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1051» اقتصاد مقاومتی؛ تولید واشتغال «

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  4  

صفحه  12

حضرت  هجرت  سالروز  و  االّول  ربیع  ماه  حلول 

رسول اكرم )صّلی ا...علیه وآله وسّلم( ازمّکه به 

مدینه و مبدأ تاریخ مسلمانان ،گرامی باد

ما همه فاني و بقا بس تو راست
هفتة گذشته، مناطقي از ميهن عزيزمان به قهر طبيعت 
دچار شد و با بروز زلزله، عده اي از هم ميهناِن ارجمندمان 
در استان كرمانشاه، در اثر اين حادثه مهيب، دارفاني را 
وداع گفتند و عده اي ديگر، مجروح و بي خانمان شدند.

به  تسليت  ضمن  كشور،  آموزش  سنجش  سازمان 
از  انگيز،  اسف  حادثه  اين  شدگان  كشته  خانواده هاي 
آمرزش  رفتگان،  دست  از  براي  متعال  خداوند  درگاه 
جزيل  اجر  و  جميل  صبر  بازماندگان،  براي  و  الهي، 
آرزومند است، و براي حادثه ديدگان و مجروحان اين 
شفاي  و  بهبودي  آرزوي  يكتا  ايزد  درگاه  از  نيز،  واقعه 

عاجل مي نمايد.

چند نكته دربارة تأثیر 
سوابق تحصیلي در آزمون سراسري 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره : 

میزان و نحوة تأثیر سوابق تحصیلي 

در آزمون سراسري سال97 

از چهارشنبه اول آذرماه آغازمی شود :

ثبت نام آزمون دكتری 97

سخت كوشان :

گپی با زنان سخت كوش و موفق
صفحه  7

صفحات   12،6،5 و16

صفحه  8

با انرژي و انگیزه 
براي كنکور خود 
هدف سازي كنید

اطالعیه های مهم سازمان سنجش آموزش كشور  
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   هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
   سال بیست و دوم ، شماره  33 ، شماره پیاپی  1051

  بیست و نهم آبان  ماه سال 1396
   صاحب امتیاز : سازمان سنجش آموزش کشور

   مدیر اجرایی: بهمن احمدی
   صفحه  آرایی و حروفچینی : پیک سنجش

2916-1735:ISSN    1735 -2916 :شاپا   
   نقل و برداشت مطالب نشریه پیک سنجش با ذکر کامل منبع بالمانع است.

   استفاده از طرح ها و عکس های اختصاصی پیک سنجش منوط به اجازه کتبی است
   نشانی: تهران، ابتدای پل کریمخان زند، بین خیابان های نجات اللهی و قرنی،

       پالک 204، صندوق پستی 5557- 14155
   peyk.sanjesh.org :نشانی سایت   

email:peyk@sanjesh.org :صندوق الکترونیکی   

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

اطالعیه شركت تعاونی خدمات آموزشی
بدین وسیله به اطالع می رساند که آدرس و شماره تلفن فروشگاه انتشارات شرکت تعاونی خدمات آموزشی 

به شرح زیر تغییر یافته است:
آدرس: تهران ـ خیابان میرزای شیرازی ـ خیابان شهید نژادکی ـ پالک 30

تلفن:  021-88321455
ساعات کار فروشگاه:

شنبه تا چهارشنبه: ساعت8:30   الی 17
پنج شنبه ها: ساعت 8:30 الی 15

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند: 
در غيرتمند بودن مؤمن همين بس كه هرگاه 
ناپسندي مشاهده كرد، خداوند  و  كار زشت 
نّيتش در مورد ناخوش داشتن آن  از  متعال 

منكر، آگاه باشد.

هرگاه خدا بنده اي را خوار دارد، او را از )آموختن( 
علم بر كنار دارد.

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
همانا نماز، وسيلة نزديكي مؤمن به خداست.

