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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 پذیرفته شدگان دوره  مهندسی 
فناوری و كارشناسی حرفه اي  

علمي ـ  كاربردي

تا فردا ادامه دارد :

 ثبت نام پذیرفته شدگان 
آزمون سراسری 97

رئيس سازمان سنجش خبر داد:

نتایج پذیرش كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد امروز اعالم می شود
کشور  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
دانشگاه  دانشجوي  پذیرش  نتایج  گفت: 
آزاد در آزمون کارشناسي ارشد ۹۷ امروز 

)۲۶ شهریور( اعالم می شود.
دکتر ابراهیم خدایی افزود: اسامی پذیرفته  شدگان  
نهایی  رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی 
دوره های کارشناسی  ارشد  ورودی   آزمون   در 
ناپیوسته  سال  ۹۷ در سایت سازمان  سنجش  

آموزش  کشور اعالم می شود.
داوطلبانی که در زمان مقرر، با مراجعه به پایگاه 
به  نسبت  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  اطالع رسانی 
 انتخاب رشته اقدام کرده اند، می توانند نتایج نهایی 

 پذیرفته شدگان رشته  محل های این دانشگاه را
پایگاه  طریق  از  شهریور   ۲۶ دوشنبه  امروز 

اطالع رسانی سازمان سنجش مشاهده کنند .
نحوه  و  تاریخ  از  اطالع  برای  پذیرفته شدگان 
ثبت نام، الزم است به سامانه اطالع رسانی مرکز 
به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پذیرش  و  سنجش 

آدرس: sanjesh.iau.ac.ir مراجعه کنند.
بر اساس اعالم سازمان سنجش، با توجه به وصول 
نتایج رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد 
 ۲۴ تاریخ  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سوی  از 
شهریور ماه، نتایج این آزمون ۲۶ شهریور )امروز( 

اعالم می شود.

داوطلبانی که هم در ردیف پذیرفته شدگان یکی 
هم  و  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  از 
در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمی 
قرار گرفته اند، توجه داشته باشند که منحصراً 
می توانند در یکی از کد رشته محل های قبولی 
ثبت نام کنند؛ به عبارتی مجاز به ثبت نام در هر 
صورت،  این  غیر  در  نیستند؛  قبولی  محل  دو 

مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.
گفتني است چنانچه داوطلبان درخصوص اعالم 
نتایج این دانشگاه سؤالی داشته باشند، الزم است 
که موضوع را از طریق مرکز سنجش و پذیرش 

دانشگاه آزاد اسالمی پی گیری کنند.
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آغاز سال تحصيلي و حفظ روحيه ترقي و تعالي
چند روز دیگر تابستان به پایان مي رسد و وارد فصل سوم 
سال مي شویم. با فرا رسیدن پاییز و آمدن مهرماه و نواخته 
شدن زنگ مدارس و شروع کالس هاي دانشگاه ها، رسماً 
سال تحصیلي جدید آغاز مي شود و نسیم حرکت نوید 
بخش میلیون ها دانش آموز و دانشجوي ایراني در مقاطع 
مختلف تحصیلي و دانشگاهي براي کسب دانش و فضیلت 

همراه با بالندگي و پویندگي وزیدن مي گیرد.
آغاز سال تحصیلي جدید از منظر فردي و اجتماعي، 
است؛  توجهي  قابل  تهدیدهاي  و  فرصت ها  دربردارنده 
فرصت از این لحاظ که به هر روي، شروع دوره اي جدید و 
گام نهادن در مسیر پیشرفت علمي از سوي دانش آموزان 
و دانشجویان را نوید مي دهد، و تهدید از آن جهت که 
اگر براي این پتانسیل با ارزش، که در وجود میلیون ها 
دانش آموز و دانشجو جریان دارد، تدبیري اندیشیده نشود 
و برنامه ریزي دقیقي براي هدایت این استعدادهاي عظیم 
و شگرف، که سرمایه هاي با ارزش این مردمند، صورت 
نگیرد، عماًل پیشرفت قابل توجهي در عرصه هاي علم و 
فناوري و سایر حوزه هایي که با دانش اندوزي و علم آموزي 

مرتبطند حاصل نخواهد شد.
در این میان، مي توان دانش آموزان یا دانشجویان را از یك 
منظر به دو دسته تقسیم کرد: گروهي که از یك مقطع 
تحصیلي به یك مقطع تحصیلي دیگر وارد مي شوند، و 
گروهي که دانش آموخته آخرین مقطع تحصیلي مدارس 
آزمون  در  موفقیت  از  پس  و  هستند  متوسطه(  )دوره 
نهاد  یك  از  تازه  مشابه،  آزمون هاي  سایر  یا  سراسري 
آموزشي به یك نهاد آموزشي دیگر نقل مکان کرده و 
این  میان  و شباهت هاي  تفاوت ها  با  آشنایي  در حال 
دو نهاد مهم و اثر گذار در زندگي شخصي و اجتماعي هر 

فرد هستند.
هر یك از گروه هاي پیشگفته، در مواجه شدن با مقطع 

جدید یا نهاد آموزشي تازه، با تغییراتي روبرو مي شوند که 
در جاي خود براي آنها این تفاوت ها و شباهت ها جالب 
توجه خواهد بود؛ اما نکته مهم تر، که پرداختن به آن در 
این مجال الزم به نظر مي رسد، حفظ روحیه ترقي و تعالي 
براي جهش به سمت مقاطع تحصیلي و دانشگاهي باالتر 
است که الزاماً در نتیجه حرکت و شور آفریني پیوسته و 
ممتد از سوي دانش آموزان یا دانشجویان حاصل مي شود؛ 
به یك مقطع تحصیلي دیگر در  ورود  به دیگر سخن، 
نهاد آموزشي مدرسه یا دانشگاه یا وارد شدن از مدرسه 
خود  خودي  به  تحصیلي،  سال  ارتقاي  یا  دانشگاه  به 
ارزشمند و ارزش  آفرین نیست؛ بلکه آن چیزي ارزشمند و 
ارزش آفرین است که بتواند اوالً دائمي و هدفمند باشد، و 
ثانیاً در یك مسیر مستقیم ما را به سمت پیشرفت، ترقي 
و تعالي بعدي به صورت تدریجي رهنمون گردد؛ در غیر 
این صورت، ادامه تحصیل در هر یك از مقاطع تحصیلي 
به  با خود  را  ارزشمندي  اگر هدف  دانشگاه،  یا  مدرسه 
همراه نداشته و تنها از روي »عادت« یا خواسته دیگران، 
به ویژه پدر و مادر، یا عقب نماندن از زمانه باشد، نه تنها 
از هدفمندي تهي بوده و کم ارزش خواهد بود، بلکه جز 
اتالف عمر و سرمایه دانش آموز یا دانشجو و جامعه، هیچ 
به  بر نخواهد داشت؛ ضمن آنکه موجب  حاصلي را در 
هدر رفتن سرمایه هاي عظیم مادي و معنوي کشور نیز 

خواهد شد. 
بیشتر  اندیشه  آرزوي  با  ستون،  این  در  را  بحث  این 
و  دانش آموزان  از  اعم  دانش اندوزان،  تمام  فراگیر تر  و 
دانشجویان، در مورد اهداف خود، به پایان مي بریم که 
نقل )به مضمون( است که یکي از معصومان )ع( فرمودند: 
خداوند رحمت کند کسي را که بیندیشد از کجا آمده 

است، در کجا هست و به کجا خواهد رفت.
موفق باشید

حضرت امام سّجاد )ع( فرمودند:
نماِز  گویي[  که  باش  ]چنان  مي گزاري  نماز  هرگاه 

آخرین را به جاي مي آوري.

]از آ نان مباش که[ در سپاس آنچه بدان داده اند ناتوان 
است، و از آنچه مانده فزوني را خواهان؛ از کار بد باز 
مي دارد، و خود باز نمي ایستد، و بدانچه خود نمي کند 

فرمان مي دهد.

حضرت امام حسین )ع( فرمودند: 
عنوان  به  منکر،  از  نهي  و  معروف  به  امر  از  خداوند 
چون  است؛  کرده  آغاز  خود،  جانب  از  فریضه اي 
مي دانسته که هرگاه این فریضه ادا گردد و برپا داشته 
شود، تمام فرایض دیگر، از آسان و دشوار، برپا داشته 
خواهد شد؛ چرا که امر به معروف و نهي از منکر، دعوت 
به اسالم است، همراه با رّد مظالم و مخالفت با ستمکار 
بجاي صدقات  گرفتن  و  غنایم  و  بیت المال  تقسیم  و 

]زکات[ و هزینه کردن بجاي آنها. 

12 محرّم ، سالروز شهادت 

سّیدالساجدین 

و زین العابدین، حرضت امام 

علی بن الحسین )علیه السالم(

بر متام مسلامنان 

تسلیت باد



3 ۲۶ شهریور ماه 13۹۷  سال بیست و سوم ، شماره  ۲۴            

پایان شهریور:
آخرین مهلت آموزش مجازی زائران 

عتبات دانشگاهی 

سامانه آموزش مجازی زائران عتبات دانشگاهیان، تا 
پایان شهریور ماه در دسترس زائران نوزدهمین دوره 

عتبات دانشگاهیان قرار دارد.
برای سومین دوره متوالی، آموزش مجازی به زائران عتبات 
دانشگاهیان در سامانه آموزش مجازی برنامه ریزی شده و 
در حال اجراست و تا امروز بیش از 1۰۰۰ نفر از زائران 

دانشگاهی در آن ثبت نام کرده اند.
در  دانشگاهیان،  عتبات  زائران  مجازی  آموزش  سامانه 
راستای آموزش به زائران عتبات دانشگاهی راه اندازی شده 
در   http://samane.labbayk.ir سامانه:  در  و  است 

دسترس زائران این دوره عتبات دانشگاهیان قرار دارد.
زیارت  احکام  و  آداب  و  عاشورا  درباره  گفتاری  دو درس 
مربوط به زائران عتبات عالیات، از جمله بخش های در نظر 
گرفته شده برای زائران است که باید آنها به سؤاالت هر 

بخش جداگانه پاسخ دهند.
سامانه آموزش مجازی زائران عتبات دانشگاهیان، تا پایان 
عتبات  دوره  نوزدهمین  زائران  دسترس  در  ماه  شهریور 
است و از بین زائرانی که با موفقیت دوره آموزش مجازی 
را بگذرانند، به قید قرعه کمك هزینه سفرهای زیارتی و 

هدایای فرهنگی تعلق خواهد گرفت.
زائرانی که موفق به دریافت گواهی نامه نهایی شوند، مي تواند 
به  تماس  شماره  و  مشخصات  ذکر  با  را  آن  اف  دی  پی 
در  تا  کنند  ارسال   amoozesh@labbayk.ir:آدرس
قرعه کشی دریافت کمك هزینه این دوره شرکت داده شوند.

زائران اصلی و ذخیره، پس از نهایی کردن ثبت نام در سایت 
لبیك، با مراجعه به پروفایل خود در سامانه جامع عتبات 
و ورود به سامانه آموزش مجازی می توانند در این دوره ها 

شرکت کنند.

امکان ثبت نام دانشجویان دانشگاه آزاد 
با پرداخت درصد محدود شهریه

در  گفت:  اسالمی  آزاد  آموزشی دانشگاه  معاون 
راستای رفاه حال دانشجویان این دانشگاه، مقرر شد 

با  که امکان حضور داوطلبان در واحدها و ثبت نام 
پرداخت درصد محدودی از شهریه فراهم شود.

دکتر علیرضا رهایی گفت: با توجه به محدودیت های مالی 
در  و  داوطلبان  از  برخی  سوي  از  شده  مطرح   و  موجود 
راستای رفاه حال آنها، مقرر شد که امکان حضور داوطلبان 
در واحدها و ثبت نام با پرداخت درصد محدودی از شهریه 

فراهم شود.
وی، با اشاره به پرداخت تسهیالت شهریه به دانشجویان 
دانشگاه آزاد اسالمی، افزود: دانشجویان می توانند از هفته 
 sajed.iau.ir :آینده با مراجعه به سامانه ساجد به آدرس

برای بهره گیری از وام شهریه اقدام کنند.
صورت  در  داشت:  اظهار  آزاد  دانشگاه  آموزشی  معاون 
دانشگاهی،  تقویم  در  مقرر  موعد  در  داوطلبان  ثبت نام 

تخفیف شهریه مصوب در مورد آنها اعمال خواهد شد.

