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یادداشت  هفته

برنامه زماني آزمون هاي سازمان سنجش آموزش كشور در سال 1397

سالنام آزمون
ثبت نام

برگزاري آزمون
تااز

)Ph.D( جمعه 96/12/4سه شنبه 96/9/7چهار شنبه 9796/9/1دكتري

پنجشنبه 97كارشناسي ارشد
پنجشنبه و جمعهچهار شنبه 96/9/1696/9/22

 6 و 97/2/7

پنجشنبه و جمعهيكشنبه 96/11/8يكشنبه 9796/11/1سراسري
 7 و 97/4/8

فني و حرفه اي 
متعاقباً اعالم خواهد شدكارداني نظام جديد

متعاقباً اعالم خواهد شدكارشناسي ناپيوسته

صفحه  11

صفحه  11

تا فردا ادامه دارد:

ثبت نام مهمانی دانشجویان 

دانشگاه جامع علمی ـ كاربردی
مهمانی  متقاضی  دانشجويان  ثبت نام  مهلت 
دانشگاه جامع علمی ـ كاربردی كه از سه شنبه 
4 مهرماه آغاز شده تا سه شنبه 11 مهرماه )فردا( 

ادامه دارد. 
دانشجویی  و  فرهنگی  معاون  نسب،  بهرامی  بهزاد  دكتر 
دانشگاه جامع علمی ـ كاربردی، گفت: متقاضیان ثبت نام 
مهمانی این دانشگاه باید به سامانه آموزشی دانشگاه با نام 

»هم آوا« مراجعه كنند.
وی افزود: با توجه به شروع كالس ها، باید تمامی دانشجویان 
متقاضی، در اسرع وقت نسبت به ثبت درخواست و انتخاب 

واحد اقدام كنند.

چند نكته درباره برنامه زماني
 آزمون هاي سازمان سنجش  

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه پي گيري هر گونه سؤال
 در خصوص نتایج دانشگاه آزاد اسالمي 

12 محرم ، سالروز

بن  علی  امام  حضرت  شهادت 

الحسين )عليه السالم( ، بر تمام 

مسلمانان تسليت باد 

چهارشنبه 12 مهر از سوی سازمان سنجش اعالم می شود :

ظرفيت های جدید 
و تکميل ظرفيت آزمون دكتری 96

كنکور؛ تفریحي 
از جنس زندگي !

صفحه  12

صفحه  8

صفحه  4

سخت كوشان :

دكتر سيد جعفر شهيدی

زندگي زیباست  ؛ لحظات آن را دریابيد
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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

آزمون هاي  داوطلبان  بتدريج  پاييز،  فصل  شروع  با 
مختلف آماده ثبت نام در آزمون موردنظر خود در زمان 

مقرر مي شوند. 
به ديگر سخن، مي توان فصل پاييز را زماني براي آماده 
شدن به منظور شركت در اكثر آزمون هاي مهم سازمان 
سنجش دانست و اين جدا از آزمون هايي مانند تافل، 
توليمو، آيلتس و نظاير آنهاست كه معموالً در طول سال 
متقاضيان خود را دارد و آماده شدن در هر يك از اين 

آزمون ها منوط به فصل خاصي نيست. 
فصل پاييز، به غير از ويژگي ياد شده در سطور باال، براي 
دانش آموزان سال آخر دبيرستان يا دانشگاه يا كساني 
سازمان  آزمون هاي  از  يكي  در  شركت  داوطلب  كه 
سنجش مي شوند، در بر دارندة پيام خاصي نيز هست؛ 
پيامي كه اگر به درستي از سوي مخاطبان اصلي اش 
دريافت شود، آنها را به سوي موفقيت رهنمون خواهد 
شد، و آن پيام اين است كه براي گام نهادن در يك راه، 
كه مي تواند به يك پيروزي ختم شود، بايد در گام اول 
به شناخت راه و پس از آن به برنامه ريزي درست در 
جهت پيمودن صحيح آن راه پرداخت و سپس گام هاي 
براي  حال،  نهاد.  راه  اين  در  درست  طور  به  را  بعدي 
اينكه تصميم به ورود در يكي از اين راه ها بگيريم و در 
آنها گام نهيم، الزم است كه مقدمتاً به شناخت كافي 
و كامل از آزموني كه قرار است در آن شركت نموده و 
پذيرفته شويم پرداخته و سپس به برنامه ريزي تحصيلي 
كارآزموده  و  زبده  مشاوران  از  گرفتن  ياري  با  صحيح 
اقدام نماييم؛ اما قبل از آن بايد به شناخت منابع درسي 
در آزموني كه در آن ثبت نام خواهيم كرد نيز بپردازيم 
تا خود را براي حضوري موفق در آزمون ياد شده آماده 
كنيم. اكنون، با توجه به اعالم »برنامه زماني آزمون هاي 
سازمان سنجش آموزش كشور در سال 1397« كه از 
دو شماره پيش در پيك سنجش درج شده، و با عنايت 
به آنكه زمان دقيق ثبت نام و برگزاري هر آزمون )بجز 
اعالم خواهد شد( در اين جدول  دو مورد كه متعاقباً 
مشخص شده است، در نخستين مرحله، الزم است كه 
به ابعاد فني كار كه چيزي جز نحوه صحيح پر كردن 
فرم مخصوص ثبت نام در هر آزمون نيست، بپردازيم. در 

سطور ذيل، اين موضوع را بررسي مي كنيم. 
يكي از مهم ترين اقداماتي كه هر داوطلب مي تواند در 
انجام  آزمون  بهتر در هر  و  راستاي شركت مطلوب تر 
اطالعات خواسته شده در مرحله  اين است كه  دهد، 
ثبت  نام را كه بايد در فرم اينترنتي مخصوص آن درج 
نمايد، به صورت صحيح و كامل وارد كند. انجام اين كار 
ثبت نامي  اطالعات  پردازش  فرآيند  كه  مي شود  باعث 
داوطلبان، با سرعت بيشتر و كيفيت مطلوب تري انجام 
بگيرد؛ به طور مثال، هر ساله پس از اعالم نتايج نهايي 
آزمون هاي مختلف، برخي از داوطلبان به منظور بررسي 

نتيجه آزمون  خود يا به علت پذيرفته نشدن در رشته اي 
كه مّدنظر آنها بوده، تغيير رشته و انتقال يا جابجايي 
محل قبولي به خاطر عدم اعالم معدل صحيح هنگام 
ثبت نام، و حتي عدم تصحيح آن، در مهلت مجددي كه 
بعضاً در برخي از آزمون ها به داوطلبان براي ويرايش 
كد  كردن  وارد  يا  و  مي شود  داده  ثبت نامي  اطالعات 
اينترنتي  فرم  در  رشته  انتخاب  هنگام  غلط  رشته 
مخصوص اين كار، به سازمان سنجش مراجعه مي كنند؛ 
اين  مراجعه  با  مدتي  از  پس  كه  است  حالي  در  اين 
دسته از داوطلبان به كارشناسان آزمون هاي مختلف يا 
تماس با واحد پاسخگويي تلفني، اينترنتي يا حضوري 
قريب  اكثر  نادرستي  سازمان سنجش،  عمومي  روابط 
هنگامي  و  مي شود  مشخص  اعتراضات  اين  اتفاق  به 
كه به اين موارد رسيدگي مي گردد، مشاهده مي شود 
كه ريشه اكثر اين معضالت، به ثبت ناقص يا نادرست 
اطالعات ثبت نامي يا وارد كردن ناصحيح كد رشته ها 
مثال  برمي گردد.  كار  اين  اينترنتي مخصوص  فرم  در 
پيشگفته و موارد ديگري از اين دست، بيانگر آن است 
كه پاره اي از داوطلبان عزيز، كه خوشبختانه تعداد آنها 
درصد بسيار پاييني از ثبت نام كنندگان در هر آزمون را 
شامل مي شود، هنگام ثبت نام يا انجام ديگر مراحل هر 
آزمون، علي رغم فرصت زماني قابل توجهي كه به آنها 
داده مي شود، بي دقتي كرده و اطالعات خواسته شده 
را به صورت ناقص يا نادرست درج كرده يا مدارك و 
مستندات خود را به صورت كامل به سازمان سنجش 
از  ناشي  نيز  آمده  پيش  مشكالت  و  نمي كنند،  ارائه 

اهمال اين گروه بسيار اندك از داوطلبان است. 
در مجموع، انتظار مي رود داوطلبان آزمون هايي كه از 
دقيق  ارائه  با  مي شود،  برگزار  سنجش  سازمان  سوي 
كامل تري  همكاري  خود،  ثبت  نامي  اطالعات  كامل  و 
و  باشند  داشته  سازمان  اين  در  خدمتگزارانشان  با 
مطمئن باشند كه به لطف الهي و اجراي دقيق ضوابط 
اين سازمان،  كاركنان  احساس مسؤوليت  و همچنين 
هيچ گونه حقي از هيچ يك از داوطلبان در هيچ يك از 

آزمون ها ضايع نخواهد شد.
سخن آخر در اين مجال آنكه از داوطلبان عزيز تقاضا 
مي كنيم هم به منظور بهبود روند برگزاري آزمون ها و 
اجرايي يك  مراحل  تمام  در  آرامش  همين طور حفظ 
نهايي  نتايج  اعالم  زمان  تا  ثبت نام  مرحله  از  آزمون، 
در  كه  الزم  مقررات  و  قوانين  رعايت  با  آزمون،  آن 
اطالعيه هاي مربوط به ثبت نام و برگزاري و همچنين 
سازمان  سايت  در  آزمون  هر  به  متعلق  دفترچه هاي 
سنجش و همين طور  اين هفته نامه اعالم مي شود، ما 
را در عرصه فعاليت و خدمت مطلوب تر در اين جايگاه 

خطير، ياري نمايند. 
موفق باشيد

چند نكته درباره برنامه زماني آزمون هاي سازمان سنجش  

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند:
و  )ص(  پيامبرش  جوار  در  مي خواهد  كه  هر 
باشد،  )س(  فاطمه  حضرت  و  )ع(  علي  امام 

زيارت امام حسين )ع( را رها نكند.

پيروزي  يافت، روي  او دست  بر  گناه  آن كه 
گشت،  چيره  وي  بر  بدي  كه  آن  و  نديد، 

مغلوب گرديد.

حضرت امام سجاد )ع(  فرمودند: 
باش كه گويي  نماز مي گزاري، چنان  گاه  هر 

آخرين نماز را به جا مي آوري.
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از امروز آغاز مي  شود:
ثبت نام رشته های بدون آزمون 

كارشناسی دانشگاه آزاد

با توجه به اعالم مركز سنجش و پذيرش دانشگاه 
از  تعدادی  در  ثبت نام  امكان  اسالمي،  آزاد 
اين  پيوسته  كارشناسی  آزمون  بدون  رشته های 
است،  نشده  تكميل  آنها  ظرفيت  كه  دانشگاه، 

وجود دارد. 
با توجه به درخواست تعداد زیادی از متقاضیان ثبت نام 
در رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسالمی در مقطع 
این  از  تعدادی  در  ثبت نام  امکان  پیوسته،  كارشناسی 

رشته ها در واحدهای دانشگاهی خارج از استان تهران كه 
ظرفیت ثبت نام آنها تکمیل شده فراهم شده است.