هفته  مي دانند،  عزيز  داوطلبان  تمام  كه  گونه  همان 
سال  تحصيلي  سوابق  تأثير  نحوة  و  ميزان  گذشته 
1397 از سوي سازمان سنجش اعالم شد و از طريق 
اطالع  به  هفته نامه  اين  طور  همين  و  سازمان  سايت 
همگان رسيد. به همين خاطر، مناسب ديديم كه در 

اين ستون به نكاتي كلي در اين باره اشاره كنيم.
اين نكات به قرار زيرند: 

1- اعالم ميزان و نحوة تأثير سوابق تحصيلي در آزمون 
اين  در  آمادگي  زمان  آغازين  ماه هاي  در  سراسري، 
آرامش  با  داوطلبان  كه  مي شود  موجب  مهم،  آزمون 
بيشتري، كه برآمده از داشتن اطالعات كافي راجع به 
نحوة تأثير سوابق تحصيلي شان در كنكور است، وارد 
عرصه رقابت با ديگر داوطلبان شوند، و اين موضوع به 
سهم خود مي تواند به ايجاد يك مسابقه پرشور و نشاط 

بين شركت كنندگان در اين ماراتن ملّي منجر شود.
آزمون  در  شركت كنندگان  اكثر  كه  آنجايي  از   -2
پيش دانشگاهي هستند،  دوره  دانش آموزان  سراسري، 
آگاهي داوطلبان از ميزان و نحوة تأثير سوابق تحصيلي، 
موجب خواهد شد كه آنها سعي خود را بر اين مهم 
معطوف نمايند تا در اين سال آخر تحصيلي و فرصت 
باقي مانده، گوِي سبقت را از ديگر رقباي خود بربايند 
و با كوشش و تالش علمي بسيار، نمرات دروس خود 

را ارتقا دهند.
تأثير  نحوة  و  )ميزان  اين مصوبه  مفاد  روي  3- دقت 
سوابق تحصيلي( از سوي داوطلبان، باعث خواهد شد 
در هنگام اعالم نتايج اوليه آزمون سراسري، كه چند 
با  داد،  خواهد  رخ  آزمون  اين  برگزاري  از  بعد  هفته 

كمتر  ذهنشان  انتظار،  از  دور  بعضاً  رتبه هاي  كسب 
درگير واكنش هاي عاطفي نامتعارف شود؛ زيرا آنها از 
هم اكنون، كه بيش از هفت ماه تا زمان برگزاري آزمون 
انجام  كه  محاسباتي  با  است،  باقي  فرصت  سراسري 
كه  يافت  خواهند  دست  مهارت  اين  به  داد،  خواهند 
نمرات دروس دوران پيش دانشگاهي شان  بين  چگونه 
با نمرات اكتسابي در كنكور، يك تعادل برقرار نمايند.

سراسري  آزمون  داوطلبان  اشراف  مجموع،  در   -4
از  آن  جزئيات  از  آگاهي  و  مهم  مصوبه  اين  مفاد  بر 
همين زمان و سهم قائل شدن براي آن در محاسبات، 
ارزيابي ها و پيش بيني هايشان از وضعيت احتمالي شان 
در كنكور، بركات زيادي با خود در پي خواهد داشت؛ 
اما اين موضوع، نبايد ما را از اين نكته غافل كند كه 
هيچ چيز در اين ايام، جايگزين مطالعه عميق دروس، 
با  مرتبط  دروس  چه  و  پيش دانشگاهي  دروس  چه 
كنكور، نخواهد شد؛ ضمن آنكه داوطلبان بايد به اين 
نكته مهم هم توجه كنند كه ميزان و نحوة تأثير سوابق 
با  مقايسه  در  آزمون سراسري هر سال،  در  تحصيلي 
است  احتمالي  تغييرات  داراي  آن،  از  پيش  سال هاي 
و نبايد اين مصوبه را، كه هر سال در شوراي سنجش 
رسانه ها  طريق  از  و  شده  تصويب  دانشجو  پذيرش  و 
به اطالع همه داوطلبان مي رسد، مالكي براي آزمون 
سراسري سال هاي قبل يا بعد از آن دانست؛ بلكه بايد 
توجه كرد كه اين مصوبه، صرفاً براي آزمون سراسري 
پيِش رو، كه در تير ماه 1397 برگزار مي شود، داراي 

اعتبار است.
موفق باشيد

چند نكته دربارة تأثیر سوابق تحصیلي در آزمون سراسري 
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 نحوه پي گیري هر گونه سؤال 