جزئيات تخفيف شهریه دانشگاه آزاد برای 
كاركنان نيروهای مسلح اعالم شد

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی، با 
ابالغ بخشنامه ای به رؤسای واحدها، مراکز آموزشی 
کارکنان  شهریه  تخفیف  جزئیات  سما،  سازمان  و 
را  فرزندان(  و  )همسر  خانواده  و  مسلح  نیروهای 

اعالم کرد.
در این بخشنامه آمده است: »با توجه به بند یك ماده ۲ 
تفاهم نامه همکاری فی مابین ستاد کل نیروهای مسلح 
و دانشگاه آزاد اسالمی درخصوص اعمال تخفیف شهریه 
و  )همسر  آنان  خانواده  و  مسلح  نیروهای  کارکنان  برای 
فرزندان( که دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی هستند، به 
اطالع می رساند که متقاضیان تخفیف شهریه باید فرم تأیید 
شده با امضای نمایندگان معرفی شده از سوی سازمان های 

نیروی مسلح را به واحد دانشگاهی ارائه دهند.
و  کاردانی  مقاطع  دانشجویان  برای  تنها  تخفیف   این 
نفر در هر  تا سقف 1۰  به میزان 1۰ درصد  کارشناسی 

نیمسال قابل اعمال است.
این بخشنامه صرفاً برای سال تحصیلی ۹۷ - ۹8 صادر 
تفاهم نامه  تمدید  به  منوط  تخفیف،  ارائه  تمدید  و  شده 

مذکور است.«

تسهيالت جدید دانشگاه پيام نور 
برای پرداخت شهریه 

این  دانشجویان  گفت:  پیام نور  دانشگاه  رئیس 
دانشگاه، عالوه بر اخذ وام از صندوق رفاه، می توانند 
بدون  تحصیل،  طول  در  را  خود  شهریه  تمامی 
محدودیت، با استفاده از وام بانکی دو درصد کارمزد 

پرداخت کنند. 
دکتر محمد رضا زمانی، رئیس دانشگاه پیام نور، از تسهیالت 
جدید این دانشگاه برای پرداخت شهریه دانشجویان خبر 
داد و گفت: دانشجویان دانشگاه پیام نور، کمترین میزان 
شهریه را پرداخت می کنند، ولی باز این میزان از شهریه 

برای دانشجویان دغدغه است.
وی ادامه داد: به همین دلیل، با تعامل و امضای تفاهم نامه 
رفاه،  از صندوق  وام  اخذ  بر  بانك، عالوه  با یك  دانشگاه 
طول  در  را  خود  شهریه  تمامی  می توانند  دانشجویان 
تحصیل، بدون محدودیت، با استفاده از وام بانکی دو درصد 

کارمزد در مقاطع مختلف پرداخت کنند.
تفاهم نامه،  این  طبق  افزود:  پیام نور  دانشگاه  رئیس 
دانشجویان یك بار برای کل دوران تحصیل خود به بانك 
مذکور مراجعه و پس از باز کردن حساب و تشکیل پرونده 
با شرایط آسان، اقدام به ثبت نام و انتخاب واحد کرده و به 
طور خودکار در سیستم گلستان مبلغ کل شهریه دانشجو 
در ترم مربوط از سوي بانك طرف قرارداد پرداخت می شود 
و دانشجو صرفاً اقساط شهریه خود را با کارمزد دو درصد به 

بانك پرداخت می کند.
وی یادآور شد: از آنجا که اکثر قریب به اتفاق دانشجویان 
این  برخوردار کشور هستند،  از مناطق کم  دانشگاه  این 
تفاهم نامه با هدف پایان دادن به دغدغه خانواده ها برای 
پرداخت شهریه امضا شد تا دانشجویان با فراغت بیشتری 

به تحصیل بپردازند.

از سوی معاون وزیر علوم:

سقف افزایش شهریه دوره های شبانه و 

پردیس های پولی اعالم شد 
شهریه  حداکثر  علوم،  وزارت  آموزشی  معاون 
دوره های شبانه و پردیس های دانشگاهی را در سال 

تحصیلی جدید ۲۰ تا ۲۵ درصد اعالم کرد. 
دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، درباره شهریه دوره های شبانه 
و پردیس های خودگردان دانشگاه ها، گفت: بخشنامه ای در 

رابطه با شهریه به دانشگاه ها ابالغ کرده ایم.
وی ادامه داد: براساس این بخشنامه، دانشگاه ها با تصویب 
افزایش  می توانند  درصد  تا ۲۵  امناء حداکثر ۲۰  هیأت 

شهریه داشته باشند.
معاون آموزشی وزارت علوم، با بیان اینکه میزان شهریه 
امنا مشخص  هیأت  مصوبات  اساس  بر  مذکور  دوره های 
دانشگاهی،  امنای  هیأت  اگر  کرد:  خاطرنشان  می شود، 
شهریه را بیشتر از میزانی که وزارت علوم مشخص کرده 

اعالم کند، با آن برخورد می شود.
معاونت  را  شهریه  افزایش  سقف  اینکه  برای  افزود:  وی 
آموزشی وزارت علوم تعیین مي کند و میزان آن در  هیأت 
علوم  وزارت  از سوي  آن  ولی حد  امنا مصوب مي گردد؛ 

مشخص می شود.  
معاون آموزشی وزارت علوم گفت: بیشتر تمرکز ما روی 
دولتی  دانشگاه   وقتی  البته  و  است،  دولتی  دانشگاه های 
می گوییم، عماًل منظورمان همان دوره شبانه است؛ چون 
دوره روزانه دانشگاه ها شهریه ندارند، و شهریه پردیس های 

دانشگاهی نیز در هیأت امنا تعیین می شود.
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، ضمن عرض تبریك و تهنیت به خواهران و برادران 
عزیزي که در آزمون سراسري سال 13۹۷ پذیرفته   شده اند، بدین وسیله به اطالع مي رساند 
نتیجه پذیرفته شدگان نهایي رشته هاي مختلف تحصیلي دوره هاي روزانه،  نوبت دوم  )شبانه(، 
دانشگاه  پیام نور، پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایي، مؤسسات 
غیرانتفاعي و غیردولتي، رشته هاي تحصیلي مجازي، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد 
مرحله  پذیرفته شدگان  اسامي  همچنین  و  کشور  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلي براي دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي و 
غیردولتي، دانشگاه پیام نور و دوره هاي مجازي در سال تحصیلي ۹۷ - ۹8 که  گزینش  آنها 
به  روش متمرکز صورت  گرفته  است، جمعاً به تعداد 409353 نفر در پایگاه اطالع رساني 

 سازمان  سنجش  آموزش  کشور به  نشاني: www.sanjesh.org قرار گرفته است. 

براي اطالع كليه داوطلبان:
1-کلیه پذیرفته شدگان براي اطالع از نحوه ثبت نام، تاریخ ثبت نام و مدارك الزم براي ثبت نام 
)عالوه بر مدارك مندرج در این اطالعیه( ضرورت دارد که ابتدا به پایگاه اطالع رساني 
دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمایند. بدیهي است در 
صورتي که دانشگاه یا مؤسسه محل قبولي برنامه زماني مشخصي را براي ثبت نام در سایت 
خود درج ننموده باشد، پذیرفته شدگان این قبیل مؤسسات الزم است که مطابق جدول 
برنامه زماني ثبت نام از پذیرفته شدگان مندرج در این اطالعیه که در سایت سازمان سنجش 
آمده است، براي ثبت نام به محل قبولي مراجعه نمایند. بدیهي است که عدم مراجعه به موقع 

پذیرفته شدگان براي ثبت نام، به منزله انصراف قطعي از تحصیل آنها تلقي خواهد شد.
۲- نتایج مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی متعاقباً از طریق سایت آن دانشگاه اعالم خواهد 
شد و بدیهی است داوطلباني که هم در ردیف پذیرفته شدگان یکي از دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي و هم در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي قرار مي گیرند توجه 
داشته باشند که منحصراً مي توانند در یکي از کد رشته محل هاي قبولي ثبت نام نمایند؛ به 
عبارتي مجاز به ثبت نام در هر دو محل قبولي نیستند؛ در غیر این صورت، مطابق ضوابط 

با آنها رفتار خواهد شد.
3- به اطالع مي رساند که هرگونه تغییرات منعکس شده به این سازمان پس از اعالم نتایج 
اولیه از قبیل اصالح سوابق تحصیلي واصله از سوي وزارت آموزش و پرورش یا اعمال 
سهمیه از سوي ارگان هاي ذي ربط  و ... در نتیجه نهایی داوطلبان ذي نفع اعمال گردیده 
است. بدیهي است که داوطلبان مي توانند هم زمان با انتشار کارنامه نتیجه نهایي )در تاریخ 

۹۷/۶/۲۶( کارنامه نتیجه مرحله اول اصالح شده خود را نیز مشاهده نمایند. 
۴- براي کلیه پذیرفته شدگان و همچنین آن دسته از داوطلباني که فرم انتخاب  رشته 
اینترنتي خود را تکمیل نموده اند، ولي پذیرفته نشده اند، کارنامه علمي حاوي رتبه داوطلب 
در هر یك از کدرشته هاي انتخابي در بین متقاضیان کدرشته مزبور در سهمیه مربوط، 
با توجه به نمره کل وي در همان کدرشته و همچنین رتبه آخرین نفر پذیرفته  شده در 
هر یك از کدرشته هاي انتخابي و اطالعات مفید دیگر در روز دوشنبه مورخ 97/6/26 در 

پایگاه اطالع رساني این سازمان قرار داده خواهد شد. 
۵- با توجه به کنترل هاي متعدد و بررسي هاي انجام شده، از صحت نتایج اعالم 
شده اطمینان حاصل شده است؛ مع الوصف، داوطلبان پس از دریافت کارنامه نتایج 
نهایي آزمون از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان، در صورتي که درخصوص 
مندرجات کارنامه یا انتخاب رشته  خود سؤال یا تقاضایي داشته باشند، مي توانند 
حداكثر تا 97/7/15 منحصرًا از طریق سيستم پاسخگویي اینترنتي در سایت سازمان 
اقدام نمایند و از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اکیداً خودداري نمایند. 
بدیهي است به كليه مواردي كه از طریق دیگري یا بعد از تاریخ 97/7/15 واصل شود، به 
هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد. الزم به تأكيد است كه كليه درخواست هاي مربوط به 
اشتباه در انتخاب رشته، صرفًا براي پذیرش در نيمسال دوم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالي بررسي خواهد شد.

جدول برنامه زماني ثبت نام از پذیرفته شدگان براي آن دسته از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي كه برنامه زماني براي ثبت نام در سایت اینترنتي خود اعالم ننموده اند

ترتیب حرف اول نام خانوادگيروز و تاریخ ثبت نام

الف - ب - پ - ت - ث -ج - چشنبه ۹۷/۶/۲4

ح - خ- د -ذ- ر - ز- ژ - سیکشنبه ۹۷/۶/۲۵

ش - ص- ض - ط - ظ- ع - غ - ف - ق - كدوشنبه ۹۷/۶/۲۶

گ - ل - م - ن - و - هـ - يسه شنبه ۹۷/۶/۲۷

توجه: 
و  پزشکي  )کد 11۹۷۵(  خاص  شرایط  داراي  تحصیلي  متمرکز  کدرشته هاي  در   -1
)کد11۹8۰( داروسازي بورسیه نیروي انتظامي پذیرش در دانشگاه علوم پزشکي بقیه ا... /
عج/ به دلیل عدم ارسال نتایج مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش داوطلبان از 

سوي ارگان بورس دهنده، هیچ داوطلبي به عنوان پذیرفته شده نهایي اعالم نخواهد شد.
۲- براساس اعالم دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم تحقیقات و فناوري در خصوص 
حذف پذیرش دانشجو در مؤسسات آموزش عالي غیر انتفاعي فرهمند )الریجان(، نژند )ارومیه(، 
رایانه اي  تبریزي )خوي(، مجازي  )نیشابور(، شمس  ثامن  )تهران(،  ابرار  دیلمان )الهیجان(، 
)تهران(، صدرالمتألهین )تهران( و شکوه شرق )زاهدان( در آزمون سراسري سال 13۹۷، در کد 
رشته محل هاي مؤسسات مذکور هیچ داوطلبي به عنوان پذیرفته شده نهایي اعالم نخواهد شد.

3- توضیح در مورد کدهاي 11 و 1۷ )دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید 
تحصیلي  )رشته هاي   14 شاهد(،  دانشگاه  تحصیلي  )رشته هاي   1۲ رجایي(، 
دانشگاه علوم قضایي و خدمات اداري دادگستري(، 1۵ )رشته مدیریت بیمه 
اکو دانشگاه عالمه طباطبایي(، 18 )رشته هاي تحصیلي دانشکده غیرانتفاعي 
رفاه(، 1۹ )دکتري بیوتکنولوژي دانشگاه تهران(، ۲۰ )بورسیه سپاه دردانشگاه 
علوم پزشکي بقیه ا... »عج«(، ۲1 )دانشگاه شهید مطهري(، ۲۲ )بورسیه وزارت 
)دانشگاه صداو سیماي  بقیه اهلل»عج«(، ۲3  دانشگاه علوم پزشکي  دفاع در 
غیرانتفاعي  دانشگاه  ارشاد  و  اسالمي  )معارف   ۲4 ایران(،  اسالمي  جمهوري 
امام رضا »ع« مشهد(، ۲۵ )بورسیه علوم پزشکي ارتش( و ۲۶ )بورسیه نیروي 

انتظامي در دانشگاه علوم پزشکي بقیه ا... »عج«(:
الف( آن دسته از پذیرفته شدگاني که براي آنان به جاي کدرشته قبولي، یکي از کدهاي فوق 
اعالم شده به منزله آن است که منحصراً در کدرشته مذکور نمره علمي الزم را دارا بوده و 
در ردیف معرفي شدگان چند برابر ظرفیت یکي از کدرشته هاي مؤسسه مذکور قرار گرفته اند.