روز  صبح   ۱۰ ساعت  از  می توانند  متقاضیان  تمامی 
به سامانه مركز  مراجعه  با  )امروز(  ماه  دوشنبه ۱۰ مهر 
نشانی: به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پذیرش  و  سنجش 
 www.azmoon.org پس از مطالعه دفترچه راهنما و 

تهیه كارت اعتباری نسبت به ثبت نام اقدام كنند.
همچنین امکان ثبت نام در سایر رشته های بدون آزمون 
كارشناسی  و  كاردانی  مقاطع  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
پیوسته و ناپیوسته، كه تاكنون ظرفیت ثبت نام آنان تکمیل 

نشده است، همچنان ادامه دارد.
امکان ثبت نام در سایر رشته محل هایی كه ظرفیت ثبت نام 
نیست؛  فراهم  نیمسال  این  در  است،  شده  تکمیل  آنان 
بنابراین، شرایط ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه 
و  آزاد اسالمی در مقاطع كاردانی و كارشناسی پیوسته 
اطالع رسانی  متعاقباً   97-96 دوم  نیمسال  در  ناپیوسته 

خواهد شد.
رشته و محل های دانشگاهی در مقطع كارشناسی پیوسته 

كه ظرفیت ثبت نام آنان افزایش یافته است، عبارتند از:
حقوق: واحدهای ارومیه، رشت، خمینی شهر.    

خوراسگان  شهر،  خمینی  قم،  واحدهای  روان شناسی: 
)اصفهان(، رشت، كرج.

حسابداری: واحدهای كرج، خوراسگان )اصفهان(.
مهندسی پزشکی: واحدهای مشهد، رشت.

تا چهارشنبه 12 مهر  ادامه دارد:
ثبت نام آزمون

 ای پی تی دانشگاه آزاد اسالمی

ثبت نام آزمون ای پی تی دانشگاه آزاد آغاز شده 
است و تا ساعت 24 روز چهارشنبه 12 مهر ماه 

ادامه دارد. 
آزمون ای پی تی دانشگاه آزاد در روز جمعه ۲۱ مهرماه 

برگزار می شود.
گفتني است كه این آزمون به طور هم زمان در شهرهای 
تهران، شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان، اهواز، كرمان، ساری 

برگزار می شود.
ضمناً كارت ورود به جلسه این آزمون نیز روز چهارشنبه 

۱9 مهر ماه منتشر می شود.
داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مركز سنجش و 
پذیرش به نشانی: ENGLISH.IAU.AC.IR نسبت 
به ثبت نام در آزمون اي پي تي اقدام كنند و از منابع و 

بودجه بندی سؤاالت این آزمون آگاهی یابند.
پس از برگزاری این آزمون، كلید و سؤاالت آن از طریق 

سامانه یاد شده در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

 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 
از سند  استفاده  و  دولتی  اسناد  جعل هرگونه  اینکه  به  توجه  با  و  خواهند شد  محروم 
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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را  چهره هایی  ایران  فرهنگ   در 
پیشوند  با  آنان  از  كه  می شناسیم 
چهره ها  این  می شود.  یاد  »عالمه« 
افرادی هستند كه دانششان محدود به 
یک رشته نیست، و از سوی دیگر، حتی 
اگر عمری را در تحصیل در علوم جدید و 
نیز  ریشه ای  باشند،  دانشگاهی سپری كرده 
در علوم سنتی و قدیمی ایران دارند. نخستین 
ادیبان دوره جدید ایران، همچون دهخدا، فروزانفر، 
همایی و دیگران، كه با تأسیس نهادهای جدید و از 
جمله دانشگاه تهران نام آور شدند، چنین ویژگی داشتند.

این نسل در ایران، نسلی تأثیر گذار بود و بسیاری از آثار 
تاریخی و ادبی ایران به كوشش همین نسل تصحیح و منتشر 
شد. در نزدیک به یک قرن از تاریخ علوم در ایران، ویژگی های 
دكتر سید جعفر  و  تبدیل شد،  علمی  به یک سنت  نسل  این 

شهیدی، یکی از آخرین بازماندگان نسل عالمه های ایرانی بود. 
بزرگمردی كه در سال ۱۲97هجری شمسی در شهر بروجرد  دیده به 

جهان گشود و  تحصیالت مقدماتی اش را در زادگاه خویش، بروجرد، آغاز كرد. 
وي سال ۱3۲۰ برای تحصیل علوم دینی و فقه و اصول، راهی نجف شد و در  محضر 
بزرگان حوزه نجف در آن زمان تحصیل كرد؛ اما بعد از هشت سال، بیماری، ناگزیر او را 
به ایران باز گرداند و چون  هر هفته باید خود را به پزشک نشان می داده است، در نتیجه از 

بازگشت مجدد به حوزه باز ماند. 
در این دوران، برای گذران زندگی و به  منظور ترجمۀ  متون عربی، نزد دكتر سنجابی 
ماهی                       با  را  تدریس  به  اشتغال  او  دكتر سنجابی  به  اما  رفت؛  ـ  وقت  فرهنگ  وزیر  ـ 
۱5۰ تومان  پیشنهاد كرد و بعد كه به وي می گویند با مدرك لیسانس حقوقش به 3۰۰ 
تومان خواهد رسید، بدون شركت در كالس ها، لیسانس الهیاتش را با بهترین نمره ها 

گرفت.
مدتی  از  پس  می شد،  شناخته  نام خانوادگي»سجادی«  با  كه  پیش تر  جعفر  سید 
نام خانوادگي »شهیدی« را برای خود برگزید و با این عنوان، در مراكز علمی و دانشگاهی 

شهرت یافت. 

دكتر شهیدی، پس از آشنایی با دكتر محمد معین، به حضور استاد عالمه مرحوم دهخدا 
رسید و سپس عالمه دهخدا از سید جعفر شهیدی دعوت به همکاری كرد  و در نامه ای به 
دكتر آذرـ  وزیر فرهنگ وقتـ  نوشت: »او اگر نه در نوع خود بی نظیر، ولی كم نظیر است.« 
دهخدا در این نامه می خواهد كه به جای ۲۲ ساعت، به او شش ساعت تدریس اختصاص 
دهند؛ تا بقیه  وقتش را در لغت نامه  دهخدا بگذراند. در واقع ادامه تألیف لغت نامه دهخدا با 
كوشش او ممکن شد و این لغت نامه تکمیل شد؛ اما كار بزرگ دیگری را نیز ادامه داد كه 

در همان سنت استاد - شاگردی ایرانی از آن می توان یاد كرد:
مرحوم استاد بدیع الزمان فروزانفر كه به شرح مثنوی مولوی می پرداخت، تا پایان عمر، تنها 
موفق به شرح بخشی از مثنوی شد كه در سه جلد منتشر شد و شهیدی كه از اهمیت كار 
فروزانفر آگاه بود و رابطه نزدیکی هم با او داشت، كار وي را ادامه داد و سه جلد دیگر بر 
آن افزود و هم اكنون یکی از شاخص ترین شرح های مثنوی در اختیار عالقه مندان مولوی 

است. 
دكتر شهیدی در سال ۱34۰ با كسب مدرك دكتری، به دانشگاه تهران منتقل گردید. 
تدریس وي در دانشگاه تهران تا سال های 45 ـ 46 ادامه پیدا كرد، اما بعد با ناامنی 
دانشگاه، دكتر شهیدی، دانشجویان خود را به مؤسسه لغت نامه  برد و تا اواخر عمر كه 
استاد با ناراحتی جسمی مواجه شد، پس از سال ها، هنوز هم دانشجویانش چهارشنبه ها 
به لغت نامه می رفتند، تا در محضر او كسب فیض كنند، و سرانجام در اواخر دي ماه سال 

۱386 دعوت حق را لبیک گفت. 
به گفته همه نزدیکان و آشنایان ، دكتر شهیدی در سفر و حضر، روحیه متوازني داشت 
و به اصطالح، اندروني و بیروني متفاوت با یکدیگر نداشت؛ یکرنگ، یکسان، یک رو، یک 
جهت و یگانه بود و متخلّق به اخالق اسالمي.  در امور مالي و مادي هم ایشان، علي رغم نیاز،       

حق الترجمه نهج البالغه را نگرفت  و می گفت كه این كار عشق است. 
در كارهاي دیگر هم دنبال مادیات نبود و باید گفت كه یک زندگي درویشي ـ طلبگي 

واقعي داشت و اصاًل به پول بي اعتنا بود.
مرحوم دكتر غالمرضا ستوده، استاد زبان و ادبیات فارسي و همکار ایشان در لغت نامه 

دهخدا، درباره ویژگی های این استاد فقید، گفته است: 
»آنچه را كه دیگران در صفات استاد فقید عالمه دكتر سیدجعفر شهیدی به شعر یا به 
نثر آورده اند، می توانم چنین خالصه كنم: تقّید به نمازِ اول وقت، عیادت از بیماران، پاسخ 
دادن سریع به نامه هایی كه به دستشان می رسید، حضور در مجالس ختم، مطالعه قبل 
از رفتن به كالس درس، مناعت طبع، تأكید به رعایت صرفه و صالح دولت در مصرف 

سخت كوشان :

دكتر 
سيد جعفر
 شهيدی
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بودجۀ مؤسسه، مراقبت در صحت و حسن جریان امور و جلوگیری از هرگونه تصرف 
غیرمجاز در وجوه دولتی، حلم و صبر و بردباری.«

مرحوم آیت ا... مهدی  قاضی، رئیس پیشین دانشگاه قم، نیز در خصوص ویژگی های 
اخالقی و علمی  دكتر شهیدی  معتقد است: »دكتر سید جعفر شهیدی، نادرۀ  دوران 
و در علوم حوزوی و ادبیات و تاریخ، سرآمد بود و با دقت و پشتکاری كه داشت 
توانست آثاري گرانسنگ از خود برجای گذارد و دانشجویان نخبه ای پرورش دهد.« 

آیت ا... قاضی، با اشاره به اخالق، تواضع و منش دكتر شهیدی، می گوید: »استاد 
با  ما  آشنایی  به سابقه  توجه  با  و  بودند  اجتهاد  اهل  قلمرو فضیلت  شهیدی، در 
ایشان، كه بیش از 5۰ سال بود، هرگز از كسی غیبت و بدگویی نکرد، دروغ و گزافه 
نگفت، انگ نزد، افترا نبست، بد كسی را نخواست و همواره در اندیشه آموختن بود 
و در خدمت به علم و ادب دمی فارغ نگشت. همچنین ایمان و توكل، وارستگی و 
آزادی، همت بلند و اراده استوار، مناعت نفس و پاكدامنی، خوشخویی و خوشرویی، 
صمیمیت و خیرخواهی، زهدگزینی و بی اعتنایی به دنیا، از ویژگی های بارز شخصیت 

استاد شهیدی بود.«
حجت االسالم دكتر محمد علی مهدوی راد نیز درباره قناعت و مناعت طبع استاد 
شهیدی می گوید: »زمانی كه داوران كتاب سال والیت، ترجمه استادانه نهج البالغۀ 
دكتر سید جعفر شهیدي را به عنوان برترین ترجمه در بیست سال اخیر )در فاصله 
سال هاي 59 تا 79 ( معرفی كردند، ۲4 سکه بهار آزادي را  براي تجلیل و تکریم 
خدمتشان فرستادند؛ اما استاد پس از دو هفته، با اصرار فراوان سکه ها را بازگرداندند.