در خصوص نتایج دانشگاه آزاد اسالمي 
داوطلبان گرامی براي پي گيري هر گونه سؤال در خصوص نتايج مربوط به رشته هاي 

دانشگاه آزاد اسالمي مي توانند به روش هاي ذيل اقدام نمايند:
1- طرح  سؤال به صورت اينترنتي با مراجعه به بخش »پاسخگويي به سؤاالت« مندرج در 

www. azmoon.org  : سايت مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسالمي به نشاني
آزاد  دانشگاه  پذيرش  و  سنجش  مركز  تلفنی  پاسخگويی  ستاد  با  تلفني  2- تماس 

اسالمي با شماره: 4743 - 021.
 3- مراجعه حضوري به ستاد پاسخگويی مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسالمي 
به نشاني: تهران، انتهاي اتوبان شهيد ستاري )شمال(، سازمان مركزي دانشگاه آزاد 

اسالمي.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعالم كرد :

پرداخت سریع تسهیالت كمک به 
دانشجویان در مناطق زلزله زده

وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئيس  مشاور 
علوم، از خوابگاه های دانشجویی مناطق زلزله زده 
به  کمک  تسهيالت  پرداخت  از  و  کرد  بازدید 

دانشجویان در مناطق زلزله زده خبر داد. 
فناوری  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  عالی  مقام  ابالغ  پيرو 
از  رفاه  صندوق  رئيس  مشاور  صندوق،  رئيس  تأكيد  و 
كشور  غرب  زده  زلزله  مناطق  دانشجويی  خوابگاه های 

بازديد كرد.
در پی زلزله اخير در مناطق غرب كشور، بخصوص استان 
رفاه  صندوق  رئيس  مشاور  نظری،  خسرو  كرمانشاه، 
دانشجويی  سراهای  وضعيت  بررسی  برای  دانشجويان، 
خوابگاه ها  در  دانشجويان  اسكان  شرايط  و  )خوابگاه( 
در  دانشجويان،  سالمت  و  بهداشت  تغذيه  بر  نظارت  و 
با  نزديك  از  و  پيدا كرد  دانشگاه رازی كرمانشاه حضور 

رئيس، هيأت رئيسه و تعدادی از دانشجويان اين دانشگاه 
ديدار كرد.

غرب  دانشگاه  از  همچنين  رفاه،  صندوق  رئيس  مشاور 
كه  كرد  مشاهده  و  بازديد  كردستان  استان  در  كشور 
خوشبختانه هيچ گونه خسارت و تلفاتی در دانشگاه های 

غرب كشور برای دانشجويان پيش نيامده است.
صندوق رفاه دانشجويان، ضمن تسليت و ابراز همدردی 
با دانشجويانی كه در اين حادثه تعدادی از خويشاوندان و 
بستگان خود را از دست داده اند، اعالم آمادگی می كند كه 
به صورت ويژه و فوق العاده، عالوه بر رسيدگی به مشكالت 
رفاهی دانشگاه های غرب كشور، بويژه استان كرمانشاه كه 
دچار مشكل شده اند، نسبت به پرداخت تسهيالت كمك 

به دانشجويان حادثه ديده، در اسرع وقت اقدام كند.

افزایش سقف نمره میان ترم از ۶  به
 ۸ نمره در دانشگاه پیام نور

دانشگاه  تکميلی  تحصيالت  و  آموزشی  معاون 
پيام نور، از افزایش سقف نمره ميان ترم دانشجویان 

دانشگاه پيام نور از ۶ نمره به ۸ نمره، خبرداد. 
دكتر ابوالفضل فراهانی، با اشاره به تصويب افزايش نمره 

ميان ترم در شورای آموزشی دانشگاه، گفت: سقف نمره 
ميان ترم دانشجويان دانشگاه پيام نور از ۶ نمره به ۸ نمره 
افزايش می يابد و در اولين فرصت ممكن پس از اعمال 