ب( آن دسته از پذیرفته شدگاني که عالوه بر کدرشته قبولي اعالم شده )۵ رقمي( یکي 
از کدهاي ۲ رقمي فوق نیز در اعالم نتایج براي آنها مشخص گردیده است، توجه داشته 
 باشند که به دلیل داشتن نمره علمي الزم در اولویت قبل از رشته  قبولي، در ردیف 

معرفي شدگان چند برابر ظرفیت یکي از کدرشته هاي مؤسسه مذکور قرار گرفته اند. 
تذكر مهم: کلیه داوطلبان فوق )داوطلباني که براي آنان یکي از کدهاي 11، 1۷، 1۲، 1۴، 
1۵، 18 ،1۹ ،۲۰، ۲1 ، ۲۲ ، ۲3 ، ۲۴، ۲۵، و ۲۶ اعالم شده است( الزم است براساس برنامه 
زماني که در اطالعیه  روز دوشنبه مورخ  97/6/26 از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان 
منتشر خواهد شد، براي مصاحبه به آدرس محل اعالم شده در اطالعیه مراجعه نمایند. 
بدیهي است که عدم مراجعه براي شرکت در مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته هاي 
مذکور، به منزله انصراف از رشته ذي ربط  تلقي مي گردد و آن دسته از داوطلباني که داراي 
کد قبولي دیگري هستند، مي توانند در کدرشته قبولي اعالم شده ثبت نام نموده و به ادامه 
تحصیل بپردازند. الزم به تأکید است آن دسته از داوطلباني که در کد رشته قبولي دیگري 
نام آنان اعالم شده، در صورتي که در مراحل مصاحبه و گزینش شرکت نموده و پس از 
تایید در ردیف پذیرفته شدگان نهایي رشته جدید قرار بگیرند، قبولي آنها در کدرشته اعالم 

شده قبلي )رشته اي که هم اکنون اعالم شده( باطل خواهد شد. 
الف( مدارك مورد نياز براي ثبت نام از پذیرفته شدگان:

هر یك از پذیرفته شدگان کدرشته هاي امتحاني) پذیرش با آزمون و اعمال مثبت سوابق 
تحصیلي یا صرفاً براساس سوابق تحصیلي( باید حسب مورد مطابق جدول ذیل، مدارك 

الزم را براي ثبت نام در مؤسسه آموزش عالي محل قبولي تهیه و تحویل نمایند.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 اعالم اسامي پذیرفته شدگان نهایي رشته هاي 
مختلف تحصيلي متمركزآزمون سراسري سال 1397
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مورد )دیپلم ردیف
 یا مدرك  
تحصيلي(

توضيح و موارد بررسينوع مدرك

1-1

نظام  قدیم 
 آموزش  
متوسطه

- اصل  یا گواهي  مدرك تحصیلي دوره چهار ساله یا دوره 
شش ساله دبیرستان یا هنرستان با مهر و امضاي 

مدیر دبیرستان یا هنرستان با درج نوع دیپلم، بخش 
و شهرستان محل اخذ دیپلم.

- بخش  و شهرستان  محل   اخذ دیپلم، سال ما قبل و 
دو سال ماقبل دیپلم مي بایست  با سه سال تحصیل  

مندرج  در لیست  یکسان باشد.
رشته هاي  تحصیلي  از  یك  هر  در  دیپلم  اخذ  تاریخ   -
پایان ۹۷/۶/31  تا  باید حداکثر  دوم  و  اول   نیمسال 

باشد.
- عنوان دیپلم ارائه شده با عنوان دیپلم مندرج در فایل 

اطالعات یکسان باشد.
2-1

- گواهي  تحصیلي  سال  ماقبل و ۲ سال   ماقبل دیپلم با 
درج  بخش  و شهرستان  محل تحصیل  با مهر و امضاي 
 مدیر دبیرستان یا  هنرستان با درج بخش  و شهرستان 

 سال  ماقبل  و ۲ سال قبل از دیپلم.

3-1
- اصل گواهي یا کارنامه تحصیلي دیپلم نظام قدیم با قید 
معدل کتبي دیپلم با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان 

یا سازمان آموزش و پرورش.

- رشته هاي  تحصیلي  گزینش  صرفاً بر اساس  سوابق 
 تحصیلي  )معدل   کتبي(.

1-2

نظام جدید 
آموزش  
متوسطه

 

- اصل مدرك یا گواهي پایان دوره پیش دانشگاهي با 
مهر و امضاي مدیر مرکز پیش دانشگاهي با درج 

رشته تحصیلي، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك 
پیش دانشگاهي.

- تاریخ اخذ دوره پیش دانشگاهي در هر یك  از رشته هاي 
پایان  تا  حداکثر  باید  دوم  و  اول  نیمسال  تحصیلي 

۹۷/۶/31 باشد.
دوره    مدرك   شهرستان  محل  اخذ  و  بخش    -
پیش دانشگاهي، اخذ دیپلم  و سال  ماقبل  از دیپلم  باید 

با سه  سال تحصیل مندرج در لیست یکسان باشد.

2-2
- اصل  مدرك   یا گواهي   دیپلم   متوسطه   نظام  جدید با 
مهر و امضاي مدیر دبیرستان  یا هنرستان با درج 

بخش و شهرستان  محل اخذ مدرك.

3-2
- اصل  مدرك  یا گواهي  سال  ما قبل  دیپلم  با مهر و 

امضاي مدیر دبیرستان  یا هنرستان  با درج بخش و 
شهرستان  محل اخذ مدرك.

4-2

- اصل کارنامه تحصیلي دیپلم متوسطه نظام جدید 
)ریاضي  فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و 

معارف اسالمي( در هر یك  از سال هاي 138۴ به بعد 
با امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.

- نمرات دروس موثر در کارنامه، معدل کتبي دیپلم نظام 
جدید آموزش متوسطه یا نظام قدیم آموزش متوسطه 

براي پذیرفته شدگان رشته هاي تحصیلي پذیرش 
صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي و همچنین عنوان 
دیپلم و پیش دانشگاهي ارائه شده با اطالعات ارائه 

شده در زمان ثبت نام باید یکسان باشد. 5-2

اصل کارنامه تحصیلي دوره پیش دانشگاهي )ریاضي 
 فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف 

اسالمي و هنر( از سال   13۹1با امضاء و مهر 
دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش

3

دانشجویان: 
اخراجي 
آموزشي 

یا انصرافي 
مؤسسات 

آموزش عالي

- اصل فرم انصراف از تحصیل

-دانشجویان اخراجي آموزشي یا دانشجوي انصرافي دوره 
روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي حداکثر 

تا تاریخ 13۹۶/1۲/۲۰ الزم است فرم انصراف از 
تحصیل و گواهي تسویه حساب کامل تأیید شده 

دانشگاه و اداره کل امور دانشجویان داخل ارائه 
نمایند. )فرم شماره 3 – ص۴۴ دفترچه شماره 1(

4

دارندگان 
مدرك : 

- اصل مدرك یا گواهي دانش آموختگي در دوره معادل.معادل كارداني  

- در خصوص  دارندگان  مدرك  معادل  مفاد بخشنامه 
شماره ۲/۷۷۶33 مورخ ۹۲/۵/۲8 معاونت  آموزشي  

وزارت  متبوع  مالك  عمل مي باشد. ضمنا قبولي 
 پذیرفته شدگان داراي مدرك معادل که مشمول مفاد 

بخشنامه  مذکور نمي باشند، لغو خواهد شد.

5

دارندگان  
مدرك 

كارداني 
دانشگاه ها 
و مؤسسات 

آموزش عالي

- اصل یا گواهي مدرك دوره کارداني )فوق دیپلم(.

- پایان   طرح  نیروي  انساني  تاریخ ۹۷/۶/31 
)فارغ التحصیالن رشته هاي گروه آموزش پزشکي( 

پذیرفته شدگان رشته هاي تحصیلي نیمسال  اول 
 یا ۹۷/11/3۰ براي  رشته هاي  تحصیلي  نیمسال  

دوم باشد.

- تاریخ اخذ مدرك  کارداني حداکثر تا تاریخ ۹۷/۶/31

6

 دارندگان  
مدرك 

كارداني  گروه 
 آموزشي 

پزشکي

7

دارندگان 
مدرك 

كارداني 
پيوسته

- اصل  یا گواهي  مدرك  کارداني  پیوسته  آموزشکده هاي 
فني  و حرفه اي، دانشگاه جامع  علمي – کاربردي یا 

دانشگاه آزاد اسالمي.
- اصل یا گواهي تحصیلي سال اول، دوم و سوم 

دبیرستان یا هنرستان با مهر و امضاي مدیر دبیرستان  
یا هنرستان با درج بخش و شهرستان  محل اخذ 

مدرك.
- مدرك کارداني پیوسته بدون شرط معدل به جاي 
مدرك پیش دانشگاهي براي پذیرفته شدگان مالك 

عمل وقابل قبول است.
- بخش  و شهرستان  محل  اخذ سال تحصیلي اول، 

دوم و سوم  مي بایست با سه  سال ذکر شده درلیست 
یکسان باشد.

- بررسي معدل کتبي دیپلم نظام جدید آموزش 
متوسطه براي پذیرفته  شدگان  رشته هاي  

تحصیلي  پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلي. 
دیپلمه هاي فني مشمول سوابق نمي شوند.

- با قید تاریخ اخذ مدرك  کارداني حداکثر تا ۹۷/۶/31 
- شرط معدل براي ثبت نام مالك نیست.

8
كارمندان 

دولت
- اصل  حکم  مرخصي  ساالنه  یاموافقت رسمي وبدون 

 قیدوشرط.
-------------------------------------

گواهي اشتغال9

- تصویر حکم کارگزیني براي کارکنان رسمي، پیماني، 
شاغلین  و بازنشستگان  وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات 
و فناوري  و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي و سایر 

مؤسسات آموزشي تابعه وزارتخانه هاي مذکور.

-------------------------------------

توضيح و موارد بررسينوع مدركمورد )دیپلم  یا مدرك  تحصيلي(ردیف

10

كاركنان  رسمي  وزارت  علوم، 
تحقيقات و فناوري و دانشگاه ها 
و مؤسسات  آموزشي و پژوهشي 
وابسته پذیرفته شده در  رشته هاي   

تحصيلي   نوبت دوم )شبانه(

- اصل  حکم  استخدامي یا گواهي رسمي مشمول 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور.

-------------------------------------

11

كاركنان دانشگاه ها و 
دانشکده هاي علوم پزشکي 
پذیرفته  شده در   رشته هاي   
تحصيلي  نوبت  دوم)شبانه(

و  بومي  شرایط  داشتن  بر  مبني  گواهي  اصل    -
همچنین داشتن حداقل 3 سال سابقه یکي از 

انواع استخدام در استان محل قبولي.
-------------------------------------

12
بهياران پذیرفته  شده

در رشته  پرستاري

- معرفي نامه  مبني بر داشتن  3  سال  خدمت،  اعم از 
دولتي  یا  غیردولتي  به عنوان بهیار در استان محل 
خدمت اشتغال با تایید دفتر پرستاري محل خدمت.

نظام  بهیاري  متوسطه  کامل  دیپلم  مدرك  ارائه   -
قدیم یا دیپلم بهیاري نظام جدید   به  همراه مدرك  
تا  حداکثر  آن  اخذ  تاریخ  )که  پیش دانشگاهي 

۹۶/۶/31  باشد(. 

- رشته تحصیلي قبولي: پرستاري. 

سهميه مناطق محروم13

کدرشته هاي مندرج در دفترچه هاي انتخاب رشته 
تحصیلي:

- علوم  ریاضي  و فني )صفحات ۵۵ و ۵۶( 
- علوم  تجربي )صفحه ۷۰(

- علوم انساني )صفحات 3۲ و 33(
- هنر )صفحه 1۹(

- زبان هاي خارجي )صفحات 3۵ و 3۶( 

- پذیرفته شده باید حسب مورد و با توجه به کد قبولي 
بومي یکي از استان هاي: ایالم، بوشهر، چهارمحال 
کردستان،  بلوچستان،   و  سیستان  بختیاري،  و 
کرمانشاه،  کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و هرمزگان 
مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب 
رشته هاي تحصیلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالي )شماره ۲(  باشد.

14

سهميه داوطلبان شهرستان هاي:
اسالم آباد غرب، پاوه، ثالث 
باباجاني، جوانرود، داالهو، 

روانسر، سرپل ذهاب، 
قصرشيرین، گيالنغرب و همچنين 
بخش هاي كوزران و ماهيدشت 
شهرستان كرمانشاه در استان 

)استان كرمانشاه(

کدرشته هاي مندرج در دفترچه هاي انتخاب رشته 
تحصیلي:

- علوم ریاضي و فني )صفحه ۵۷(
- علوم تجربي )صفحه ۷1(
- علوم انساني )صفحه 33(

- هنر )صفحه 1۹(
- زبان هاي خارجي ) صفحه 3۶( 

شهرستان هاي  بخش هاي  از  یکي  بومي   -
ذي ربط .

تحصیلي  مدرك  اخذ  محل  یا  اقامت  محل   -
سال دوم یا سوم یا  پیش دانشگاهي در یکي 

 از بخش ها یا شهرستان هاي ذي ربط   باشد.
- تاییدیه از سوي فرمانداري. 

15
سهميه داوطلبان شهرستان 

ابوموسي در استان هرمزگان

 4 صفحه  »د«  بند  توضیحات  مشمول  داوطلبان 
- مالك بومي بودن: ارائه گواهي سکونت مستمر دفترچه راهنماي انتخاب رشته.

به مدت 3 سال در شهرستان ابوموسي.

16

سهميه داوطلبان شهرستان هاي 
جنوب استان كرمان )جيرفت، 

عنبرآباد، كهنوج، رودبار، 
قلعه گنج و منوجان( و شهرستان 

بشاگرد در استان هرمزگان

داوطلبان مشمول توضیحات بند »ب« صفحه 3 
دفترچه راهنماي انتخاب رشته.

مدرك  اخذ  گواهي  ارائه  بودن:  بومي  مالك   -
تحصیلي سه سال آخر و همچنین محل 

تولد در یکي از شهرهاي مذکور.