اصرار و تأكید فایده اي نداشت؛ زیرا استاد از موارد همگون نیز شخصاً استفاده نکرده 
بودند و به گونه اي و در راهي كه روا مي دانستند »انفاق« كرده بودند. به استاد گفتم 
پس بفرمایند كه این سکه ها  در چه راهي مصرف شود، نپذیرفتند و فرمودند بانیان 

مراسم هر تصمیمي كه بگیرند من حرفي ندارم.
ماه رمضان بود؛ دهۀ اول آن، در برابر اصرار من فرمودند: در این زندان ها گاه انسان هاي 
محترم و آبرومندي هستند كه به خاطر 5۰ هزار تومان، صد هزار تومان و ... گرفتارند. 
با مسؤوالن زندان تماس بگیرند و چند نفر را با پرداخت بهاي این سکه ها براي شب 
عید فطر آزاد كنید، و باز هم تأكید كردند كه این یک پیشنهاد است و من اصراري 

بر انجام آن ندارم. 
شب را در منزل یکي از دوستانم به افطار دعوت بودم، دوست مشتركمان جناب آقاي 
حاج محمد توسلي از نیکوكاران بازار نیز باید مي بودند. وي اندكي با تأخیر آمد؛ از 
وي خواستم كه در كنار من بنشیند، چنان كرد. از تأخیرش پرسیدم، گفت: زندان 
بودم ! گفتم چرا؟! گفت تني چند از نیک اندیشان و نیک كرداران جمع مي شوند 
و با فراهم آوردن امکاناتي، زمینه رهایي كساني از زندانیان آبرومند را كه به لحاظ 
»َدین« گرفتار آمده اند، فراهم مي آورند. از این حسن اتفاق تکان خوردم و شگفت 
زده شدم. از پیشنهاد استاد با این برخورد، چند ساعتي بیش نمي گذشت؛ جریان را 
وا گفتم. آقاي توسلي گفتند كه من تلفن مسؤول زندان را مي دهم و شما هماهنگ 
كنید. نپذیرفتم و خواهش كردم خود بپذیرند؛ در نهایت، پس از مشورتي كه من باید 
با پردازنده اصلي این هدیه مي كردم، جریان را به حضرت حجت االسالم و المسلمین 
حاج سید جواد شهرستاني گفتم، ایشان فرمودند كه این سکه ها ملک ایشان است؛ به 

هرگونه كه صالح مي دانند، عمل كنند.
پس از یک هفته، شب میالد سبط اكبر، حضرت امام حسن مجتبي )ع(، در افطاري 
دیگري به آقاي توسلي گفتم كه سکه ها آماده است. ایشان گفتند گویا باید پس از 
افطار سخنراني كنید و در این مجلس اهل خیر و نیکي هستند. سخن را به گونه اي 
طرح كنید كه بشود از این جریان بهره بیشتري برده شود. در ضمن سخنراني، 
جنبه هاي انساني آموزه امامان )ع(، بویژه امام حسن مجتبي )ع(، را مطرح كردم و 

ضمن سخن، از سیره آن بزرگواران، بر وجهه انساني آن عزیزان تأكید كردم و جریان 
سکه ها را باز گفتم.

پس از سخنراني، آقاي توسلي گفتند، این سکه ها هدیه است به پاس ترجمه كالم 
علوي، و مردي بزرگ و استادي برجسته آن را كه به واقع به لحاظ انتسابش به موال 

متبرك است، ایثار كرده است، ما آنها را به »مزایده« مي گذاریم ....
سخن را كوتاه كنم: در آن جلسه، سکه ها به چندین برابر قیمت واقعي آنها در مزایده 
به فروش رفت و با پول به دست آمده، بیست و هشت نفر براي شب عید فطر با 
پرداخت دیون آنها به خانه شان برگشتند و در كنار خانواده هایشان قرار گرفتند؛ بدین 
سان، ایثار استاد جلیل ما به یمن اخالص و نیت خیري كه داشتند، به فرایندي 
چندین برابر آنچه استاد بدان مي اندیشید، منتهي و دل هاي كسان بسیاري شاد شد. 
استاد آن روز در مراسم نتوانستند شركت كنند. چرایی آن گفتنی و درس آموز 
است كه می آوریم. استاد در آن روز، با سه تن از شاگردانش كه از راه دور می آمدند 
در محل لغت نامه دهخدا وعده داشتند كه از درس استاد بهره گیرند؛ چون امکان 
ارتباط و اطالع نبود، استاد به هیچ روی خلف وعده را روا ندانستند و از شركت در 
آن مراسم تن زدند. به استاد پیشنهاد كردیم كه كسی را به مؤسسه یادشده در موعد 
مقرر با وسیله مناسب بفرستیم تا آنها را نیز به مراسم بیاورند كه قطعاً خرسند خواهند 
شد؛ اما استاد نپذیرفت و با همه عالقه و اهتمامی كه به شركت در آن مجمع علمی 

داشتند، از شركت در جلسه، بدان جهت كه یاد شد، عذر خواهی كردند.« 
دكتر سید مصطفی محقق داماد نیز درباره استاد شهیدی می گوید: 

»شیعه ای بسیار عمیق بود و متدینی شدید. در جلسات خیلی رسمی، وقتی كه 
صدای اذان بلند می شد، به من می گفت: سید ! بلند شو ! وقت نماز است. مقید به 
نماز اول وقت بود. مقید به نماز شب بود. بعضی از كارهایش بسیار با خلوص است. 
شما »جنایات تاریخ« نوشته ایشان را ببینید. وقتی كتاب »جنایات تاریخ«  را ایشان 
منتشر كرد، ما جوان بودیم. اصاًل مشخص نبود مال كیست؛ بدون امضاء . چه كسی 
حاضر است كتابی تحقیقی بنویسد و پایش را هم امضاء نکند؟! هر كسی كتابی 
می نویسد، در آرزوی آن است كه پشت كتاب بنویسد مؤلفش كیست؛ اما آقای دكتر 

شهیدی این كار را نکرد؛ فقط از مکتب تشیع و مظلومیتش دفاع كرد.«

برخی از گفته های استاد شهيدی 
عالمه شهیدی، همواره به تاریخ اسالم و زندگی ائمه  اطهار )ع( توجه خاصی داشت. 
بود:  گفته  ایران،  در  اسالم  تاریخ  بویژه  تاریخ،  به  پرداختن  درباره  وضعیت  زمانی 
»متأسفانه آن چیزی كه كمتر به آن اهمیت داده اند، تاریخ است، و علت این است كه 

از ابتدا تاریخ را برای وقت گذرانی می خوانده اند !«
او تأكید داشت: »وقتی در اروپا می خواهند تاریخ بنویسند، چند نفر به تاریخ یک 
قرن مشغول می شوند؛ ولی شرقی ها این گونه نیستند و تاریخ ما بیشتر شفاهی و 

نقلی است.«
وی همچنین گفته بود: »آن چه برای مردم و كشور ما اهمیت دارد، این است كه 
دانشجویان ما در هر رشته ای كه هستند، در زمینه  علم، امروزشان بهتر از دیروزشان 

باشد. دانشجویان ما از لحاظ هوش و استعداد، چیزی كم ندارند.« 
این نویسنده و پژوهشگر بزرگ تاریخ و دین و ادبیات، می گوید : »سعی كنید كه 
امروزتان بهتر از دیروز باشد و از كاری كه برای اجتماع می كنید، انتظار پاداش نداشته 

باشید و تکیه تان بیشتر بر معنویات باشد.«
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تحصیلی  سوابق  مربوطه،  قانونی  مراجع  مصوبات  اساس  بر  و  اخیر  های  سال   طی 
سال یازدهم متوسطه نقش تعیین كننده  ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری 
دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی ایفا نموده است؛ به طوری كه سوابق تحصیلی 
سال یازدهم متوسطه داوطلبان آزمون سراسری هم اكنون یکی از عوامل مهم تعیین 

كننده كیفیت رشته محل قبولی داوطلب در آزمون سراسری است.
شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش كشور، با استفاده از بیش از 
دو دهه تجربه در طراحی و برگزاری آزمون  های آزمایشی برای آمادگی دانش آموزان 
های  آزمون   طراحی  به  اقدام   )97-96( آینده  تحصیلی  سال  برای  متوسطه،  دوره 
یازدهم متوسطه  دانش آموزان سال  برای جامعه هدف  و جامع  تابستانه، مرحله  ای 
)سال دوم( كه امتحانات نهایی را در پیش دارند نموده است. این آزمون  ها با ماهیتی 
جدید از نظر محتوا، بودجه  بندی و اجرا گامی مهم در براي پاسخگویی به نیاز موجود 
در این زمینه است كه امید است مورد توجه دانش آموزان عزیز سال یازدهم متوسطه 

و همچنین مشاوران و دست اندركاران دبیرستان  ها قرار گیرد.

آزمون های سنجش ِ یازدهم دارای ویژگی  های زیر است:
دانش آموزان  نمودن  آماده  ضمن  كه  تستی  مفهومی  سؤاالت  ارائه    
برای شركت در امتحانات ترم اول و نهایی سال یازدهم، زمینه آشنایی و مهارت این 
دانش آموز  برای  بعد،  سال  سراسری  آزمون   سؤاالت  به  پاسخگویی  برای  را  عزیزان 

فراهم می  نماید.
P بودجه بندی منابع درسی براساس برنامه درسی دبیرستان  ها.

P ارائه كارنامه تحلیلی پیشرفت تحصیلی در هر آزمون و مقایسه با آزمون  های قبل.
P ارائه گزارش  های تحلیلی، مقایسه  ای و مدیریتی برای دبیرستان  هایی كه دانش  آموزان 

سال یازدهم خود را به صورت گروهی در این آزمون  ها شركت می  دهند.
P ارائه نتیجه نمرات آزمون به شركت كنندگان بالفاصله پس از پایان هر آزمون.