تغييرات در سيستم گلستان اجرايی خواهد شد.
وی افزود: نمره ميان ترم به دانشجويانی تعلق می گيرد 
كه طبق برنامه های اعالم شده دانشگاه، حضور كافی در 
كالس های درس داشته باشند، و طبيعتاً نمره پايان ترم 
در  و  كرده  تحصيل  غيرحضوری  صورت  به  كه  كسانی 
با  قبل،  روال  طبق  نمی كنند،  ترم شركت  ميان  آزمون 

اعمال ضريب مربوطه محاسبه خواهد شد.
پيام نور،  دانشگاه  تكميلی  تحصيالت  و  آموزشی  معاون 
همچنين از كاهش تعداد صفحات منابع درسی به ازای 
هر واحد درسی خبر داد و گفت: منابع درسی دانشجويان 
مقطع كارشناسی به ازای هر واحد درسی 1۰۰ صفحه و 
برای دانشجويان مقطع كارشناسی ارشد به ازای هر واحد 

درسی 12۰ صفحه در نظر گرفته می شود.
منابع  بازنگری  و  بررسی  از  پس  افزود:  فراهانی  دكتر 
درسی از سوی گروه های آموزشی، سقف تعداد صفحات، 

متناسب با واحدهای درسی اعمال خواهد شد.
وی اذعان داشت: بانك سؤال اين دانشگاه، مكلف به طرح 
سؤاالت از صفحات تعيين شده است، و چنانچه گروه های 
آموزشی، منبع درسی را بيشتر از سقف صفحات تعيين 
شده معرفی كنند، صفحات مازاد، در فرايند ارزيابی مورد 
استفاده قرار نخواهد گرفت و از پروسه طرح سؤال حذف 

می شود.
پيام نور  دانشگاه  تكميلی  تحصيالت  و  آموزشی  معاون 
بر  و  منبع  ابتدای  از  صفحه،  يا 12۰  شد: 1۰۰  يادآور 
ترم  ابتدای  آموزشی مربوط در  اساس فصولی كه گروه 

اعالم كرده است، تعيين می شود.

پنجم آذر ، سالروز تشکیل بسیج مستضعفان 

به فرمان حضرت امام خمینی ) ره( ، گرامی باد
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متقاضي  داوطلبان  كليه  اطالع  به  بدين وسيله  مورخ 9۶/۰۸/21  اطالعيه  پيرو      
ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره دكتري )نيمه متمركز Ph.D( سال 1397 
براي پذيرش در دوره هاي روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه پيام نور، 
دانشگاه ها  خودگردان  پرديس  و  غيرانتفاعي  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
و  عمومي  شرايط  داشتن  نظر  در  همچنين  و  ذيل  نكات  به  توجه  با  كه  مي رساند 
اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي شركت در آزمون، مي توانند در آزمون مذكور 

ثبت نام و شركت نمايند. 
شرایط ثبت نام:

روز  از   1397 سال   )Ph.D( نيمه متمركز  دكتري  ورودي  آزمون  براي  ثبت نام 
چهارشنبه مورخ 139۶/۰9/۰1 آغاز مي شود و در روز سه شنبه مورخ 139۶/۰9/۰7 
به صورت  منحصراً  آزمون،  اين  در  ثبت نام  كه  است  تأكيد  به  پايان مي پذيرد. الزم 
 www.sanjesh.org :اينترنتي و از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني

انجام خواهد پذيرفت.
هر داوطلب  بر اساس  عالقه  فقط مي تواند در يك كدرشته  امتحاني )بر اساس ضوابط 
مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون( ، ثبت نام  و در آزمون مربوط 
شركت  نمايد. داوطلبان الزم است كه ابتدا دفترچه راهنماي ثبت نام را مطالعه نموده 
و در صورت واجد شرايط بودن، نسبت به پرداخت هزينه خريد كارت اعتباري ثبت نام 
در آزمون به شرح ذيل، اقدام كنند و سپس مراحل بعدي را به انجام برسانند. ضمناً 
دفترچه راهنماي مذكور همزمان با شروع ثبت نام از پايگاه اطالع رساني اين سازمان 

قابل دريافت است.
مراحلي كه داوطلب باید براي ثبت نام اقدام كند:

1- مراجعه به پايگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني فوق براي تهيه كارت اعتباري 
ثبت نام )سريال 12 رقمي( و دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام )دفترچه شماره 1(.  