17

سهميه 30 درصد دانشجوي بومي 
از محل اصالح قانون عدالت 
آموزشي، مصوبه سال 1392 
مجلس محترم  شوراي  اسالمي

- ارائه مدرك دال بر بومي بودن با توجه به محل 
قبولي  در رشته هاي تحصیلي مندرج در صفحات 
گروه  رشته  انتخاب  راهنماي  دفترچه   ۶۹ تا   ۶۰

آزمایشي علوم تجربي.

- تعهد خدمت به صورت محضري مبني بر 3 
پذیرفته شده  از  تحصیلي  برابر طول مدت 

اخذ خواهد شد.

18

كليه  پذیرفته  شدگان 

تمام  از  تصویر  نسخه   ۲ انضمام  به  شناسنامه  اصل   -
صفحات آن

-------------------------------------

19
- اصل کارت ملي به انضمام دو برگ تصویر پشت 

و روي آن
-------------------------------------

20
سال  تهیه  شده  در  تمام رخ  ۴×3  - ۶  قطعه  عکس  

جاري
-------------------------------------

21
 اصل  و کپي دفترچه بیمه )در صورت دارا بودن( اعم از 

خدمات درماني، تأمین اجتماعي، ارتش و ...
-------------------------------------

22-------------------------------------
- باید واجد شرایط  عمومي  قید شده  در دفترچه 
راهنماي و ثبت نام شرکت در آزمون )شماره 

1( باشند.

- مدرك   وضعیت  نظام  وظیفه.كليه  پذیرفته  شدگان )برادران(23
- با توجه  به  یکي از بند هاي مندرج در صفحه 3۶ 
دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون 

)دفترچه شماره 1(

توضيحات و نکاتي در خصوص ردیف هاي جدول فوق:
- ردیف 2:

* با توجه به برگزاري امتحانات جبراني دوره پیش دانشگاهي در دهه سوم شهریورماه، در 
صورتي که پذیرفته شدگان در زمان ثبت نام موفق به ارائه گواهي پیش دانشگاهي نگردند، الزم 
است تعهدي مبني بر ارائه گواهي پیش دانشگاهي  تا تاریخ  ۹۷/۷/۲8 بدهند. بدیهي است که 

در صورت عدم ارائه گواهي مذکور تا تاریخ ۹۷/۷/۲8 قبولي آنان لغو مي گردد. 
* با توجه به بخشنامه شماره ۴۶۰/۲۲1۴۴۶ مورخ ۹1/1۰/18 ریاست  محترم  مرکز سنجش 
آموزش  و پرورش، کلیه پذیرفته شدگان باید به همراه تصویر گواهي پیش دانشگاهي خود 
به »دفاتر پيشخوان خدمات دولت« مراجعه و تأییدیه  تحصیلي )ارزش تحصیلي( از اداره 
آموزش  و پرورش محل تحصیل خود را درخواست نمایند و رسید آن را در زمان ثبت نام به 
دانشگاه ارائه دهند. کلیه پذیرفته شدگان حتماً نام رشته و مؤسسه آموزش عالي محل تحصیل 

خود را در فرم »دفاتر پيشخوان خدمات دولت« اعالم نمایند.
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- ردیف 3:
دوره   دانشجویان   همچنین   و  آموزشي   آیین نامه   موضوع   آموزشي   اخراجي   دانشجویان  
کارشناسي  که  مدرك  معادل  کارداني )اعم از کارداني  عمومي  یا کارداني ( را اخذ نموده اند نیز 
مانند مقررات  مربوط به  دانشجویان  انصرافي،  پس  از تسویه  حساب  کامل  با مؤسسه  ذي ربط  
و همچنین  اداره  کل  امور دانشجویان  داخل  و صندوق  رفاه  دانشجویان  وزارت  ذي ربط  و در 
صورت  نداشتن  مشکل  نظام  وظیفه  )براي  برادران ( هیچ محدودیتي در انتخاب رشته نداشته و 
حق  ثبت نام  در رشته قبولي اعالم شده را دارا هستند. بدیهي  است  که این دسته  از داوطلبان  
مي توانند کلیه  تعهدات  مربوط را پس  از اتمام  تحصیالت  خود به  صورت  یکجا به  انجام  برسانند.

- ردیف هاي 4 الي 7: 
1- فارغ التحصیالن یا  هریك از دارندگان  مدرك  کارداني   )فوق دیپلم( دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي یا کارداني پیوسته آموزشکده هاي فني   و حرفه اي، دانشگاه جامع علمي- کاربردي 

یا دانشگاه آزاداسالمي که حداکثر تا تاریخ ۹۷/۶/31 فارغ التحصیل شده اند: 
الف( رشته تحصیلي آنها مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت  بهداشت، درمان  

و آموزش پزشکي  یا  دانشگاه  آزاد اسالمي  باشد.
ب( رشته تحصیلي دوره کارداني آنان فاقد دوره کارشناسي ناپیوسته باشد.

ج( در مهلت تعیین شده بعد از اتمام تحصیل و قبل از اعزام به خدمت در آزمون پذیرفته 
شده اند.

در صورت قبولي در رشته هاي تحصیلي گروه آزمایشي ذي ربط  و در مقطع باالتر از کارداني و 
با احتساب تعدادي از واحدهاي دوره  کارداني در دوره  باالتر، به نحوي  که حداکثر طول  مدت  
تحصیل آنها از کارداني به مقطع باالتر ۲ سال  کمتر از طول   مدت تحصیل طبق  ضوابط  وزارت  
متبوع  در همان دوره تحصیلي باشد، قبولي آنان از نظر نظام وظیفه بالمانع است؛ در غیر این 

صورت، قبولي آنان لغو مي گردد. 
۲- دارندگان مدرك کارداني )فوق دیپلم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي( که در هر یك 
از رشته هاي تحصیلي نیمسال اول پذیرفته  شده اند، چنانچه در حین انجام خدمت ضرورت 
)وظیفه عمومي( هستند، با ارائه گواهي از یگان مربوط مبني بر اینکه دوران خدمت ضرورت 
)وظیفه عمومي ( آنان تا تاریخ ۹۷/۶/31 )براي هر یك از رشته هاي تحصیلي نیمسال اول( یا 
تا تاریخ ۹۷/11/3۰ )براي هر یك از رشته هاي تحصیلي نیمسال دوم(  به پایان خواهد رسید، 

مجاز به ثبت نام در رشته قبولي اعالم شده هستند.
3- کلیه فارغ التحصیالن دوره هاي کارداني ) فوق  دیپلم دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي ( 
رشته هاي تحصیلي گروه آموزشي پزشکي ) اعم از خواهران و برادران ( که خدمات قانوني مقرر 
آنان )طرح الیحه نیروي انساني( تا تاریخ ۹۷/۶/31 به پایان رسیده  باشد، مجاز به انتخاب 
رشته هاي  نیمسال اول  و  دوم بوده  و  فارغ التحصیالن دوره هاي مذکور که  خدمات قانوني مقرر 
آنان تا تاریخ ۹۷/11/3۰ به  پایان مي رسد، منحصراً مجاز به  انتخاب   رشته هاي   تحصیلي  براي 
 نیمسال دوم سال تحصیلي ۹8-13۹۷ بوده اند. بدیهي است که آن دسته از دارندگان  مدرك  
کارداني )فوق دیپلم( رشته هاي  تحصیلي گروه آموزشي پزشکي که خدمات قانوني مقرر آنان 
تا تاریخ ۹۷/11/3۰ به  پایان نخواهد رسید، مجاز به  ثبت نام  در رشته قبولي )پذیرش براي 

نیمسال دوم سال جاري هم( نبوده و  قبولي آنان  لغو خواهد  بود.
در  )معدل كتبي دیپلم(  تحصيلي  سوابق  با  صرفًا  شدگاني  كه   پذیرفته  از  ثبت نام  ب( 
كدرشته محل هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام نور و مؤسسات 

غيرانتفاعي  پذیرفته شده اند.
در راستاي اجراي قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزشي کشور، 
پذیرش در برخي از کدرشته محل هاي دوره هاي روزانه، شبانه و دوره هاي مجازي دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي،  دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي، صرفاً براساس 
سوابق تحصیلي )معدل کتبي دیپلم( صورت گرفته است؛ لذا در این  روش فقط معدل  کتبي 
دیپلم داوطلبان واجد شرایط مالك و مبناي پذیرش قرار گرفته و اسامي پذیرفته شدگان این 
مرحله نیز به همراه سایر پذیرفته  شدگاني  که با اعمال  نمره  آزمون و سوابق تحصیلي براي 
ثبت نام در آن مؤسسه آموزش عالي اعالم گردیده است، اعالم و به مؤسسات معرفي شده اند.
1- پذیرفته شدگان در کدرشته  هاي پذیرش با سوابق تحصیلي، الزم است که کلیه  مدارك  

مندرج در قسمت »الف« این اطالعیه را در زمان ثبت نام ارائه نمایند.
۲- ارائه  اصل کارنامه تحصیلي براي هر یك از پذیرفته شدگاني که داراي مدرك دیپلم  
با امضاء و ممهور به مهر  متوسطه  نظام جدید )سال سوم نظام جدید آموزش متوسطه( 
دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش براي دیپلمه هاي )ریاضي  فیزیك، علوم تجربي، علوم 
انساني و علوم و معارف اسالمي( سال هاي 13۹۶ و قبل   آن  که  امتحانات  آنان  به صورت کتبي 

 و سراسري  برگزار شده است در هنگام ثبت نام ضروري است.

3- ارائه اصل کارنامه تحصیلی براي هر یك از پذیرفته شدگاني که داراي مدرك دیپلم نظام 
قدیم آموزش متوسطه یا دیپلمه هاي کار و دانش با امضا و ممهور به دبیرستان یا سازمان 
آموزش و پروش براي دیپلمه هاي )ریاضي  فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 

اسالمي( سال هاي 13۹۶ و قبل از آن در هنگام ثبت نام ضروري است.
ج( توضيحات سهميه  ایثارگران و رزمندگان

1- بیست و پنج درصد )۲۵ درصد( ظرفیت هر کدرشته محل به »همسر و فرزندان  شهدا 
و مفقوداالثر«، »آزادگان  و همسر و فرزندان  آنان«، »جانبازان ۲۵ درصد و باالتر و همسر و 

فرزندان آنان« اختصاص دارد )سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد ظرفیت(.
۲- پنج درصد )۵ درصد( ظرفیت هر کدرشته محل نیز به »جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و 
فرزندان آنان« و »همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه« 

اختصاص دارد )سهمیه ایثارگران ۵ درصد ظرفیت(.
تذكر: طبق تبصره بند الف ماده ۹۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران، در صورتي که سهمیه ۲۵ درصدي ایثارگران از سوي 
داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالي مانده آن، ابتدا به مشموالن سهمیه 
۵ درصدي ایثارگران که شرایط و حدنصاب الزم را داشتند، تخصیص یافته و اگر باز هم این 

ظرفیت خالي مانده، باقي مانده آن به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص یافته است.
3- آن دسته از داوطلبان ایثارگر )اعم از ایثارگران ۲۵ درصد ظرفیت و ایثارگران ۵ درصد 
ظرفیت( و رزمنده شامل )1- رزمندگان بسیجي . ۲- رزمندگان جهادگر. 3- رزمندگان 
نیروهاي مسلح ۴ - خانواده شهدا »پدر، مادر، خواهر و برادر شهید«. ۵- همسر و فرزندان 
معظم شهدا یا مفقوداالثر. ۶- جانبازان ۲۵ درصد و باالتر و همسر و فرزندان آنان. ۷- جانبازان 
زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان. 8- آزادگان عزیز و فرزندان و همسر آنان. ۹- همسر 
و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبان در جبهه( در آزمون سراسري 
سال13۹۷پذیرفته شده اند، در زمان  ثبت نام، ملزم به ارائه فرم  یا مدرکي  در رابطه  با  تأیید 
سهمیه ثبت نامي  خویش  نیستند. بدیهي است،  چنانچه  سهمیه  پذیرفته شده اي حسب مورد 

از ارگان هاي ذي ربط   مورد تأیید قرار نگیرد از تحصیل وي ممانعت به عمل خواهد آمد.
مندرجات  رعایت  بر  عالوه  پيام نور،  دانشگاه  تحصيلي  پذیرفته شدگان  رشته هاي  د( 

فوق الذكر، الزم است نسبت به رعایت موارد مشروحه ذیل اقدام نمایند:
 پذیرفته شدگان هر یك از رشته هاي تحصیلي دانشگاه پیام نور الزم است که بر اساس جدول 
ذیل از تاریخ، محل و نحوه ثبت نام رشته هاي مختلف تحصیلي دانشگاه پیام نور مطلع شوند و در 
زمان مقرر عالوه بر مدارك مندرج در بندهاي »الف و ب« فوق الذکر مدارك ذیل را ارائه نمایند.
: آدرس  به  دانشگاه  سایت  به  تاریخ ۹۷/۶/۲۷  از  ثبت نام  مدارك  و  تاریخ  از  اطالع   براي 

 www.pnu.ac.ir مراجعه نمایند.
تذکر: کارمندان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور، با هر وضعیت استخدامی، مجاز به انتخاب 
رشته از مرکز یا واحد محل اشتغال خود نبوده اند و در صورت قبولي در سایر مراکز و واحدها، 

تقاضای انتقال یا مهمان  شدن به مرکز یا واحد محل اشتغال آنها قابل بررسی نیست.
دانشگاه  و  فرهنگيان  دانشگاه  پردیس هاي  تحصيلي  رشته هاي  پذیرفته شدگان  ه ( 