نحوۀ زمان بندی آزمون  ها به شرح جدول زیر است:

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش یازدهم:
این آزمون ها در 3 فاز كلی»تابستانه، مرحله ای و جامع« و در 11 نوبت برگزار 

می شوند. فاز اول، آزمون های تابستانه بوده كه در 3 نوبت برگزار خواهند شد. 
هدف اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مرور كلی مطالب كتاب های درسی پایۀ 
دهم خواهد بود. فاز دوم، آزمون های مرحله ای بوده كه در 6 نوبت برگزار خواهند 
شد. هدف كلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر به مطالب كتاب های درسی 
تحصیلی  سال  طول  در  دانش  آموزان  تحصیلی  پیشرفت  ارزیابی  و  یازدهم  پایۀ 
است. در این میان، آزمون ویژه  ای )آزمون مرحلۀ 4( در نظر گرفته شده است كه 
در پایان امتحانات نیمسال اول، در تاریخ ۱396/۱۱/6 برگزار خواهد شد و هدف 
آن، جمع بندی مطالب نیمسال اول است كه پس از امتحانات تشریحی نیمسال 
اول برگزار خواهد شد و بر اساس آن، آمادگی دانش آموزان براساس پرسش های 
چهارگزینه ای استاندارد مرتبط با مطالب این نیمسال تحصیلی مورد سنجش و 
ارزیابی قرار خواهد گرفت. فاز سوم، آزمون های جامع بوده كه در ۲ نوبت برگزار 
پرسش  های  با  دانش  آموزان  كامل  آشنایی  ها،  آزمون   این  هدف  شد.  خواهند 
نوعی،  به  و   ۱397 خرداد  امتحانات  سؤاالت  با  مرتبط  و  همسو  چهارگزینه  ای 
مقدمۀ آمادگی برای آزمون سراسری سال ۱398 است. تاریخ آزمون  ها در جدول 

زیر آمده است.
آزمون های مرحله ای براساس تقسیم بندی منابع درسی برگزار می شود؛ به طوري 
كه در هر مرحله از آزمون، طبق تقسیم بندي هاي انجام شده، از داوطلبان امتحان به 
عمل مي آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر مرحله، از قسمت یا قسمت هاي مربوط به 
مراحل قبل نیز امتحان گرفته مي شود؛ لیکن در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأكید 
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 تأكید كه بیشتر 

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

شركت در امتحانات نهایی سال ۱397 كسب می  نمایند. 

در عصر روز  از آزمون  های آزمايشی سنجِش يازدهم  نوبت  كارنامه نتايج هر 
برگزاری هر آزمون از طریق سایت اینترنتی شركت به نشانی: www.Sanjeshserv.ir منتشر 
می  گردد. ضمناً به اطالع دانش   آموزان می  رساند كه محاسبه نمره كل آزمون  های آزمایشی، 
براساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور در ارتباط با آزمون 
سراسری سال ۱396 خواهد بود. همچنین نمره آزمون دروس عمومی و اختصاصی، 
همانند آزمون سراسری و براساس نمره آزمون عمومی )با توجه به ضرایب( به عالوه 
سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسیم بر مجموع كل ضرایب 
با  ارتباط  برای دانش  آموز در  امر می تواند تجربه مناسبی  این  محاسبه می شود، كه 

شركت در آزمون سراسری سال بعد باشد.

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

آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهــم 
ویژه دانش آموزان پایه یازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه(
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سنجِش  آزمون هاي  جلسه  به  ورود  كارت  اینترنتی  توزیع  نحوه  و  زمان 
یازدهم:

داوطلبان  كلیه  برای  یازدهم،  سنجِش  آزمایشی  های  آزمون   جلسه  به  ورود  كارت 
اینترنتی  از طریق سایت  آزمون منحصراً  از هر  از روز سه  شنبه قبل  سراسر كشور 
شركت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: www.Sanjeshserv.ir توزیع می  گردد 
اینترنتی فوق الذكر نسبت به پرینت كارت ورود به  با مراجعه به سایت  و داوطلبان 

جلسه خود اقدام می  نمایند.

شهریه آزمون  های آزمایشی سنجِش یازدهم:

برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
امکان  این  كه  است  گرفته  نظر  در  تخفیفاتی  آزمون  نوبت  یک  از  بیش  متقاضیان 
را میسر می  نماید تا در صورت افزایش تعداد مراحل، از تخفیف بیشتری بهره  مند 
گردند و در این جهت برای سال 96-97 شیوه اعمال تخفیف شهریه آزمون را برای 
متقاضیان بیش از یک آزمون در جهت رفاه حال داوطلبان عزیز به كار گرفته است 
تا ضمن تجمیع فرآیند ثبت  نام برای هر یک از دانش آموزان در كلیه مراحل، امکان 

پرداخت شهریه كمتری برای ثبت  نام فراهم شود.

جدول شهریه آزمون  های آزمایشی سنجِش یازدهم:

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 سنجِش 
به  عنوان مثال،  نمایند؛  انتخاب و ثبت  نام  نیاز و دلخواه،  تعداد مورد  به  را  یازدهم 
داوطلب می  تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله  ای و یک نوبت آزمون جامع باشد.

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

جامع )۱۱ نوبت آزمون( به طور یکجا ثبت  نام نمایند.
شایان ذكر است كه داوطلبان، برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی، بهتر است 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. 
بدیهی است كه مطلوب  ترین حالت ثبت  نام برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی، 
ثبت  نام یکجا در 8 نوبت آزمون )6 مرحله + ۲ جامع( است كه در این صورت، با 

احتساب تخفیف ویژه 280/000 ریالی، متوسط شهریه هر آزمون 217/500 ریال و 
مجموعاً 1/740/000 ریال است.

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

تخفیف محاسبه می نماید.
الزم به  ذكر است كه جدول تکمیلی مربوط به هزینه  های ثبت نام، برای داوطلبانی 
تلفیقی  به  صورت  یازدهم  سنجِش  آزمایشی  آزمون  های  انتخاب  به  مایل  كه 
درج   )www.Sanjeshserv.ir( آزمون ها  ثبت  نام  اینترنتی  سایت  در  هستند، 

شده است.
نحوه ثبت نام:

پرداخت اینترنتی: داوطلبان عالقه  مند به شركت در آزمون هاي آزمایشی سنجِش 
یازدهم در سراسركشور مي توانند با استفاده از كارت های بانکی عضو شبکه شتاب و 
مراجعه به سایت شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش 
كشور به نشاني: www.Sanjeshserv.ir نسبت به ثبت  نام در این آزمون ها اقدام 

و كد رهگیري دریافت نمایند.
نکته مهم:

الزم به ذكر است كه خريد اينترنتی كارت اعتباری ثبت  نام، نشان دهنده 
ثبت  نام نهايی داوطلب نبوده و الزم است كه وي بعد از خريد كارت اعتباری 
)دريافت شماره پرونده و شماره رمز( به لينک ثبت  نام مراجعه نموده و  ثبت  نام 

خود را نهايی و شماره پرونده و كد پی گيری 16 رقمی دريافت نمايد.
داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت  نام در صورت داشتن 
ویژه:             با خط  مـــــی  توانند  ثبت  نام،  و ضوابط  گونه سؤال در خصـوص شرایط  هر 
4۲966-۰۲۱ )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:3۰ الی 

۱۲:3۰ و عصر ۱3:3۰ الی ۱6:۰۰ 
ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان  هایی كه 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 مدارس همکار، درصورت داشتن هرگونه سؤال مي  توانند 
در ساعات: صبح8:3۰  الی ۱۲:3۰و عصر ۱3:3۰ الی ۱6:۰۰  با شماره تلفن هاي: 

8884479۱ الی 88844793 تماس حاصل نمایند.
نکات مهم:

۱- ثبت نام كلیه نوبت  ها و مراحل آزمون  ها از جمله آزمون جامع نیز در این مرحله 
از حداكثر تخفیف در شهریه  برخورداری  براي  انجام مي شود و توصیه می  شود كه 

پرداختی، ثبت  نام در كلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
۲- وجه پرداخت شده بابت ثبت  نام به هیچ عنوان قابل استرداد نیست؛ لذا داوطلبان 

در این خصوص دقت الزم را به عمل آورند.
سایت  طریق  از  كشور  سراسري  داوطلبان  كلیه  براي  ثبت نام  حضوري:  ثبت نام 
اینترنتي به نشاني: www.Sanjeshserv.ir امکان پذیر است و دفتر مركزي شركت 
ميدان  به  )نرسيده  شمالي  مفتح  خيابان  مطهري،  خيابان  تهران،  نشاني:  به 
هفت تير(، خيابان نوري اسفندياري، پالك 50، تلفن: 88321455 نیز آماده 

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

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

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

آزمایشی سنجش ـ ثبت  نام جدید(.
گام سوم: دریافت كد پی گیری ۱6 رقمی ثبت نام.

شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
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داشتن روحيه خوب برای انجام هر كاری بسيار الزم است. داشتن روحيه خوب همراه با 
نشاط باعث می شود تا فرد با انرژی و توان باال به انجام كارها مبادرت نمايد. زمانی كه دارای 
احساس خوبی نسبت به خود و زندگی تان هستيد همه چيز در نظرتان زيبا و شگفت انگيز 
است و در لحظه »حال« زندگی می كنيد، و چون توجه تان معطوف به اين لحظه است، 
بهترين نتيجه را از آن دريافت می كنيد. برخورداري از روحيه شاد باعث می شود تا شما 
با نگاهی به گذشته و گرفتن درس های الزم از آن، بهترين عمل را در زمان حال انجام 
دهيد تا برای آنچه در آينده می خواهيد به آن برسيد، آماده شويد. وقتی كه روحيه بااليی 
داريد هر كاری را كه در پيِش رويتان قرار دارد با عالقه و با اين هدف كه تجربه ای تازه از 
آن كسب كنيد،  انجام می دهيد؛ حتی به كارهای روزمره تان هم با ديد تازه ای می نگريد و 

توجهتان را روی آن معطوف می كنيد و از كاری كه انجام می دهيد لذت می بريد. 
يكی از مشكالتی كه داوطلبان كنكور، بخصوص پشت كنكوری های عزيز، با آن مواجه 
هستند، نداشتن روحيه و احساس نشاط در درس خواندن و آمادگی برای كنكور است. 
مسائل مختلفی ممكن است باعث پيش آمدن چنين شرايطی برای شما داوطلبان عزيز 
گردد؛ از جمله اين موارد عبارت است از: نداشتن يك برنامه خوب، ناتوانی در يادگيری 

برخی از دروس، مسائل خانوادگی يا 
آموزشی و .... با توجه به اينكه شما 
داوطلبان كنكور در شرايط خاصی 
هستيد، بايد تالش كنيد تا عوامل 
ناراحت كننده يا از بين برنده انگيزه 
را از خود دور كنيد؛ زيرا مطالعه با 
روحيه پايين باعث می شود تا شما 

