تصوير ديپلم نظام قديم يا گواهي پيش دانشگاهي 
خود، به »دفاتر پيشخوان خدمات دولت« مراجعه و تأييديه  تحصيلي )ارزش تحصيلي( 
از اداره آموزش  و پرورش محل تحصيل خود را درخواست نمايند و رسيد آن را در 
زمان ثبت نام به دانشگاه ارائه دهند. همچنين كليه پذيرفته شدگان حتماً نام  رشته و 
مؤسسه آموزش  عالي يا مركز يا واحد آموزشي محل تحصيل خود را در فرم »دفاتر 

پيشخوان خدمات دولت« اعالم نمايند.
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي پايگاه 
گوياي :  تلفن  شماره   با  يا   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اطالع رساني 
42163 )كد 021( در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري 

فرمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

تکميل ظرفيت رشته هاي تحصيلي در مؤسسات 

آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي و مراكز و 

واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور سال 1396
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