تربيت دبير شهيد رجایي تهران:
تاریخ  از  غیرحضوري(  )ثبت نام  براي  که  است  الزم  فرهنگیان،  دانشگاه  پذیرفته شدگان 
 )http://cfu.ac.ir( :۹۷/۶/31 تا ۹۷/۷/1 به سایت اطالع رساني دانشگاه فرهنگیان به نشاني 

مراجعه نمایند.
پذیرفته شدگان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي، الزم است که براي اطالع دقیق از نحوه 

زمان و ثبت نام اینترنتي و حضوري به سایت دانشگاه: www.sru.ac.ir  مراجعه نمایند.
و( نحوه و تاریخ انتشار فهرست اسامي معرفي شدگان رشته هاي تحصيلي نيمه متمركز 

آزمون سراسري سال 1397
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اعالم نتایج معرفی شدگان رشته های تحصیلي 
و  دانشگاه ها  دوم«  »نوبت  شبانه  روزانه،  )دوره هاي   13۹۷ سال  سراسري  آزمون  نیمه متمرکز 
مؤسسات آموزش عالي، پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور( به 
همراه  فهرست  اسامي  و  شماره  داوطلبي  معرفي شدگان هر یك از رشته هاي تحصیلي مذکور تا چند 
برابر ظرفیت هر رشته از طریق سایت اینترنتي این سازمان در تاریخ 97/7/16 منتشر خواهد 
شد. معرفي شدگان هر یك از رشته هاي تحصیلي مذکور، الزم است که با توجه به برنامه  زماني 
اعالم  شده و ضوابط مندرج در اطالعیه اي که به همراه فهرست معرفي شدگان این قبیل رشته ها 
منتشر خواهد شد، براي شرکت در مراحل مختلف گزینش رشته یا رشته هاي مربوط اقدام نمایند.
داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با شماره تلفن: 4۲1۶3-۰۲1 نیز در میان  بگذارند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 



7 ۲۶ شهریور ماه 13۹۷  سال بیست و سوم ، شماره  ۲۴            

بــا توجــه بــه اســتفادة غیــر قانونــی برخــی از ناشــران از ســؤاالت آزمون هــای آزمایشــی 
ســنجش در کتاب هــای خــود و همچنیــن انتشــار و فــروش غیرقانونــی ایــن ســؤاالت 
در ســایت هــای اینترنتــی، فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی، همــان طــور کــه 
ممنوعیــت هرگونــه اســتفاده و انتشــار ســؤاالت آزمون هــای آزمایشــی ســنجش بــه هــر 
طریــق در نســخة چاپــی ایــن ســؤاالت درج گردیــده اســت، بــار دیگــر یــادآور می شــود 
کــه حــق چــاپ، تکثیــر و انتشــار ســؤاالت آزمون هــای آزمایشــی ســنجش بــه هــر روش 
)الکترونیکــی، اســتفاده در کانال هــای تلگــرام، ســایت ها و ...( در هــر مقطــع زمانــی، 
ــه  ــا ذکــر منبــع( ممنــوع اســت؛ ب ــرای تمــام اشــخاص حقیقــی و حقوقــی )حتــی ب ب
عبــارت دیگــر، اســتفاده از ســؤاالت آزمون هــای آزمایشــی ســنجش، منحصــرًا متعلــق 
بــه پدیدآورنــدة آن، یعنــی شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی کارکنــان ســازمان 
ــات  ــایر مؤسس ــرای س ــؤاالت ب ــن س ــتفاده از ای ــوده و اس ــور، ب ــوزش کش ــنجش آم س
ــی  ــه دورة زمان ــدود ب ــوع مح ــن موض ــت و ای ــوع اس ــی ممن ــه کل ــی ب ــران آموزش و ناش
ــورد  ــی الزم را در م ــات قانون ــرکت، اقدام ــن ش ــه ای ــت ک ــی اس ــت. بدیه ــی نیس خاص

متخلفــان از ایــن امــر بــه عمــل خواهــد آورد.
شركت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعيۀ بسيار مهم شركت تعاونی خدمات آموزشی
اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه پي گيري هر گونه سؤال در خصوص 

نتایج دانشگاه آزاد اسالمي 

داوطلبان گرامی براي پي گیري هر گونه سؤال در خصوص نتایج مربوط به رشته هاي 

دانشگاه آزاد اسالمي مي توانند به روش هاي ذیل اقدام نمایند:

1- طرح  سؤال به صورت اینترنتي با مراجعه به بخش »پاسخگویي به سؤاالت« مندرج در 

www. azmoon.org  : سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمي به نشاني

۲- تماس تلفني با ستاد پاسخگویی تلفنی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمي 

با شماره: ۴۷۴3 - ۰۲1.

 3- مراجعه حضوري به ستاد پاسخگویی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمي به 

نشاني: تهران، انتهاي اتوبان شهید ستاري )شمال(، سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمي.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و با آرزوي موفقیت براي کلیه داوطلبان 
عزیز، بدین وسیله نظر پذیرفته شدگان نهایي پذیرش دوره  مهندسی فناوری و کارشناسی 
حرفه اي نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي  -   کاربردي مهر ماه سال 13۹۷ را به 

موارد زیر معطوف مي دارد:
الف( براساس ضوابط مربوط به گزینش هر یك از رشته هاي تحصیلي گروه هاي 
آموزشي مختلف، در پذیرش دوره هاي مذکور از بین داوطلباني که حدنصاب 
الزم را احراز کرده اند، براساس اولویت کدرشته محل هاي انتخابي و ظرفیت هاي 
تخصیص داده شده به هر سهمیه، گزینش انجام و فهرست اسامي پذیرفته شدگان 

در هر کدرشته محل استخراج گردیده است.
کلیه پذیرفته شدگان الزم است در یکي از روزهاي سه  شنبه ۹۷/۰۶/۲۷ لغایت 
یکشنبه ۹۷/۰۷/۰1 نسبت به بارگذاری مدارك مندرج در بند »ب« این اطالعیه در 
سامانه جامع آموزشی دانشگاه به آدرس:  www.edu.uast.ac.irاقدام نمایند و سپس 
با در دست داشتن اصل مدارك مذکور در این اطالعیه و با توجه به کدرشته محل قبولي، 

به نشاني تعیین شده در جدول شماره )۵( دفترچه راهنماي پذیرش مراجعه نمایند.
تذکر مهم: 

کلیه پذیرفته شدگان باید در زمان مقرر براي ثبت نام به مرکز کد قبولي خود مراجعه 
نمایند. بدیهي است که عدم ثبت نام در تاریخ تعیین شده، به منزله انصراف از تحصیل آنان 

تلقي خواهد شد. 

ب( مدارك الزم براي ثبت نام:
شش قطعه عکس همانند پرسنلی پشت سفید تمام رخ ۴×3 تهیه شده در سال جاري.. 1
تصویر شناسنامه و اصل آن براي مطابقت.. ۲
تصویر کارت ملي و اصل آن براي مطابقت.. 3
اصل مدرك فوق دیپلم یا کاردانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید . ۴

شورای عالی انقالب فرهنگی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی یا مدرك کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای وزارت 

آموزش و پرورش به انضمام یك برگ تصویر آن.
اصل کاربرگ 1۰3 )فرم تأییدیه معدل( براي فارغ التحصیالني که تاکنون گواهینامه . ۵

پایان تحصیالت براي آنان صادر نشده است.
اصل کاربرگ 1۰1 )گواهي اشتغال( به کار با امضا و مهر باالترین مقام مسؤول، آخرین . ۶

فیش حقوقي و آخرین حکم کارگزیني یا قرارداد معتبر انجام کار )براي پذیرفته شدگان 
شاغل(.

مدرکي که وضعیت نظام وظیفه داوطلبان را با توجه به بند ۲-3 مقررات وظیفه عمومي . ۷
مندرج در صفحات ۴ و ۵ دفترچه راهنماي پذیرش مشخص نماید )براي برادران(. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 اعالم اسامي پذیرفته شدگان نهایي كدرشته محل هاي پذیرش 
دوره  مهندسی فناوری و كارشناسی حرفه اي نظام آموزش مهارتي 

دانشگاه جامع علمي ـ  كاربردي مهرماه سال 1397
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 به خود یادآوری كنيد كه این دوران برای هر داوطلبی وجود دارد- 1
نگرانی ممکن است که در هر زمینه و در هر شرایطی به سراغ همه ما بیاید؛ در واقع 
همه ما حتماً بارها و بارها این موضوع را تجربه کرده ایم. وقتی فردی، تلفنش را جواب 
نمی دهد، دیر به خانه می آید، مریض است، تحقیق یا کار سنگینی را برعهده گرفته است، 
اضطراب شب های امتحان به سراغ او آمده است و  ... همه و همه در ما موجب بروز 
نگراني مي شوند. این موارد و سایر دغدغه هایي از این دست، از جمله نگرانی های کوچك و 
بزرگی هستند که ممکن است تاکنون ذهن همه ما را درگیر کرده باشند. وقتی موضوعی 
مثل کنکور باعث نگرانی شما می شود، با خود بگویید داوطلبان زیادی وجود دارند که 
در شرایط من هستند و نگرانی و دغدغه های شبیه به دغدغه هاي من را تجربه می کنند. 
اینکه در چنین شرایطی همزاد پنداری کنید، احساس خوبی به شما دست خواهد داد و 

حداقل تا اندازه اي باعث آرامش شما خواهد شد. 

هدف خود و تالش هایی را كه تاكنون انجام داده اید به یاد بياورید- 2
ممکن است عامل نگرانی شما این باشد که تالشی که کرده و درسی را که تاکنون 
خوانده اید، در مقایسه با آن چیزی که انتظار داشتید، کافی نبوده است. این نگرانی از 
جالب ترین انواع نگرانی هاست؛ زیرا هم می تواند مثبت و هم منفی باشد؛ مثبت از این نظر 
که شما را هر چه بیشتر به سمت تالش بیشتر و در نتیجه موفقیت سوق دهد، و منفی 
از این نظر که ممکن است باعث شود تا روحیه تالش و مطالعه شما آسیب پذیر شده 
و از همان تالش و کوشش قبلی نیز دست بردارید. اگر چنین نگرانی هایی به سراغتان 
آمد، به هدفتان فکر کنید؛ به اینکه چه برنامه ای برای آینده خود از طریق کنکور در 
نظر گرفته اید، سال بعد خود را در کجا می بینید و چه احساسی از این موضوع دارید و 
به تالش هایی که تاکنون برای رسیدن به هدفتان داشته اید، فکر کنید و به آنها ارزش 
و بها بدهید و خود را به خاطر همه آن تالش ها تمجید کنید. حتی اگر جزو آن دسته 
از داوطلبانی هستید که نه پشتوانه درسی و علمی قوی ای دارید و نه تاکنون مطالعه 
داشته اید، باز هم به جنبه مثبت نگرانی تان بها بدهید؛ چون به اندازه کافی وقت دارید که 
از این شرایط برای یك برنامه ریزی خوب درسی و یك شروع خوب و قوی براي آمادگي 
در کنکور استفاده کنید. منتظر چه هستید؟ برخیزید و با امید و لبخند به آینده، قدم در 

راه بگذارید و ایمان داشته باشید که نتیجه تالش خود را خواهید دید.
    برای اینکه از نگرانی های خود کم کنید، ابتدا خواسته و هدف خود را به صورت دقیق 
و روشن مشخص کنید. هدف بزرگ یا بلند مدت خود را به اهداف کوچکتر و کوتاه  مدت  

تقسیم کنید و برای رسیدن به هدف گذاری های کوتاه مدت خود، دست به عمل بزنید. 
آرزو کافی نیست؛ باید عمل کرد و همین که شما بخواهید و قدم در راه بگذارید، بسیاری 
از نگرانی هایی که دارید از بین خواهد رفت؛ زیرا چیزی در درون شما می گوید که »تو 
قدم در راه گذاشتی؛ پس طی کردن مسیر هم چیزی نیست«؛ در واقع همان خواستن 
اول مهم است و بعد از آن اطمینان داشته باشید که در مسیر هدفتان، همه انرژی های 

مثبت، شما را یاری خواهند کرد.