نتوانيد نتيجه خوب و رضايت بخشی از مطالعه و كنكور خود بگيريد؛ از طرف ديگر، نشاط 
و شادی در دوره آمادگی برای كنكور، به شما انگيزه مضاعف و انرژی بيشتری برای درس 

خواندن می دهد و همچنين بر فرايند يادگيری شما تأثير بسياري مي گذارد.
 برای اينكه بتوانيد در طی آمادگی برای كنكور و همچنين تمام زندگی، پيروز و موفق 

باشيد، بهتر است به مسائل زير توجه كنيد:

1- خدا را هميشه و همه جا در نظر داشته باشيد
احساس حضور در محضر خدای رحمان و توكل و ايمان به ياری او در همه عرصه های 
كار و زندگی، به انسان روحيه اي عالی می دهد. در همه مراحل زندگی، از جمله در دوره 
آمادگی برای كنكور، تالش كنيد تا ارتباط با خدا، بن مايه اصلی نشاط و شادی شما باشد. 
به او اعتماد كنيد و با اعتماد به او قدم در راه بگذاريد و بدانيد كه خدا هميشه يار و پشتيبان 
شما خواهد بود و شما را به بهترين مسير و زيباترين سرنوشت ممكن هدايت خواهد كرد؛ 
حتی ممكن است در مواردی احساس نااميدی كنيد و گمان كنيد كه خدا شما را فراموش 
كرده يا اصاًل به فكر شما نيست، اما مطمئن باشيد كه حتی در همان زمان هم همه امور 
عالم در راستای خير و مصلحت شما در جريان است؛ پس هر روزتان را با عشق به خدا و 
توكل به او شروع كنيد و به پايان برسانيد. به خدا بگوييد كه برای رسيدن به يك سرنوشت 

خوب و زيبا تالش می كنيد و از او بخواهيد تا شما را برای رسيدن به اهدافتان ياری كند.

2- به معنویات بها دهيد
به عنوان يك انسان كه نياز دارد آرامش و نشاط داشته باشد، بايد به معنويات بها دهيد. 
آرامش و نشاط شما باعث افزايش روحيه و توان شما در انجام امور خواهد شد. بايد توجه 
داشته باشيد كه ارتباط معنوی، روی آنچه كه به زندگی شما معنا می بخشد و به آن هدف 
می دهد، تعريف می شود. عالوه بر رابطه با مبدأ هستي و عشق به خدا، معنويات می تواند 
اعتقادات مذهبی شما يا لذت بردن از طبيعت يا گذراندن زمان با عزيزانتان باشد. اگر ما 
صبح كه از خواب بيدار می شويم نسبت به يك موضوع كه به ما هدف می دهد و به زندگی 
ما معنا می بخشد، هيجان زده باشيم، بدن ما نيز همه تالش خود را خواهد كرد تا خود را 

در بهترين وضعيت ممكن حفظ كند.

3- روی زیبایی های زندگی خود تمركز كنيد
اگر انسان برای مدتی به طور مداوم، ذهن و فكر خود را متوجه سوژه های زيبای زندگی 
خود بكند، به مرور زمان عادت می كند كه همواره به زيبايی ها و خاطرات خوب زندگی 
فكر كند و اصوالً تبديل به انسان مثبتی شود كه نشاط درونی دارد و همواره احساس 
آرامش و شادمانی می  كند. يكی 
از مهم ترين منابع برای دريافت 
چنين سوژه هايی، خاطرات خوب 
تخيل های  و  در گذشته  زندگی 
قشنگ در آينده است. هنگامی 
كه شما به خاطرات خوب گذشته 
فكر می كنيد، سيگنال های مثبتي 
به ضمير ناخودآگاه خود وارد می كنيد و انجام اين كار به شما احساس و روحيه خوبی 
می دهد. وقتی به خيال پردازی های آينده تان پر و بال مي دهيد، در واقع با يك تير دو نشان 
می زنيد: اوالً روحيه خود را عالی می كنيد، و ثانياً هر آنچه را كه شما به عنوان تخيل در 
ذهن خود تجسم می كنيد، در دنيای واقعيات نيز می توانيد خلق كنيد، و اين قدرت انسان 
است؛ زيرا هر پديده ای كه انسان در دنيای خود خلق می كند ابتدا در ذهن خود می سازد، 

و هر چيز كه در ذهن خلق شود، می تواند در دنيای واقعيات نيز به وجود آيد.
    خود را در بهترين حالت ممكن تصور كنيد و رشته و دانشگاهی را كه مورد عالقه 
شماست، به صورت مرتبط در ذهنتان تجسم كنيد. همچنين خود را در شغل مرتبط با 
رشته مورد عالقه تان تصور كنيد؛ در حالی كه با درآمد ناشی از آن، كارهای مختلفی انجام 
می دهيد. همه اينها باعث می شود تا شما نشاط و روحيه كافی برای مطالعه پيدا كنيد و با 

انگيزه بيشتر و باالتری به پيش برويد.

4- به خود اعتماد كرده و خود را باور نمایيد
تمام موفقيت های انسان به شناخت عزت نفس او بستگی دارد. عزت نفس، يك احساس 
است؛ آن احساسی كه انسان از خود دارد و به اين معنی است كه چقدر برای خود ارزش 
و احترام قائل هستيد. عزت نفس و خودباوری، اولين ايستگاه موفقيت شماست و تمام 
شخصيت شما در راستای عزت نفستان شكل می گيرد. عزت نفس، پيش نيازِ اعتماد به 

زندگے زيباست ؛ لحظات آن را دريابيد

اگر انسان برای مدتی به طور مداوم، ذهن و فکر خود را متوجه سوژه های 

زیبای زندگی خود بکند، به مرور زمان عادت می كند كه همواره به زیبایی ها 

و خاطرات خوب زندگی فکر كند و اصواًل تبدیل به انسان مثبتی شود كه نشاط 

درونی دارد و همواره احساس آرامش و شادمانی می  كند
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نفس است، و اعتماد به نفس، بروز و ظهور عزت نفس يك انسان در دنيای بيرون اوست.
انسان هايی كه تصور خوب و درستی از خود ندارند، نمی توانند عزت نفس و در نتيجه اعتماد 
به نفس خوبی داشته باشند. عزت نفس، شاخص خودباوری انسان و زيربنای اعتماد به نفس 
اوست. اعتماد به نفس، اولين ايستگاه حركت های موفقيت آميز در عرصه زندگی و عامل 

رشد و ارتقاي انسان است؛ زيرا هر باوری از باورِ خود شروع می شود و سعادت دنيا 
و آخرت انسان در گرو خودباوری و اعتماد به نفس او است. خود را باور 

كنيد، تا ديگران هم شما را باور كنند.
 يكی از مشكالت اصلی بسياری از شما داوطلبان 
عزيز، اين است كه به خود و توانايی هايتان اعتماد 
كم  دست  را  خود  عزيزان،  شما  بيشتر  نداريد. 
كه  فكر می كنيد  نكته  اين  به  مدام  و  می گيريد 
ممكن است سطح سؤاالت كنكور از ميزان اطالعات 
و توانايی های تان باالتر باشد. همين موضوع سبب 
می شود تا شما روحيه و انگيزه كافی و الزم را 
برای مطالعه و آزمون دادن نداشته باشيد. به خود 
و توانايی هايتان اعتماد كنيد و روی نقاط مثبت 
درسی و جسمی و روحی خود تمركز كرده و آنها 
را برای خودتان پررنگ كنيد و به خود بقبوالنيد كه 
انسان توانمندی هستيد و بخوبی می توانيد از پس 

آزمون سراسري برآييد.

را  گذشته  های  ناكامی  و  ها  شکست   -  5
فراموش كنيد

يكی از عواملی كه باعث نااميدی انسان می شود و 
انگيزه و نشاط او را به صورت قابل توجهی كاهش 
می دهد شكست ها و ناكامی هايی است كه انسان در 
گذشته داشته است. به عنوان يك داوطلب كنكور، 
ممكن است شكست های درسی و ناكامی هايی كه 
در گذشته داشته ايد، باعث شود تا شما انگيزه و 

نشاط كافی برای مطالعه نداشته باشيد. 
  به خاطر داشته باشيد كه گذشته، فقط و فقط 
درس  و  زندگی  خوش  خاطرات  يادآوری  برای 
گرفتن از شكست هاست و نه چيز ديگری، و آينده 
شما  نيز هيچ شباهتی به گذشته ناكام شما ندارد؛ 
پس شكست ها و ناكامی ها را فراموش كنيد و بااميد 
و آرزو برای رسيدن به يك آينده خوب تالش كنيد. 
برای دست يابي به اين مرحله، الزم نيست كه كار 
خاصی انجام دهيد؛ فقط كافی است بخواهيد و 

فراموش  را  ناكامی هايتان  و  اراده كنيد كه شكست ها 
كنيد. انسان ها تحول را خود در خودشان ايجاد می كنند؛ پس 

بيكار ننشينيد و برای اين تحول و نشاط و شادابی خود قدم برداريد: يك 
گام بلند به سوی فراموش كردن ناكامی ها و ساختن آينده ای روشن.
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6- خود را از یاد نبرید
دسته ای از انسان ها در دنيايی از غفلت و بی خبری از خود زندگی می كنند و توجه درستی 
به خود نداشته و در زندگی هدفی ندارند و برای آينده شان نيز چيزی طراحی نكرده اند. 
همچنين اين افراد هيچ رؤيايی در سر ندارند و اعتماد به نفس نداشته و خود را باور ندارند 
و برای خود ارزشي قائل نيستند. اين افراد انديشه های بيمارگونه دارند و ارتباط درستی با 
انسان ها ندارند و منزوی هستند و روحيه خوبی ندارند و از جمع فرار می كنند. اين دسته 
از انسان ها، انسان های نااميد و بی انگيزه هستند و هيچ چيز آنان را شادمان نكرده يا كمتر 
چيزی، آنها را خوشحال می كند و انگيزه ای برای انجام كارها ندارند. ممكن است كه در 

ميان شما داوطلبان عزيز هم كسانی با اين خصوصيات وجود داشته باشند.
     دسته ديگر، انسان متحول شده هستند.  اين افراد در كمال هشياری زندگی می كند. هر 
لحظه، متوجه حضور خود در جهان هستند و در دنيايی از خودآگاهی و اشراف و بصيرت 
لحظه به لحظه خود زندگی می كنند. اين دسته از انسان ها، انسان های باانگيزه و شادی 
هستند و از همه زيبايی های زندگی لذت می برند. در ميان داوطلبان عزيز هم كسانی 

هستند كه چنين ويژگی هايی دارند. مهم نيست كه تا به 
حال جزو گروه اول بوده ايد؛ مهم اين است كه از همين االن 
برای يك زندگی بهتر و همين طور شركت موفق در يك 
آزمون عالی، همه زيبايی های زندگی و درونتان را ببينيد و 
به آن ارج نهيد و به خودتان توجه كنيد و احترام بگذاريد 
و برای رسيدن به خواسته های معقول خود با دل و جان 

تالش كنيد.