به داوطلبان موفق فکر كنيد كه همين مسير را گذرانده اند- 3
همیشه وقتی قدم در راه جدید می گذاریم یا می خواهیم که کار تازه ای را انجام دهیم، 
ممکن است که نگرانی های مختلفی هم به سراغمان بیاید؛ از جمله اینکه: »آیا موفق 
می شوم؟« »چه سختی هایی ممکن است در راهی که در پیش دارم، پیش بیاید؟« و مانند 
آن. ممکن است نگرانی هایی از این دست، ذهن شما را درگیر کرده و انرژی شما را کاهش 
داده یا از بین ببرد؛ در حالی  که بسیار مهم است تا شما به عنوان یك داوطلب آزمون 
سراسري، پر انرژی و با روحیه باشید. اگر چنین نگرانی هایی به سراغتان آمد، سعی کنید 
که آرامش خود را حفظ کنید و به این نکته فکر کنید که چرا در حالی  که هنوز تجربه ای 
در خصوص کنکور ندارید، دچار پیش داوری های نگران کننده شده اید. یکی از مهم ترین 
دالیل، ممکن است این باشد که افراد یا  داوطلبانی برای شما از سختی ها و مشکالت 
کنکور گفته  و ذهن شما را با صحبت های خود مشّوش و آلوده کرده اند. بهترین راه در 
چنین شرایطی، این است که به سراغ افراد موفق کنکور رفته و با آنها صحبت کنید و از 
آنها در مورد نگرانی هایی که این افراد در طول آمادگی برای کنکور داشته و راه هایی که با 
کمك گرفتن از آنها با این نگرانی ها مقابله می کرده اند، بپرسید. آن وقت خواهید دید که 
شما تنها نبوده و نیستید؛ فقط مهم این است که چگونه این با این نگرانی و استرس ها 
مقابله کنید. یادتان باشد افراد موفق کارهایی انجام می دهند که باعث پیشرفتشان می شود. 
اگر شما هم کار کسانی را که موفق شده اند، انجام دهید، در پایان به همان نتایجی که آنها 
به آن رسیده اند، می رسید. معجزه ای در کار نیست؛ بلکه موضوع یك قانون در میان است: 

»کافی است بدانید که دیگران پیش از شما چه کرده  اند که موفق شده اند.«

آنچه را تاكنون انجام داده اید، بررسی و در برنامه  خود تعادل ایجاد كنيد- 4
ممکن است در میان راه احساس کنید که آنچه تا به حال خوانده و زحمتی که تاکنون 
کشیده اید، کافی نبوده است و این موضوع باعث نگرانی شما شود. قبل از هر چیز این 

به عنوان یك داوطلب کنکوری که قرار است آزمون سراسري سال آینده را تجربه کنید، احتماالً تاکنون برنامه ها و تدابیری را برای کنکور در نظر گرفته و اقداماتی 
انجام داده اید؛ حتی ممکن است که بعضی از شما عزیزان، هنوز مطالعه ای نداشته و تصمیم دارید که از روزهای آینده شروع به خواندن دروس نمایید و یا اینکه هنوز 
نمی دانید از کجا و چگونه شروع کنید و مشغول مشورت و رایزنی با افراد با تجربه هستید. در هر شرایطی که به سر می برید، شروع یك کار، حتی برای داوطلبان 
عزیزی که پشت کنکور مانده اند، نیز ممکن است باعث نگرانی و دغدغه های گوناگون و خاصی شود. اینکه چه برنامه ریزی داشته باشید، کدام درس ها در اولویت 

باشد، چگونه مطالعه کنید و چگونه پیش بروید، و ده ها موضوع دیگر از این دست، ممکن است که مغز شما را درگیر کند و باعث نگرانی شما شود. 
     بیشتر افرادی که کنکور را تجربه کرده اند، به این نتیجه می رسند که کنکور، گرچه به مدیریت درست و اصولی نیاز دارد، اما واقعاً آن غول بی شاخ و دمی نیست 
که فکرش را می کردند؛ در واقع اگر ما یك چشم انداز درست و قانون مند از راهی که در پیش داریم و باید طی کنیم، پیش رویمان داشته باشیم، می توانیم به همه 
این دغدغه ها پایان دهیم. ممکن است برای همه داوطلبان در راهی که تا آزمون سراسري دارند نگرانی هایی پیش بیاید. این نگرانی ها می تواند برای هر یك از 
داوطلبان و بسته به شرایط هر کدام از آنها متفاوت باشد؛ اما مهم این است که این نگرانی، از هر جنسی که باشد، بر روند آمادگی مطالعاتی شما تأثیر منفی خواهد 
گذاشت؛ به همین منظور در این مقاله درصددیم تا راهکارهایی را برای مقابله با نگرانی ارائه دهیم و از شما هم می خواهیم در لحظه هایی که در چنین شرایطی قرار 

گرفتید، حتماً از این راهکارها استفاده کنید.
    مهم ترین و اساسی ترین اصل در مواجه شدن با نگرانی در هر موردی، از جمله برای آمادگی در کنکور، این است که زماني که نگران مي شوید، هر چه سریع تر 
خودتان را از این وضعیت رها کنید. برای اینکه بتوانید چنین کاری را انجام دهید و به آرامش برسید، چند راهکار ساده وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم. 

هر یك از شما داوطلبان عزیز با به کارگیری این راهکارها می توانید تا حد بسیار زیادی بر نگرانی های خود مسّلط شوید.

نگران چه هستيد؟ شام هم موفق می شوید
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نکته را در نظر داشته باشید که برای آمادگی در کنکور هیچ وقت دیر نیست، و 
حتی اگر داوطلبی وجود داشته باشد که چند ماه بعد نیز با تالش و کوشش خوب 
شروع به مطالعه جدی نماید، می تواند نتیجه نسبتاً خوبی را کسب کند. نکته 
دیگر این است که وقتی چنین احساسی به شما دست داد، حتماً تمام کارهایی را 
که تاکنون انجام داده اید دوباره بررسی کنید. ممکن است که شما برای آمادگی 
در کنکور، کارهای مختلفی را انجام داده اید که از چشمتان دور مانده است؛ مثاًل 
مدت ها مشورت کرده، تالش کرده و یك برنامه ریزی خوب انجام داده اید. گرچه 
برنامه ریزی، جزئی از حجم دروس خوانده شده شما نیست، اما انجام این کار باعث 
مي شود تا شما طبق قاعده و اصول درس بخوانید و همین موضوع باعث پیشی 

گرفتن شما از رقبایتان می شود. 
 سعی کنید که با خود صادق باشید. حتی اگر نگرانی شما بجا و درست باشد، 
نگران ماندن کاری را از پیش نمی برد و فقط باعث تحلیل انرژی شما و بازداشتن 
شما از ادامه کارتان می شود؛ پس برای اینکه حس بهتری پیدا کنید و از نگرانی 
درآیید، سعی کنید که نگاه دوباره به برنامه مطالعاتی خود داشته باشید و نقص ها 
و کمبودهای آن را بررسی نمایید؛ سپس وقتی متوجه شدید که علت نارضایتی 

شما چیست، در صدد رفع آن، بهترین کارها را انجام دهید.

در برنامه درسی خود تنوع ایجاد كنيد- 5
یکی از عواملی که ممکن است در طول آمادگی برای کنکور برای هر داوطلبی ایجاد 
نگرانی و استرس نماید، برنامه مطالعاتی اوست. ممکن است پس از مدتی فکر کنید 
در برنامه ای که تنظیم کرده اید اشکاالتی وجود دارد؛ مثاًل سهم یك درس اصلی در 
برنامه کم و سهم یك درس زیاد است یا اینکه جایی برای مرورهای هفتگی و ... را 
در این برنامه در نظر نگرفته اید. حتی اگر برنامه شما، برنامه خوب و مقبولی باشد، 
باز هم ممکن است این نگرانی شما را آزار دهد که آیا برنامه مناسبی ریخته اید یا نه. 
برای اینکه از این موضوع مطمئن شوید، الزم است که چند کار را انجام دهید. اول 
اینکه ببینید آیا تنوع درسی را در برنامه خود در نظر گرفته اید یا نه؛ اگر این طور 
نیست، حتماً با توجه به ضعف ها و نقاط قوت خود، درس ها را به شکل متنوع تر و 
طبق شرایط خودتان تنظیم کنید و برنامه تان را مجدداً به دانشجویانی که سال های 
قبل رتبه های خوبی کسب کرده و موفق بوده اند، نشان دهید و یا از معلمان و 

مشاورانتان کمك بگیرید و با آرامش دوباره شروع به مطالعه نمایید. 
هر هفته دقایقی وقت صرف کنید و بررسی و ارزیابی کنید که برای رسیدن به 
اهداف کوتاه  مدت و بلند مدت خود در کنکور، الزم است که چه خصوصیات و 
مهارت هایی را در خود ایجاد کنید؛ مثاًل مقابله با خواب زیاد، تکمیل بهتر دفتر 
برنامه ریزی، اجرای درس هر روز در همان روز، حل تمرین مستمر و مداوم و .... 
دقت کنید که برای طی مسیر در رسیدن به هدف بلند مدت خود، می توانید از 
قطب نما استفاده کنید تا از مسیر اصلی منحرف نشوید. منظور از قطب نما در این 
مسیر، همان برنامه راهبردی است. بررسی کنید که آیا جهت حرکت شما صحیح 
است یا خیر، و در کدام قسمت ها از برنامه جدا شده اید که باید در ایستگاه های 
جبرانی برای آن قسمت ها نیز برنامه ریزی کنید. به خاطر داشته باشید: »موفقیت، 

تکرار لجوجانه  کارهای ساده و درست است.«

عالقه مندی  هایتان را فراموش نکنيد
انسان، یك موجود تك بعدی نیست و برای رسیدن به کمال آفریده شده است. به 
همین خاطر، تنها کافی است که برای رسیدن به کمال، اشتیاق داشته باشد. انسان 

ظرفیت نامحدودی دارد و انسان موفق کسی است که با تمام توان از ظرفیت هایش 
عزیز  داوطلبان  توجه داشت همان گونه که  باید  این همه،  با  استفاده می کند؛ 
می توانند به صورت نامحدودی برای تحقق برنامه های مطالعاتی و آمادگی خود در 
کنکور تالش کنند و وقت بگذارند، باید زمانی را نیز برای خود و خواسته هایشان 
درنظر بگیرند. این هم بخشی از قابلیت های انسان است که اگر بخواهد می تواند 

همه کارهای خود را به صورت هم زمان انجام دهد. 
روند آمادگی برای کنکور، یك روند طوالنی است و ممکن است که برای بسیاری 
از داوطلبان، با خستگی های روحی و جسمی فراواني همراه شود؛ بخصوص برای 
داوطلبانی که نتوانند یا نخواهند در برنامه خود، وقتی را برای انجام کارهای دلخواه 
غیردرسی شان در نظر بگیرند. جسم و روح هر یك از شما داوطلبان نیز، مانند 
سایر مردم، از انجام یك کار متوالی و یکنواخت خسته خواهد شد؛ پس خود را، 
مخصوصاً از همین ابتدا، فقط و فقط درگیر درس خواندن و آمادگی در کنکور 
نکنید. بسته به اینکه در چه سطح علمی هستید و آمادگی درسی شما از قبل 
چقدر است، حتماً زمان هایی هر چند کوتاه را در طول هفته برای پرداختن به 
تفریحات و برنامه های دلخواه خود در نظر بگیرید. اگر در نظر گرفتن این زمان ها 
برای انجام کارهاي مورد عالقه و تفریح، باعث این نگرانی در شما شد که از درس 
خواندن عقب افتاده اید، به خود بگویید که دارید بابت زحمتی که در طول هفته 
کشیده اید به خودتان پاداش می دهید؛ پس سعی کنید خوب درس بخوانید تا از 
پاداشی که به خود می دهید نیز لذت ببرید. حتماً به این نکته نیز توجه داشته 
باشید که هر چه به آخر زمان آمادگي در کنکور نزدیك می شوید، بخصوص بعد 
از عید، باید برنامه مطالعاتی خود را فشرده تر کرده و مدت زمان بیشتری را به 
درس خواندن اختصاص دهید؛ البته در همان شرایط هم باز به یاد داشته باشید 
که جسم و روح شما نیاز به استراحت دارد، و اگر این موضوع را خوب مدیریت 
کنید، نه تنها با انرژی بیشتری درس خواهید خواند، بلکه بسیاری از نگرانی های 

شما هم از بین خواهد رفت.  



۲۶ شهریور ماه 13۹۷  سال بیست و سوم ، شماره  ۲۴            10

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

کیفیت رشته محل قبولی داوطلب در آزمون سراسری است.
 شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش کشور، با استفاده از بیش از 
دو دهه تجربه در طراحی و برگزاری آزمون های آزمایشی برای آمادگی دانش آموزان دوره 
متوسطه، برای سال تحصیلی ۹۷-۹8 اقدام به طراحی آزمون های تابستانه، مرحله ای 
و جامع برای دانش آموزان پایه یازدهم )سال دوم دوره متوسطه( که امتحانات نهایی 
را در پیش دارند نموده است. این آزمون ها، با ماهیتی جدید از نظر محتوا، بودجه بندی 
و اجرا، گامی مهم در جهت پاسخگویی به نیاز موجود در این زمینه است که امید 
و  مشاوران  همچنین  و  متوسطه  یازدهم  سال  عزیز  دانش آموزان  توجه  مورد  است 

دست اندرکاران دبیرستان ها قرار گیرد.
آزمون های آزمایشی سنجش ِ یازدهم دارای ویژگی های زیر است:

شرکت  برای  دانش آموزان  نمودن  آماده  که ضمن  تستی  مفهومی  سؤاالت  P ارائه 
در امتحانات نیمسال اول و پایانی سال یازدهم، زمینه آشنایی و مهارت این عزیزان 
فراهم  دانش آموز  برای  بعد،  سال  سراسری  آزمون  سؤاالت  به  پاسخگویی  برای  را 

می نماید؛
P بودجه بندی منابع درسی بر اساس برنامه درسی دبیرستان ها؛

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

P ارائه نتیجه نمرات آزمون به شرکت کنندگان بالفاصله پس از پایان هر آزمون.
 نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

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

می شوند.
و  مرداد  تیر،  های  ماه   و  در  سه نوبت  در  است که  تابستانه  اول،آزمون های  فاز 

شهریور ۹۷ برگزار خواهند شد. هدف اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مرور کلی 
مطالب کتاب های درسی پایۀ دهم خواهد بود.

تا  ابتدای سال تحصیلی  از  فاز دوم، آزمون های مرحله ای است که در شش نوبت 
پایان اسفند ۹۷ برگزار خواهند شد. هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر 
دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت  ارزیابی  و  یازدهم  پایۀ  درسی  کتاب های  مطالب  به 
در طول سال تحصیلی است. در این میان، آزمون ویژه ای )آزمون مرحلۀ ۴( در نظر 
گرفته  شده است که در پایان امتحانات نیمسال اول، در تاریخ 13۹۷/1۰/18 برگزار 
امتحانات  از  اول است که پس  نیمسال  خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب 
تشریحی نیمسال اول برگزار خواهد شد و طبق آن، آمادگی دانش آموزان بر اساس 
مورد  تحصیلی  نیمسال  این  مطالب  با  مرتبط  استاندارد  چهارگزینه ای  پرسش های 

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

چهار گزینه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 13۹8 است.
آزمون های مرحله ای بر اساس تقسیم بندی منابع درسی برگزار می شود؛ به طوری که 
به  امتحان  داوطلبان  از  انجام شده،  تقسیم بندي هاي  طبق  آزمون،  از  مرحله  هر  در 
عمل می آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر مرحله، از قسمت یا قسمت های مربوط به 
مراحل قبل نیز امتحان گرفته می شود؛ لیکن در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأکید 
بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون 
قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با این تأکید که بیشتر 

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

شرکت در امتحانات نهایی سال 13۹8 کسب نمایند.
بعدازظهر  یازدهم، در  سنجِش  آزمایشی  از آزمون های  نوبت  نتایج هر  کارنامه 
نشانی: به  شرکت  اینترنتی  سایت  طریق  از  آزمون  هر  برگزاری  روز   همان 

www. sanjeshserv.ir منتشر می گردد. ضمناً به اطالع دانش آموزان می رساند 
که محاسبه نمره کل آزمون های آزمایشی، بر اساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان 
و  عمومی  دروس  آزمون  نمره  همچنین  شد.  خواهد  انجام  کشور  آموزش  سنجش 
به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  اساس  بر  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی، 
تقسیم  بر  ضرایب(  به  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره  برابر  سه  به عالوه  ضرایب( 
برای  مناسبی  تجربه  می تواند  امر  این  که  می شود،  محاسبه  ضرایب  کل  مجموع 

دانش آموز در ارتباط با شرکت در آزمون سراسری سال بعد باشد.
 زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه:

کارت ورود به جلسه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم  برای کلیه دانش آموزان سراسر 

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

آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهم ویژه  
دانش آموزان پایه یازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه(
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اینترنتی شرکت  از طریق سایت  آزمون منحصراً  از هر  از روز سه شنبه قبل  کشور، 
و  می گردد  نشانی: www.sanjeshserv.ir توزیع  به  آموزشی  خدمات  تعاونی 
دانش آموزان با مراجعه به سایت اینترنتی فوق الذکر نسبت به پرینت کارت ورود به 

جلسه خود اقدام می نمایند.

 شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم :

برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
متقاضیان بیش از یك نوبت آزمون تخفیفاتی در نظر گرفته است که این امکان را 
میسر می نماید تا در صورت افزایش تعداد مراحل از تخفیف بیشتری بهره مند گردند 
و در این جهت برای سال تحصیلی ۹۷-۹8 شیوه اعمال تخفیف شهریه آزمون را 
برای متقاضیان بیش از یك آزمون در جهت رفاه حال دانش آموزان عزیز به کار گرفته 
است تا ضمن تجمیع فرآیند ثبت نام برای هر یك از دانش آموزان در کلیه مراحل، 

امکان پرداخت شهریه کمتری برای ثبت نام فراهم شود.

 جدول شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

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

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

کلیۀ آزمون های مرحله ای و جامع به طور یکجا ثبت نام نمایند.
نام  ثبت   هزینه  های  به  مربوط  تکمیلی  جدول  که  است  به  ذکر  الزم 
سنجِش  آزمایشی  های  آزمون   انتخاب  به  مایل  که  دانش آموزانی  برای 
ها  آزمون   ثبت  نام  اینترنتی  سایت  در  هستند،  تلفیقی  صورت  به   دهم 

)www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
از  است  بهتر  پلکانی،  تخفیف  از  بیشتر  استفاده  است دانش آموزان، برای  شایان ذکر 
تعداد مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری 
از تعداد آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم از تخفیف باالتری نیز بهره مند شوند. 
پرداختی،  هزینه  ازنظر  دانش آموزان  برای  ثبت نام  حالت  مطلوب ترین  است  بدیهی 

ثبت نام یکجا در 8 نوبت آزمون )6 نوبت آزمون مرحله ای + 2 نوبت آزمون 
جامع( است که در این صورت با احتساب تخفیف ویژه ۲8۰,۰۰۰ ریالی، متوسط 

شهریه هر آزمون ۲۹۰,۰۰۰ ریال و ۲,3۲۰,۰۰۰ مجموعاً ریال است.
از سوی  انتخاب نوبت های آزمون  از  الزم به ذکر است که در هنگام ثبت نام و پس 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را پس از کسر 

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نماید.

 نحوه ثبت نام:
آزمایشی  در آزمون های  شرکت  به  عالقه مند  اینترنتی: دانش آموزان  پرداخت 
سنجِش یازدهم در سراسر کشور مي توانند با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه 
شتاب و مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش 
آموزش کشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در این آزمون ها 

اقدام و کد پی گیری دریافت نمایند.
نکته مهم:

ثبت نام  اعتباری ثبت نام، نشان دهنده  کارت  اینترنتی  خرید  که  است  ذکر  به  الزم 
نهایی دانش آموز نبوده و الزم است که داوطلب، بعد از خرید کارت اعتباری )دریافت 
شماره پرونده و شماره رمز( به لینك ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی 

و شماره پرونده و کد پی گیری 1۶ رقمی دریافت نماید.
صورت  ثبت نام، در  راهنمای  دفترچه  دقیق  مطالعه  از  گرامی، پس  دانش آموزان 
ویژه خط  با  ضوابط ثبت نام، می توانند  و  شرایط  خصوص  در  سؤال  هرگونه   داشتن 
۴۲۹۶۶-۰۲1 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:3۰ الی 

1۲:3۰ و عصر 13:3۰ الی 1۶:۰۰
ثبت نام گروهی از طریق مدارس:

دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت ثبت نام به صورت یکجا از دانش آموزان 
دبیرستان ها  ثبت نام  از مطالعه دقیق دستورالعمل  بعد  به عمل  آورند،  ثبت نام  خود 
ساعات:  مي توانند در  سؤال،  هرگونه  داشتن  صورت  همکار، در  آموزشی  مراکز  و 
صبح8:3۰  الی 1۲:3۰و عصر 13:3۰ الی 1۶:۰۰  با شماره تلفن هاي: 888۴۴۷۹1 

الی 888۴۴۷۹3 تماس حاصل نمایند.
نکات مهم:

1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع، نیز در این مرحله 
انجام مي شود و توصیه می شود که به منظور برخورداری از حداکثر تخفیف در شهریه 

پرداختی، ثبت نام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
۲- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان، در هنگام ثبت نام اینترنتی و 

انتخاب تعداد آزمون ها، دقت الزم را به عمل آورند.
ثبت نام حضوری:

نشانی:  به  اینترنتی  سایت  طریق  از  کشور  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای   ثبت نام 
www.sanjeshserv.ir امکان پذیر است و دفتر مرکزی شرکت به نشانی: تهران، پل 
کریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان شهید نژادکی، روبروی کالنتری سنایی، 

پالك 3۰، تلفن: 883۲1۴۵۵ نیز آماده ثبت نام از مراجعان در ساعات اداری است.
راهنمای نحوه ثبت نام اینترنتی 

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

طریق کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به صورت اینترنتی است(.
گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سایت ارائه  شده است: لینك ثبت نام آزمون های 

آزمایشی سنجش ثبت نام جدید(.
گام سوم: دریافت کد پی گیری 1۶ رقمی ثبت نام.

 شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
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کمتر از یك هفتۀ دیگر روزهای رنگین دانشجویی ات آغاز می شود؛ روزهای 
انتخاب واحد، روزهای کتاب ها و جزوه های کوچك و بزرگ، دوستان دانشجویی، 
کالس های کوچك و بزرگ دانشگاه و سر و کله زدن با درس های گاه سخت و 

زمانی آسان. 
اما دانشگاه و دانشجو شدن، تنها شامل موارد یاد شده نمی شود؛ بخصوص اگر 
دانشجوی دانشگاه شهر دیگری بشوی؛ شهری که گاه حتی با نام خیابان هایش 
آشنا نیستی و هیچ آشنایی در آنجا نداری و اکنون باید در اتاق کوچك یك 
خوابگاه به دور از خانه و خانواده و دوستانت، در کنار چند جوان دیگر، که 
هیچ شناختی از فرهنگ، هنجارها، عادات و اخالق آنها نداری، زندگی کنی؛ 
در ضمن، مسؤولیت همه چیز از جمله خورد و خوراك، نظافت محل زندگی، 
مدیریت مخارج زندگی و ... بر عهده خود دانشجوست. این  همه برای جوانانی 
که تا یك ماه پیش بدون هیچ دغدغه و مسؤولیتی در خانه و در بین خانواده 
زندگی می کرده اند، گاه سخت و نفس گیر می شود؛ از همین رو، دانشجویان پیش 
از حضور در دانشگاه و به ویژه خوابگاه، الزم است که راهکارهایي را برای داشتن 

یك زندگی آرام و شیرین همراه با خاطراتی به یاد ماندنی فرا بگیرند. 

مدیریت زمان داشته باشيد 
بین  درس و تفریح خود تعادل برقرار کنید؛ نه تمام وقت کار کنید و از تفریح 
غافل شوید؛ چون در این صورت کم می آورید و خسته خواهید شد، و نه تمام 
مدت به تفریح و ورزش مشغول شوید؛ چون دانشگاه، مدرسه نیست و قرار 
نیست که کسی هر جلسه درس بپرسد و شما را وادار به درس خواندن کند؛ 
بلکه باید خودتان هر جلسه درس بخوانید و تمرین ها را حل نمایید تا در پایان 
ترم با انبوهی از مطالب خوانده نشده روبرو نشوید. توجه داشته باشید که شما 
حتی در اوج امتحانات نیز وظایف و مسؤولیت هایی به غیر از درس خواندن دارید 
و نمی توانید مانند وقتی که در خانه هستید، بدون هیچ دغدغه و مسؤولیتی، 

تمام وقت خود را به مطالعه دروس اختصاص دهید. 

مهارت گوش كردن را كسب كنيد 
شاید گوش دادن کار ساده ای به نظر برسد، اما باید بدانید که این کار ساده نیاز 
به مهارت دارد. سعی کنید که به حرف های هم اتاقی تان گوش دهید. با گوش 
دادن، ضمن فهم دقیق تر خواسته ها و بیانات هم اتاقی تان، می توانید به او نشان 
دهید که حرف هایش را درك کرده اید. همین امر موجب بروز احساسات مثبت 

شما نسبت به یکدیگر شده و اطمینان بین شما را افزایش می دهد. 
هنگامی که هم اتاقی تان با شما صحبت می کند، سرگرم بازی با گوشی موبایل 
یا مطالعه کتاب نباشید، بلکه الزم است که به او نگاه کنید و نشان دهید که به 

او و حرف هایش اهمیت می دهید. 

انتظاراتتان را بيان كنيد 
اگر مایل نیستید که در فضای اتاقتان در خوابگاه کسی سیگار یا قلیان بکشد، اگر 
دوست دارید که در هنگام ظهر یا 1۲ شب به بعد، در اتاق سکوت برقرار باشد، 
اگر از بی نظمی  و عدم رعایت نظافت هم اتاقی تان خسته شده اید، اگر دوست 
ندارید که وقت و بی وقت درِ اتاقتان باز شود و یك لشکر مهمان  وارد شود و.... 
انتظاراتتان را به صورت واضح و خیلی جدی با هم اتاقی تان در میان بگذارید و 
تصور نکنید که خود وی باید با این قوانین آشنا باشد یا از طرز نگاه و سکوت 

ناشی از عصبانیت شما پی به احساستان ببرد. 
بدون شك برای هر فردی، مجموعه اي از امور اهمیت فوق العاده ای دارد. خوب 
است که این امور را از همان اول با هم اتاقی هایتان در میان بگذارید و در مورد 

آنها به توافق برسید. 

هيچ دو نفری مثل هم نيستند 
ضمن اینکه رعایت مجموعه اي از هنجارها و قوانین در هر محل سکونتی الزم 
است، نباید انتظار داشته باشید که هم اتاقی شما همه نظرات شما را قبول کرده 
و عین شما فکر کند. شاید امری که به نظر شما خیلی منطقی و درست بیاید، به 

هرن زيسنت درخوابگاه
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 اگر هم اتاقی شما گفت: اصاًل حرف های تو را قبول 
ندارم، شما در جواب بگویيد: بله، حق با توست. 
ما هميشه نباید دربست و به صورت صد در صد 

حرف های دیگران را بپذیریم

نظر هم اتاقی تان غیر منطقی و ناصحیح باشد؛ در واقع شما باید بپذیرید 
که دیگران مانند شما نیستند. پذیرش این امر باعث می شود که بدون 
بحث و جدل مخّرب، که غالباً با بلند کردن صدا، داد و فریاد و خشم و 

غضب همراه است ، به نتیجه مناسب دست یابید. 
یکی از مناسب ترین شیوه ها برای مخالفت کردن با نظرات و عقاید دیگران ، 
روش » خلع سالح « است . در این روش، فرد در سخنان طرف مقابل 
حقیقتی را پیدا می کند ) حتی اگر با مجموعه سخنان او موافق نیست( و 
سپس در مقام موافقت و تأیید آن حرف می زند . این روش بر طرف مقابل 
تأثیر آرام بخش عجیبی می گذارد . با به کارگیري این شیوه در واقع شما 
پیروز از بحث خارج می شوید و طرف مقابل نیز احساس پیروزی می کند 
و با آمادگی بیشتری به حرف های شما گوش می دهد ؛ برای مثال، اگر 
هم اتاقی شما گفت : اصاًل حرف های تو را قبول ندارم، شما در جواب 
بگویید : بله، حق با توست. ما همیشه نباید دربست و به صورت صددرصد 

حرف های دیگران را بپذیریم .
باید به خاطر داشت که لحن پاسخ نباید تحقیرآمیز یا تحکم آمیز باشد؛ 

چون در این صورت، گفت و گو تأثیر مطلوبی نخواهد داشت. 