7- تغيير كنيد
وقتی انسان رو به جلو حركت كند و در يك شرايط خاص 
توقف نداشته و به قول معروف درجا نزند و به شكل مثبت 
تغيير كند، اين رفتارها تأثيرات مثبتی بر وجود و انگيزه او 

خواهد گذاشت. برای اينكه فراموش نكنيم هر لحظه سيگنال مثبتي به ضمير ناخودآگاه 
بدهيم تا باور جديد در ما ايجاد كند و هشياری مان مرتب به ما گوشزد شود، از اين اصل 
استفاده كنيد. در دنيای خود نشانه هايی تعبيه كنيد كه اين نشانه ها هر لحظه به ما فرياد 

يادآوری بزنند كه: »آری، تو ديگر آدم سابق نيستی و تو انسان زيبای ديگري شده ای!« 
تمام الگوهای رفتاری خود را به نحو بهتری تغيير دهيد و برای خود نشانه هايی ايجاد كنيد 
كه همچون عالئم راهنمايی هر لحظه مسير زندگی شما را اصالح كنند و به شما يادآور 
شوند كه آری شما انسان زيبای ديگری شده ايد؛ مثاًل اگر ساعت را به دست چپ می بنديد، 
اين بار آن را به دست راست ببنديد، يا در دكوراسيون خانه تغيير ايجاد كنيد. احساس 
تغيير مثبت، به شما انگيزه كافی خواهد داد تا شما با نشاط و روحيه زياد به كارهای خود 
بپردازيد و كمتر خسته شويد. به عنوان يك كنكوری، اگر دانش آموز كوشا و درس خوانی 
بوده ايد، به خود مدام گوشزد كنيد كه همچنان به صورت عالی به پيش خواهيد رفت، و 
اگر داوطلبی كمتر كوشا هستيد به خود بگوييد كه تغيير كرده و انسان ديگری با قابليت ها 
و توانمندی های جديد گشته ايد. مطمئن باشيد كه اين برداشت از خودتان به شما كمك 

خواهد كرد كه انگيزه ای دو چندان برای درس خواندن و موفقيت كسب كنيد.

8- احساس قدرت كنيد و خود را بستایيد
هر تصور و ذهنيتی كه از خودتان داشته باشيد، مطمئن باشيد كه بر شما، شخصيت و 
نيز شرايط زندگی تان تأثير خواهد گذاشت؛ پس سعی كنيد كه در هر لحظه، احساس 
خودشايستگی كنيد و خود را باور كنيد تا خود را زيبا ببينيد. انسان های ديگر در شما آن 

را می بينند كه شما در خود می بينيد؛ پس اگر می خواهيد متوجه شويد كه ديگران، چه 
احساسی نسبت به شما دارند، كافی است كه ببينيد شما نسبت به خودتان چه احساسی 
داريد. مطمئن باشيد كه ديگران هم همين احساس را نسبت به شما خواهند داشت. اصل 
خود شايستگی از اصول مهم اعتماد به نفس است؛ پس آن را با تمام وجود احساس كنيد 

و هميشه در زندگی خود، آن را به كار گيريد. 

9- مسؤوليت پذیر باشيد
يكی از ويژگی های انسان های با روحيه آن است كه همواره در مقابل ديگران و مسائل آنها 
احساس مسؤوليت می كنند. مسؤول بودن باعث می شود تا شما احساس بهتری نسبت به 
خود و زندگی تان داشته باشيد، و اين احساس بهتر، باعث ايجاد انگيزه و كار بيشتر خواهد 
شد. هر چه كه در زندگی شما پيش می آيد به خود بقبوالنيد كه مسؤول آن خود شما 
هستيد. شكست های خود را بپذيريد و درصدد رفع آنها برآييد و به خود بگوييد كه هيچ 
فردی جز خودم در پيش آمدن اين شرايط مقصر نبوده است، و اين من هستم كه می توانم 

همه چيز را تغيير دهم.

10- بيش از حد توانتان كار نکنيد 
خواسته هايمان  تأمين  خواهان  سخت كوشي،  با  ما  همه 
زندگي خود  در  را  تعادل  كه  است  اين  مهم  اما  هستيم، 
فعاًل مهم ترين اصل و  براي شما كنكور  اگر  حفظ كنيم.  
هدف زندگی است، بهتر است كه جايگاه همه چيز  را در 
زندگی خود تا روز  برگزاري كنكور با اين اولويت تنظيم 
كنيد؛ با اين همه، به خاطر داشته باشيد كه هر انسانی، 
توان خاصی دارد و اگر بيش از حد به خود فشار وارد آورد، 
ممكن است كه زود خسته شده و از پا درآيد، و خستگی، 
يكی از دشمنان اصلی نشاط و شادابی است. خستگی باعث 
می شود تا يادگيری شما به صورت كامل انجام نگيرد يا مجبور باشيد كه زمان زيادی را 
برای يادگيری مطالب صرف كنيد؛ پس خودتان و خصوصيات جسمی و روحی خودتان 
را بشناسيد و بيش از حد توانتان كار نكنيد. مهم نيست كه دوستان، همكالسی ها يا 
فاميل های شما چقدر كار می كنند؛ مهم اين است كه شما چقدر توان داريد و چقدر از اين 

توان به صورت بهينه استفاده می كنيد.

11- ورزش كنيد
داشتن يك رژيم غذايي مناسب و انجام قدري فعاليت بدني روزانه، از پياده روي آرام گرفته 
يا حتی كار بيرون، فشار و اضطراب را تخفيف مي دهد و روحيه شما را شاداب نگه مي دارد.  
ورزش و تمرينات بدني، افراد را از احساس برتري طلبي، رها مي كند و توانايي هاي سركوب 
شده ذهن آنها را ترقي مي دهد. همين امر به جلوگيري از افسردگي منجر مي شود. براي 
اشخاص متفاوت، ورزش هاي مناسب آنها وجود دارد. در اين ميان، تمرينات كششي و يوگا 
براي تخفيف فشار بسيار مناسبند؛ البته ورزش كردن بيرون از منزل فوايد مضاعفي نيز 
دارد؛ براي مثال، نور آفتاب در بهبود روحيه و تخفيف افسردگي مفيد است. همچنين ديدن 
افراد همسال و گپ و گفت با آنها می تواند در شادابی و نشاط شما مؤثر باشد؛ پس ورزش 

را فراموش نكنيد؛ حتی اگر برای يك ربع ساعت هم باشد.

تمام الگوهای رفتاری خود را به نحو 

بهتری تغيير دهيد و برای خود نشانه هایی 

ایجاد كنيد كه همچون عالئم راهنمایی هر 

لحظه مسير زندگی شما را اصالح كنند و 

به شما یادآور شوند كه آری شما انسان 

زیبای دیگری شده اید 
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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:

۱- طرح  سؤال به صورت اینترنتي با مراجعه به بخش »پاسخگویي به سؤاالت« مندرج در 
www. azmoon.org  : سایت مركز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمي به نشاني

آزاد  دانشگاه  پذیرش  و  سنجش  مركز  تلفنی  پاسخگویی  ستاد  با  تلفني  ۲- تماس 
اسالمي با شماره: 4743 - ۰۲۱.

 3- مراجعه حضوري به ستاد پاسخگویی مركز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمي 
به نشاني: تهران، انتهاي اتوبان شهید ستاري )شمال(، سازمان مركزي دانشگاه آزاد 

اسالمي.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :  

ظرفيت هاي جدید و تکميل ظرفيت 
برخي از كدرشته محل هاي تحصيلي در 
دوره هاي مختلف آزمون  ورودي  دوره 

دكتری »Ph.D«  نيمه متمركز سال  1396
نهايي  نتايج  اعالم  درخصوص  سنجش  سازمان   96/6/4 مورخ  اطالعيه  پيرو 
آزمون ورودي  دوره دكتری »Ph.D« نيمه متمركز سال 1396، به  اطالع  داوطلبان  
شركت كننده در آزمون مذكور مي رساند كه اطالعيه اين سازمان درباره ظرفيت هاي 
آزمون  تحصيلي  محل هاي  كدرشته   از  برخي  ظرفيت  تكميل  همچنين  و  جديد 
پايگاه  96/7/12 در  تاريخ  مذكور در دوره هاي مختلف كه تكميل نگرديده اند، در 
اطالع رساني اين سازمان درج خواهد شد؛ لذا داوطلبان مي توانند بر اساس ضوابط 
و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي )شماره 2( آزمون 
فوق و همچنين مندرجات اطالعيه مذكور، از تاريخ 96/7/16 لغايت 96/7/22 نسبت 

به انتخاب رشته اقدام نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

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

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

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

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

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

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

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

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

نموده باشند، تا چند برابر ظرفيت آزمون عملی/ تشريحي/ پروژه به عمل خواهد آمد. 
7- ساير شرايط و ضوابط، در دفترچة راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون تحصيالت تكميلي 

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

امتحاني دوم ثبت نام نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال  1397
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وقتی مطالعه برای آمادگي در كنكور شروع می  شود، بيشتر 
داوطلبان، والدين و گاهی حتی مشاوران و معلمان عزيز 
هم فقط و فقط به اين فكر می  كنند كه آزمون، يعنی 
مطالعه، و برای مطالعه بايد پيوسته درس خواند و درس 
خواند و هيچ كار ديگری نيز نبايد انجام داد. اين در حالی 
ديگری  كار  هر  مانند  هم  كنكور  برای  مطالعه  كه  است 
از كار ديگری(  از داوطلبان، بيشتر  )و شايد برای برخی 
باعث خستگی مي گردد، و اگر اين خستگی ادامه پيدا كند، 
حتی اگر داوطلب مايل باشد كه پيوسته به مطالعه ادامه 
دهد، باعث دلزدگی و افسردگی او شده و توان و انرژی وي 

را برای ادامه راه كاهش داده يا از بين خواهد برد.
     تفريح در دوره آمادگي براي كنكور، يكی از بحث  های 
آن  مورد  در  كنكور  فعاالن  و  مشاوران  كه  است  مهمی 
ديگر،  برخی  و  را الزم  آن  برخی  دارند؛  متفاوتی  نظرات 
چندان بر انجام آن تأكيد نمی  كنند. به همين دليل، در اين 
مقاله درصدد هستيم تا با ارائه راهكارها و شيوه  هايی برای 
تفريحی از جنس كنكور، شما را برای مطالعه  ای موفق و 
جدی تا زمان برگزاري اين آزمون هدايت كنيم. برای اينكه 
كنكوری بدون خستگی و دلزدگی را تجربه نماييد، به اين 

نكات توجه كنيد:

1- به كنکور هم مثل یک تفریح نگاه كنيد
شما  پسند  و  عالقه  مورد  كه  كارهايی  حتی  كاری،  هر 
هستند، وقتی به عنوان يك تكليف تلقی می  شوند، كم كم 
آزار دهنده و خسته كننده می  شوند. اگر به كنكور هم به 
عنوان يك تكليف و وظيفه نگاه كنيد، يا به عنوان كاری 
كه مجبور هستيد آن را انجام دهيد توجه كنيد، مطمئن 
باشيد كه بعد از مدتی، حتی اگر دانش آموز زرنگ و كاردانی 
هم باشيد و تمام مباحث را هم بخوبی بدانيد، ادامه مطالعه 
برايتان خسته كننده و آزار دهنده می  شود؛ پس سعی 
كنيد به خود و آزمونی كه در پيِش رو داريد هم به عنوان 
يك تفريح نگاه كنيد. شايد در ابتدا پذيرفتن اين موضوع 
بمرور  توانيد  می   بخواهيد  اگر  اما  باشد،  سخت  برايتان 

فكرتان را نسبت به كنكور تغيير دهيد.   
با دروس شوخی كنيد و اصاًل سعی نكنيد كه يك مطلب 
حتی  كه  باشيد  مطمئن  بگيريد.  ياد  قيمتی  هر  به  را 
رتبه های برتر كنكور هم، همه دروس را كاماًل بلد نيستند؛ 
پس برای دانستن تمام مطالب، خود را خسته نكنيد و 
بدانيد كه اتفاق خاصی نمی افتد اگر گاهی طبق برنامه 
 پيش نرويد. اگر ديديد درسی بيش از حد از شما انرژی 
می  گيرد و شما را خسته می كند، برای ساعاتی يا حتی 
انرژی  و  توان  دوباره  تا  رها كنيد  را  روز، آن درس  چند 
الزم برای مطالعه آن درس را پيدا كنيد. در مجموع يادتان 
باشد كه برای كنكور، خود را بيش از حد در زمان مطالعه 

خسته نكنيد و مطمئن باشيد در زمانی كه در اختيار داريد، 
می توانيد همه مطالب را بخوبی فرابگيريد.

2- شما مستثنی نيستيد
داوطلبان بسياری هستند كه وقتی تصميم می  گيرند برای 
كنكور مطالعه كنند، ديگر به هيچ چيز فكر نمی  كنند. 
اين دسته از افراد، معموالً جزو داوطلبان زرنگ يا گروهی 
هستند كه سال يا سال  های قبل، رتبه خوبی كسب نكرده 
و االن به اين نتيجه رسيده  اند كه بايد پيوسته مطالعه كنند 
و زمانشان را برای هيچ مسأله ديگری صرف نكنند. بايد به 
اين دسته از داوطلبان بگوييم كه به صورت پيوسته و مداوم 
درس خواندن و استراحت و تفريح نداشتن، اصاًل خوب 
نيست، و نه تنها باعث خستگی و دلزدگی  شان می  گردد، 
بلكه ممكن است كه باعث بيماری روحی و جسمی آنها نيز 
بشود. ممكن است فردی كه به اين صورت مطالعه می كند، 
تا مدت  ها از مشكالت خود بی  اطالع باشد، اما در نهايت 
در ماه ها يا هفته  های پايانی و حساس كنكور، اين خستگی 
و دلزدگی باعث شود تا وی برای مدتی دست از مطالعه 
بكشد يا نتواند از آنچه كه خوانده است بخوبی استفاده كند.

3- افراط و تفریط ممنوع
يا  مطالعه  در  تفريط  و  افراط  ديگر،  كارهای  همه  مانند 
به  داشت.  نخواهد  خوبی  نتيجه  نيز  كنكور  دوره  در  تفريح 
كارهای  تمام  در  تا  كنيد  سعی  بايد  داوطلب  يك  عنوان 
خود، از جمله در مطالعه و تفريحتان، تعادل داشته باشيد. 
كرديم،  اشاره  قباًل  كه  گروهی  برخالف  داوطلبان،  از  بعضی 
سعی  و  ندارند  رغبتی  و  عالقه  كردن  مطالعه  به   چندان 
می  كنند كه با فريب خود و ديگران و فرار از درس خواندن، 
زمان زيادی را به تفريح و استراحت اختصاص دهند. هر دو، هم 
افراط و هم تفريط، می  تواند ضررهای جبران ناپذير و مؤثری به 
شما بزند؛ پس افراط و تفريط در تفريح كردن هم ممنوع است.

4- تفریحی به سبک كنکوری
وقتی در مورد تفريح و استراحت در دوره كنكور صحبت 
می  كنيم بايد حتماً به خاطر داشته باشيد كه تفريح شما 
با تفريح يك فرد معمولی و حتی دانش  آموزی كه آزمون 
سراسری را پيِش رو ندارد، فرق می كند. در واقع، منظور از 
تفريح، مسافرت  های طوالنی يا اختصاص ساعات متمادی 
بايد  تفريح  اين  بلكه  نيست؛  مورد عالقه  برنامه  های  به 
در حدی باشد كه به مغز و جسم خود استراحتی داده، 
توان خود را مجدداً افزايش داده و دوباره شروع به مطالعه 
كنيد؛ البته بسته به شرايط و زمان، نوع تفريح و استراحت 
در  موضوع  اين  به  بايد  حتماً  كه  است  متفاوت   شما 

برنامه  ريزی خود توجه داشته باشيد.

5- تفریح یک كنکوری در ایام هفته
به عنوان يك داوطلب كنكور، كه كار اصلی شما تا روز 
است،  امتحان  برای  آمادگی  و  مطالعه  آزمون،  برگزاری 
چند تفريح و وقت استراحت داريد كه عالوه بر نياز مغز به 
استراحت، به دوره های مهم كنكور و گذرگاه  های طاليی 
آزمون نيز باز می  گردد. نكته اولی كه بايد به آن توجه 
داشته باشيد اين است كه در برنامه مطالعاتی هفتگی خود، 
حتماً بايد بعد از هر چهل و پنج دقيقه وقت اختصاص داده 
شده برای درس  های سخت، و هر يك ساعت برای درس 
 های آسان يا حداكثر يك ساعت و نيم، يك زمان استراحت 
يك ربعه را در نظر بگيريد. انجام اين كار باعث می  شود تا 
مغز فرصت پيدا كند كه مطالب را در حافظه كوتاه مدت 

شما وارد سازد و برای يادگيری بعدی بخوبی آماده شود.
روزهای جمعه  برای  خود،  هفتگی  برنامه  ريزی  در      
تا      پيوسته چهار  استراحت  زمان  يك  نيز حتماً  خودتان 
پنج ساعته را در نظر بگيريد. حال در اين زمان های يك 
ربعه يا چهار تا پنج ساعته پايان هفته به انجام كارهای 
كوچك مورد عالقه خود بپردازيد؛ حتی می  توانيد در طول 
روزهای هفته به غير از جمعه هم ساعت  هايی را، بخصوص 
بعد از مطالعه درس  های سخت، به انجام كارهای مورد 
عالقه خود اختصاص دهيد. پرداختن به اين كار يعنی يك 

تفريح كنكوری كوتاه، اما دلچسب !
خود  با  عزيز  داوطلبان  شما  از  برخی  كه  است  ممكن 
بگوييد كه در اين مدت، چه تفريحی می  توانيم داشته 
خاطر  به  كرديم،  اشاره  هم  قباًل  كه  گونه  همان  باشيم. 
موقعيت خاص شما، تفريح شما نيز بايد خاص باشد؛ مثاًل 
در يك ربعی كه در اختيار داريد به پيامك  هايتان سری 
بزنيد. يك كارتن ببينيد يا يك موسيقی دلچسب گوش 
كنيد. ضمناً می  توانيد در پايان هفته به اتفاق دوستان 
يا  برويد  سينما  يا  پارك  شهر،  از  خارج  به  خانواده،  يا 
از ورزش هايی است  از آن دسته  ورزش كنيد؛ مثاًل شنا 
كه می  تواند حسابی روحيه شما را برای شروع مطالعه 
برای يك  زمانتان  بگوييد كه  با خود  تقويت كند. شايد 
اين موضوع آن  اما  تفريح درست و حسابی كوتاه است، 
قدر مهم نيست كه صرف نياز بدن به استراحت اهميت 
دارد. در مدت يك ربع، حتی می  توانيد خيال  پردازی كنيد 
و خودتان را در دانشگاه، رشته، شغل يا جايگاه اجتماعی 
 مورد نظرتان تجسم كنيد. اين هم يك تفريح است؛ زيرا 
هورمون  هايی در مغز ترشح می  شود كه هم دقايق را برای 
شما لذت بخش تر و يادگيری را به دليل انگيزه باالی شما 
بهتر می  سازد و هم سبب می  شود تا انرژی  هايی از مغز 
شما به اطراف ساطع شود و تمام كائنات در راستای عاليق 

و هدف شما حركت كنند. 
     عالوه بر اين برنامه هفتگی، كاری كه شما می  توانيد 

کنکور؛ تفريحے از جنس زندگے !
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انجام دهيد اين است كه اگر در پايان ماه متوجه شديد 
و  داده  پاداش  خودتان  به  داشته ايد  خوبی  مطالعه  كه 
مدت زمانی را به تفريح و انجام كارهای مورد عالقه  تان 
بپردازيد. نگران هيچ چيز نباشيد. بعضی از وقت  ها برای 
موفقيت بايد افكار خود را از آن موضوع رها كنيد و به 
خودتان شادی هديه دهيد. آن وقت متوجه خواهيد شد 
انرژی مثبتی كه از شما  با  كه چگونه همه كاميابی  ها 
می گيرند، به طرف شما حركت می  كنند؛ پس در پايان 
ماه هم حسابی از خجالت خودتان در بياييد و به خودتان 
پاداش دهيد و بعد با انرژی و انگيزه بيشتر دوباره وارد 

ميدان گرديد.

6- تفریح در گذرگاه  های طالیی
امان از اين گذرگاه  های طاليی و استرسی كه به برخی از 
داوطلبان منتقل می  كنند! وقتی صحبت ايام مهم كنكور 
به ميان می  آيد، طبق معمول، همه داوطلبان فكر می  كنند 
كه ديگر حتماً بايد درس بخوانند و در غير اين صورت، از 
قافله عقب خواهند ماند. اتفاقاً بايد بگوييم كه اگر در اين 
دوره هم كمی استراحت و تفريح به خودتان هديه بدهيد 
كار بسيار خوبی انجام داده  ايد؛ زيرا اين عمل باعث می شود 
تا شما در روزهای باقی مانده دوره های مهم، با انگيزه و 

تالش بيشتری درس بخوانيد و البته يادگيری بهتری 
نيز داشته باشيد.