به حریم خصوصی هم اتاقی تان احترام بگذارید 
هر قدر که با هم اتاقی تان صمیمی باشید، باز هم به حریم خصوصی او 
احترام بگذارید و بدون اجازه سراغ وسایل خصوصی او نروید یا در کمدش 
را باز نکنید. همچنین از هم اتاقی تان نیز بخواهید که حریم شما را رعایت 
کند؛ حتی خوب است که زمانی را برای خلوت کردن با خودتان داشته 
باشید؛ یعنی هر یك از افراد حاضر در اتاق بدانند که زمانی شخصی برای 
خود دارند و اجازه دارند که گاه در غار تنهایی خود بروند و از جمع هم 
اتاقی ها فاصله بگیرند؛ زیرا همه ما گاه نیاز داریم که با خودمان خلوت 

کنیم و کسی نیز مزاحم خلوت ما نشود. 

 خوابگاه، راهی برای تمرین تفاهم 
هر چند که زندگی در خوابگاه آسان نیست، اما می تواند تمرینی مناسب 
برای حضوری فعال و مثبت در جامعه باشد. جوانی که تا دیروز تنها خودش 
را می دید و هیچ مسؤولیتی را برعهده نداشت، اکنون باید مسؤولیت پذیري 

را تمرین کرده و تواِن شنیدن نظر مخالف را در خود تقویت کند. 
یکي از پژوهشگران، در همین زمینه می گوید: نباید جدایي از سیستم 
خانواده را آسیب دانست؛ بلکه ورود به دانشگاه، یك پرواز علمي براي 
نوجوان محسوب مي شود. محیط دانشگاه و به ویژه خوابگاه، فرصت ابراز 
وجود و از نو یادگیري، تمرین ادب، تربیت و آداب اجتماعي است؛ زیرا 
ریشه رشد انسان و هنري که از آن به عنوان تفاهم یاد مي کنیم، از تفاوت 

مي آید و در محیط خوابگاه، تفاوت فرهنگی وجود دارد. 
وی در ادامه می گوید: البته خانواده ها باید آموزش هاي الزم را به نوجوانان 
از قبل واکسینه کرده باشند و در دوران دانشجویی هم  آنها را  ارائه و 
نباید رهایشان کنند؛ بلکه باید جوان از نظارت  آنها به صورت نامحسوس 

بهره مند شود.
پژوهشگر دیگري، در این زمینه می گوید: هر زندگی جمعی برای خود 
مسائلی دارد که باید حل و فصل شود. زندگی خوابگاهی هم از این قاعده 
مستثني نیست؛ البته درصد زیادی از این مسائل در بین خود دانشجویان 
حل می شود، اما همین حل و فصل مشکالت باعث می شود که دانشجو 
برنامه ریزی، نحوه اجرای  را تمرین کند و مهارت هایی مانند  مشارکت 
برنامه ها و گرفتن تصمیمات بهتر را بیاموزد؛ در واقع  خوابگاه این فرصت 
را به دانشجویان می دهد که با اطرافیان خود بهتر توافق کنند و بفهمند 
که زندگی، یك مبادله همزمان است که در آن از هر دست که بدهند، از 

دست دیگر پس می گیرند.
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدین وسیله به اطالع دانش آموزان عزیز پایه 
تحصیلی  سال  آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم  که  می رساند  دوازدهم 
۹۷-۹8 از سوی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 

کشور به منظور:
)1( آشنایی داوطلبان با شیوه برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی سال 13۹8؛ 
در  اختصاصی  و  عمومی  دروس  زمینه  در  داوطلبان  مکتسبه  معلومات  ارزیابی   )۲(

مقاطع زمانی مختلف؛ 
)3( تعیین و تشخیص میزان پیشرفت تحصیلی داوطلب در زمینه دروس عمومی و 

اختصاصی؛ 
)۴( فراهم آوردن زمینه های الزم به منظور مقایسه نمرات مکتسبه در زمینه دروس 
و  تحصیل  محل  استان  و  شهرستان  داوطلبان  با  داوطلب  هر  اختصاصی  و  عمومی 

همچنین داوطلبان سراسر کشور؛ 
)۵( آشنائی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و کاهش اضطراب 

حضور در جلسۀ برگزاری آزمون سراسری سال 13۹8 و ...؛
)۶( کمك به واحدهای آموزشی با توجه به نتیجه آزمون، برگزار می گردد.

از مزیت های »آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم«، می توان به موارد 
زیر اشاره کرد:

 آشنایی کامل با شیوة درست مطالعۀ کتاب های درسی؛
 عمیق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتاب های درسی هر پایه؛

 آشنایی با پرسش های چهارگزینه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
 دریافت ارتباط موجود میان مطالب هر درس در پایه های مختلف؛

 ممارست و تمرین در مدیریت زمان؛
 شبیه سازی فضای آزمون سراسری و آشنایی داوطلب با این فضا؛

 کاهش تدریجی استرس و هیجانات ناشی از آزمون؛
 آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصیلی.

نحوه زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

چگونگي ثبت نام و برگزاري آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم
نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم:

شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، با بررسی های 
آموزشی،  مراکز  محترم  مدیران  و  دبیران  مشاوران،  نظرات  دریافت  و  جانبه  همه 
مجموعۀ آزمون های آزمایشی را مجموعاً در سیزده نوبت برای سال تحصیلی ۹8-۹۷ 
طراحی نموده است. سه نوبت از آزمون های آزمایشی به صورت تابستانه، شش نوبت 
از آزمون های آزمایشی به  صورت مرحله ای و چهار نوبت از آزمون های آزمایشی به  
صورت آزمون جامع برگزار خواهد شد تا داوطلبان شرکت کننده در آزمون های 
آزمایشی سنجِش دوازدهم، با ارزیابی کاماًل علمی و استاندارد، از وضعیت علمی 
و تحصیلی خود شناخت پیدا کرده و در هر مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشکالت 

تحصیلی خود اقدام نمایند.
آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه در سه نوبت و در ماه های تیر، مرداد و 

شهریور ۹۷ با هدف ارزیابی مطالعات تابستانی داوطلبان برگزار خواهد شد. 
آزمون های مرحله ای: در شش نوبت آزمون های آزمایشی مرحله ای، که از ابتدای 
سال تحصیلی تا پایان اسفند ۹۷ برگزار می گردد، منابع درسی برای مطالعه داوطلبان 
به شش قسمت تقسیم شده است که در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، سؤاالت از 
منابع تقسیم بندی شده همان مرحله طرح می گردد. الزم به توضیح است که سؤاالت 
)طبق  مرحله  همان  برای  شده  اعالم  درسی  منابع  بر  تأکید  با  مرحله،  هر  آزمون 
تقسیم بندی(، به عالوة سؤاالت منابع درسی مرحله قبل طراحی می گردد )برای مثال 
در مرحله سوم آزمون، قسمت های مربوط به آزمون های مراحل اول و دوم هم منظور 

شده، با این تأکید که بیشتر سؤاالت از بودجه بندی مرحله سوم خواهد بود(.
آزمون های جامع: از ابتدای سال 13۹8 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
13۹8، چهار نوبت آزمون آزمایشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات 

و ویژگی های منحصر به فرد و مکمل یکدیگر برگزار می شود.
سال  از  اعم  داوطلبان  کلیه  برای  آزمون های آزمایشی مرحله ای،  در  توجه: 
دوازدهم و پیش دانشگاهی، منحصراً سؤاالت امتحانی پایه دوازدهم در نظر 
گرفته می شود. بدیهی است که در آزمون های آزمایشی جامع، برای داوطلبان 
پیش دانشگاهی و داوطلبان پایه دوازدهم، سؤاالت مخصوص به نظام مربوط به 

خود بطور مجزا منظور خواهد شد.
زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي 

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

ورود به جلسه خود اقدام می نمایند.
در  دوازدهم  سنجِش  آزمایشی  آزمون های  از  نوبت  هر  نتایج  کارنامه 
 بعدازظهر همان روز برگزاری هر آزمون از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی:

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

ثبت نام آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم 
ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم
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به اطالع دانش آموزان می رساند   www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. ضمناً 
که محاسبه نمره کل آزمون های آزمایشی، براساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان 
و  عمومی  دروس  آزمون  نمره  همچنین  شد.  خواهد  انجام  کشور  آموزش  سنجش 
به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  براساس  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی، 
بر  تقسیم  ضرایب(  به  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره  برابر  سه  عالوه  به  ضرایب( 

مجموع کل ضرایب محاسبه می شود.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

جدول شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
گردیده است تا داوطلبان عزیز در صورت تمایل بتوانند آزمون های مرحله ای و جامع 
را به تعداد مورد نیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یك از آن ها ثبت نام نمایند؛ به عنوان 
مثال، داوطلب می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و سه نوبت آزمون جامع 

باشد.
با توجه به اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی است 
كه هر یک مکمل دیگری است و شركت در تمامی آن ها، داوطلب را گام 
به گام آماده تر می نماید، لذا توصيه می شود كه داوطلبان عزیز، در كليۀ 
آزمون های مرحله ای و جامع به طور یکجا ثبت نام نمایند و از تخفيفاتی كه 

برای ثبت نام یکجای آزمون ها در نظر گرفته شده است، بهره مند گردند.
ثبت نام،  هزینه های  به  مربوط  تکميلی  جدول  كه  است  به ذكر  الزم 
سنجِش  آزمایشی  آزمون های  انتخاب  به  مایل  كه  دانش آموزانی  برای 
آزمون ها  ثبت نام  اینترنتی  سایت  در  هستند،  تلفيقی  صورت  به   دوازدهم 

)www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
شایان ذکر است داوطلبان، برای استفاده بیشتر از تخفیف، پلکانی بهتر است از تعداد 
مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از 
تعداد آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم، از تخفیف باالتری نیز بهره مند 
شوند. بدیهی است مطلوب ترین حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی، 
ثبت نام یکجا در 1۰ نوبت آزمون )۶ نوبت آزمون مرحله ای + ۴ نوبت آزمون جامع( 
است که در این صورت با احتساب تخفیف ویژه ۴۵۰,۰۰۰ ریالی، متوسط شهریه هر 

آزمون ۲۹۵,۰۰۰ ریال و ۲,۹۵۰,۰۰۰ مجموعاً ریال است.
الزم به ذکر است که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را پس از کسر 

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نماید.

نحوه ثبت نام:
آزمایشی  آزمون های  در  شرکت  به  عالقه مند  داوطلبان  اینترنتی:  پرداخت 
عضو  بانکی  کارت های  از  استفاده  با  مي توانند  سراسرکشور  در  دوازدهم  سنجِش 
آموزشی کارکنان سازمان  تعاونی خدمات  به سایت شرکت  و مراجعه  شبکه شتاب 
سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در این 

آزمون ها اقدام و کد پی گیری دریافت نمایند.
اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام نشان دهنده  الزم به ذکر است که خرید 
ثبت نام نهایی داوطلب نبوده و الزم است که داوطلب، بعد از خرید کارت 
مراجعه  ثبت نام  لینک  به  رمز(  و شماره  پرونده  )دریافت شماره  اعتباری 
نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و کد پی گیری 16 رقمی 

دریافت نماید.
 داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن هر گونه 
 ۰۲1-۴۲۹۶۶ ویژه  خط  با  می توانند  ثبت نام،  ضوابط  و  شرایط  خصوص  در  سؤال 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:3۰ الی 1۲:3۰ و عصر 

13:3۰ الی 1۶:۰۰
ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
ثبت نام به صورت یکجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال، مي توانند در ساعات: صبح8:3۰  الی 1۲:3۰و عصر 13:3۰ الی 1۶:۰۰  

با شماره تلفن هاي: 888۴۴۷۹1 الی 888۴۴۷۹3 تماس حاصل نمایند.

نکات مهم:
1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، از جمله آزمون هاي جامع، نیز در این 
مرحله انجام مي شود و توصیه می شود که به منظور برخورداری از حداکثر تخفیف در 

شهریه پرداختی، ثبت نام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
۲- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اینترنتی و 

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به عمل آورند.
ثبت نام حضوری: ثبت نام برای کلیه داوطلبان سراسر کشور از طریق سایت اینترنتی 
به  شرکت  مرکزی  دفتر  و  است  پذیر  امکان   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به 
نژادکی،  شهید  خیابان  شیرازی،  میرزای  خیابان  زند،  کریم خان  پل  تهران،  نشانی: 
از  نام  ثبت  آماده  نیز   88321455 تلفن:   ،3۰ پالك  سنایی،  کالنتری  روبروی 

مراجعان در ساعات اداری است.

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

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

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

گام سوم: دریافت کد پی گیری 1۶ رقمی ثبت نام.

 شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
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