    حتماً همه شما عزيزان، گذرگاه  های طاليی يا 
همان دوره های مهم كنكور را می  شناسيد. بايد 
اشاره كنيم كه اين دوره  ها عبارتند از: تابستان 

منتهی به كنكور، دوره عيد نوروز و خرداد 
ماه قبل از كنكور. به دليل اهميت مطالعه 
در اين دوره  ها به آنها دوره  های طاليی 

كنكور اطالق می  شود. 
براي سخن گفتن از تعطيالت تابستان 

پيش از كنكور دير شده است، اما در 
ايام عيد، مشاوران بر اين عقيده اند 
كه داوطلب می  تواند دو تا سه 

و  تفريح  به  را  نوروز  اول  روز 
به  دهد.  اختصاص  مسافرت 
كار  اين  حتماً  نيز  ما  نظر 
بعداً  زيرا  دهيد؛  انجام  را 
و  انرژی  با  توانيد  می  
درس  بيشتری  توان 
بخوانيد. اين دو تا سه 
روز را می  توانيد به 

ديد و بازديد، ديدن برنامه های تلويزيونی يا مسافرت و ... 
اختصاص دهيد. انتخاب با خود شماست؛ نكته مهم اين 

است كه استراحت و تفريح را فراموش نكنيد.
در خرداد ماه نيز حتماً زمانی را برای تفريح و استراحت در 
نظر بگيريد. می  توانيد در اواسط اين دوره، كه دوره مرور 
و جمع بندی است، مثالً بعد از خواندن دروس اختصاصی 
و اصلی، زمانی را به تفريح و استراحت روزانه اختصاص 
دهيد. پيشنهاد ما اين است كه مسافرت را به زمان ديگری 
موكول كنيد تا با خيال راحت و بعد از كنكور، حسابی 
از آن لذت ببريد. در اين دوره استراحت كوتاه می  توانيد 
به ديدن دوستان يا اقوامتان برويد، بازارگردی كنيد، به 
سينما برويد يا از نقاط ديدنی اطراف شهرتان بازديد كنيد، 
و خالصه با اين تفريحاتی كه زمان و انرژی كمی از شما 
می  گيرند، خود را برای حضور مفيد در يك كنكور خوب 

و عالی آماده كنيد. 

7- خودتان مشخص كنيد
به اين نكته توجه داشته باشيد كه عاليق هر فردی با افراد 
تفريح  زمان  برای  پس  است؛  متفاوت  ديگر  داوطلبان  و 
خودتان، حتماً خودتان برنامه  ريزی كنيد؛ زيرا اين شما 
هستيد كه نياز به استراحت و تجديد قوا داريد و نه ديگران. 

شايد تفريح شما برای بسياری از داوطلبان جذاب نباشد، 
اما مهم اين است كه اين تفريح، برای شما لذت بخش و 

دوست داشتنی باشد.

8- ورزش را فراموش نکنيد
ورزش، يكی از بهترين تفريحاتی است كه به عنوان يك 
كنكوری می  توانيد آن را انجام دهيد؛ زيرا، عالوه بر اينكه 
زمان زيادی از وقت شما را نمی  گيرد، می تواند بر بهبود 
يادگيری شما تأثير گذاشته و روند يادگيری تان را كوتاه 
 تر و مدت ماندگاری مطالب را در ذهن شما طوالنی تر 
باعث سالمت جسمی  آن، ورزش كردن  بر  كند؛ عالوه 
و تقويت روحيه شما در طول دوره آمادگی برای كنكور 
به  حتماً  كه  نيست  الزم  كردن  ورزش  برای  مي گردد. 
بلكه يك  بياوريد؛  ورزش  های حرفه ای و سنگين روی 
و  نشاط  باعث  تواند  می   هم  كوتاه  و  روی سبك  پياده 
شادابی شما گردد؛ پس تا جايی كه می توانيد و عالقه  مند 
هستيد، حتماً به عنوان يك تفريح در طول زمان آمادگی 
برای كنكور ورزش كنيد، و همين طور به تفريحات ديگر 
بپردازيد و بدانيد كه كنكور هم در جاي خود، يك تفريح 

است؛ تفريحي از جنس زندگي !
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از »پنج ـ سه ـ چهار« به »شش ـ سه ـ سه«، شركت  ضمن تغيير نظام آموزشی 
است  بر آن شده  آموزش كشور  كاركنان سازمان سنجش  آموزشی  تعاونی خدمات 
كه آزمون های آزمايشی استاندارد را برای دانش آموزان تمام پايه های سال اول دورة 
و  كلی»مرحله ای  فاز  دو  در  آزمون ها  اين  نمايد.  برگزار  دهم(  )پايه  متوسطه  دوم 
كه  بوده  مرحله ای  آزمون های  اول،  فاز  می شوند.  برگزار  نوبت  هشت  در  و  جامع« 
اين آزمون ها، بررسی و نگاه دقيق تر  در شش نوبت برگزار خواهند شد. هدف كلی 
به مطالب كتاب های درسی پاية دهم و ارزيابی پيشرفت تحصيلی دانش  آموزان در 
نظر  در   )4 مرحلة  )آزمون  ويژه ای  آزمون  ميان،  اين  در  است.  تحصيلی  سال  طول 
گرفته شده است كه در پايان امتحانات نيمسال اول، در تاريخ 1396/11/6 برگزار 
امتحانات  از  است كه پس  اول  نيمسال  آن، جمع بندی مطالب  و هدف  خواهد شد 
تشريحی نيمسال اول برگزار خواهد شد، و بر اساس آن، آمادگی دانش آموزان مطابق 
مورد  تحصيلی  نيمسال  اين  مطالب  با  مرتبط  استاندارد  چهارگزينه ای  پرسش های 
سنجش و ارزيابی قرار خواهد گرفت. فاز دوم، آزمون های جامع بوده كه در دو نوبت 
برگزار خواهند شد. هدف اين آزمون  ها، آشنايی كامل دانش  آموزان با پرسش  های 
چهارگزينه  ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1397 و به نوعی، مقدمة 

آمادگی برای آزمون سراسری سال 1399 است. 
آزمون های آزمايشی سنجِش دهم ، فقط در رشته  های تحصيلی »رياضی ـ فيزيك«، 
»علوم تجربی« و »ادبيات و علوم انسانی« برگزار می شود و زمان بندی آزمون  ها به ترتيبی 

برنامه  ريزی شده است تا شركت كنندگان را برای امتحانات هر نيمسال آماده نمايد.
الزم به ذكر است كه بودجه بندی آزمون های سنجِش دهم، به محض آماده شدن 
كتاب  های درسی اين پايه از سوی وزارت آموزش و پرورش، از سوي شركت به اطالع 
مديران، مشاوران و دانش آموزان خواهد رسيد و تاريخ آزمون  ها به  شرح جدول زير 

اعالم می  گردد.

نحوۀ زمان بندی آزمون  ها به شرح جدول زیر است:

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

جلسه خود اقدام می  نمايند.
 كارنامه نتايج هر نوبت از آزمون های آزمايشی سنجِش دهم در عصر روز برگزاری هر 
آزمون از طريق سايت اينترنتی شركت به نشانیwww.sanjeshserv.ir  منتشر 

می  گردد. 

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم :

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

آزمون هاي آزمایشي سنجِش دهم 
ویژه دانش آموزان پایه دهم 

)سال اول دورۀ دوم متوسطه( 
در سال تحصيلی 96 - 97
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برای  گذشته،  سال هاي  همچون  سازمان سنجش،  آموزشی  تعاونی خدمات  شركت 
متقاضيان بيش از يك نوبت آزمون تخفيفاتی در نظر گرفته است كه اين امكان را 
ميسر می نمايد تا در صورت افزايش تعداد مراحل آزمون، از تخفيف بيشتری بهره مند 
گردند و در اين جهت برای سال 96 - 97 شيوة اعمال تخفيف شهريه آزمون را برای 
متقاضيان بيش از يك آزمون در جهت رفاه حال داوطلبان عزيز به كار گرفته است 
تا ضمن تجميع فرآيند ثبت  نام برای هر يك از دانش آموزان در كليه مراحل، امكان 

پرداخت شهريه كمتری برای ثبت  نام فراهم شود.

جدول شهریه آزمون  های آزمایشی سنجِش دهم:

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

متقاضی سه نوبت آزمون مرحله  ای و يك نوبت آزمون جامع باشد.
البته، با توجه به اينكه آزمون های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون  هايی است كه 
هر يك مكمل ديگری است و شركت در تمام آنها، داوطلب را گام  به گام آماده تر می  نمايد، 
لذا توصيه می شود كه داوطلبان عزيز در كلية آزمون  های مرحله  ای و جامع )8 نوبت 

آزمون( به طور يكجا ثبت  نام نمايند.
الزم به  ذكر است كه جدول تكميلی مربوط به هزينه  های ثبت  نام، برای داوطلبانی 
كه مايل به انتخاب آزمون  های آزمايشی سنجِش دهم به  صورت تلفيقی هستند، در 

سايت اينترنتی ثبت نام آزمون  ها )www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
شايان ذكر است كه داوطلبان برای استفاده بيشتر از تخفيف پلكانی، بهتر است تعداد 
از آزمون ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری از  مراحل و نوبت های بيشتری 
بهره  مند شوند.  نيز  باالتری  تخفيف  از  آزمايشی سنجِش دهم،  آزمون های  مجموع 
بديهی است كه مطلوب  ترين حالت ثبت  نام برای داوطلبان از نظر هزينه پرداختی، 
ثبت  نام يكجا در 8 نوبت آزمون )6 نوبت مرحله ای + 2 نوبت جامع( است كه در اين 
صورت، با احتساب تخفيف ويژه 280/000 ريالی، متوسط شهريه هر آزمون حدوداً 

217/500 ريال و مجموعاً 1/740/000 ريال مي شود.
ضمناً به اطالع داوطلبان می رساند كه در هنگام ثبت  نام و پس از انتخاب نوبت  های 
آزمون از سوي داوطلب، برنامه ثبت  نام اينترنتی به  طور خودكار، وجه را با احتساب 

تخفيف محاسبه می  نمايد.

نحوه ثبت نام:
پرداخت اینترنتی: داوطلبان عالقه مند به شركت در آزمون هاي آزمايشی سنجِش 

بانكی عضو شبكه شتاب و  از كارت های  با استفاده  دهم، در سراسركشور مي توانند 
مراجعه به سايت شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش 
كشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت  نام در اين آزمون اقدام و 

كد رهگيري دريافت نمايند.
الزم به ذكر است كه خريد اينترنتی كارت اعتباری ثبت  نام، نشان دهندة ثبت نام 
نهايی داوطلب نبوده و الزم است كه داوطلبان، بعد از خريد كارت اعتباری )دريافت 
شماره پرونده و شماره رمز(، به لينك ثبت  نام مراجعه نموده و  ثبت  نام خود را نهايی 

و شماره پرونده و كد پی گيری 16 رقمی دريافت نمايند.
داوطلبان گرامی پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن هر گونه 
 021-42966 ويژه:  خط  با  می توانند  ثبت نام،  ضوابط  و  شرايط  خصوص  در  سؤال 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 

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

88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمايند.

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

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

در اين خصوص دقت الزم را به عمل آورند.

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

در ساعات اداري است. 

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

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

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

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