دفترچه  در  مندرج  توضيحات  اساس  بر  داوطلب  شده  اسكن  عكس  فايل  تهيه   -2
راهنماي ثبت نام.

3-آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز براي ثبت نام.
4- با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت نام منحصراً به صورت اينترنتي انجام مي گيرد، 
پرداخت  كه  بانكي عضو شبكه شتاب  كارت هاي  از  استفاده  با  است  داوطلبان الزم 
الكترونيكي آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان و پرداخت مبلغ 
به  به عنوان وجه ثبت نام شركت در آزمون، نسبت  ۶۰۰/۰۰۰ )ششصد هزار( ريال 

ثبت نام در اين آزمون اقدام نمايند.
تبصره: با توجه به اينكه مقرر گرديده است كه در مراحل مختلف فرآيند اين آزمون، 
خدماتي از طريق پيام كوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني كه تمايل به استفاده از 
خدمات پيام كوتاه دارند، با انتخاب گزينه مربوط و پرداخت مبلغ 5۰۰۰ )پنج هزار( 
ريال به عنوان هزينه استفاده از خدمات پيام كوتاه، مي توانند از اين خدمات استفاده 

نمايند.
دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:

      به داوطلبان توصيه مي شود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي 

ثبت نام، ابتدا فرم پيش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكميل نموده 
و سپس براساس فرم پيش نويس، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
وارد  ثبت نام  افزاري  نرم  برنامه  بندهاي  اساس  بر  را  الزم  اطالعات  كشور،  آموزش 
نمايند. ضمناً داوطلبان الزم است كه در درج اطالعات ثبت نام دقت نمايند. بديهي 
است كه در صورت مشاهده هر گونه مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامه ثبت نام 
با مدارك داوطلب، در صورت پذيرفته شدن در آزمون، قبولي وي »كان لم يكن« 

تلقي شده و از ادامه تحصيل داوطلب جلوگيري خواهد شد.
زمان توزیع كارت اینترنتي و محل آزمون:

 )Ph.D( بر اساس برنامه زماني پيش بيني شده، آزمون ورودي دكتري نيمه متمركز
سال 1397 در روز جمعه مورخ 9۶/12/۰4 برگزار خواهد شد. داوطلبان الزم است 
كه از روز سه شنبه مورخ 9۶/12/۰1 لغايت روز پنجشنبه مورخ 9۶/12/۰3 با مراجعه 
به پايگاه اطالع رساني اين سازمان نسبت به تهيه پرينت كارت شركت در آزمون و 
و  استان  اساس  بر  داوطلبان  آزمون  نمايند. محل  اقدام  آزمون  در  راهنماي شركت 
شهرستان محل اقامت مندرج در بند 33 تقاضانامه تعيين مي گردد؛ لذا مقتضي است 
كه داوطلبان، با مراجعه به جدول شماره 2 مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و درج 

كد مربوط به استان و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت نام اقدام نمايند.
توصیه هاي  مـهم :

پرونده  شماره  دريافت  تقاضانامه،  تكميل  از  پس  داوطلبان،  كه  مي شود  توصيه    )1 
۶ رقمي و كدپي گيري 1۶ رقمي، يك نسخه پرينت از تقاضانامه شان تهيه و آ ن را نزد 

خود نگهداري نمايند.
2( به داوطلبان توصيه مي شود كه در انتخاب كدرشته  امتحاني و همچنين شهرستان 
محل حوزه امتحاني خود دقت الزم را مبذول فرمايند؛ لذا پس از دريافت كد پي گيري 
1۶ رقمي، در اين خصوص به درخواست هاي داوطلبان مبني بر اصالح يا جابجايي 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3( با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، در خصوص اشتباه 
در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً براي داوطلباني که ثبت نام 
آنان از سوي دیگران انجام مي شود رخ داده است، تأکيد مي گردد که عالوه 
ارسالي تان  کنترل عکس  به  نسبت  نيز  ثبت نامي، حتمًا  اطالعات  کنترل  بر 
ارسال  شما  عکس  جاي  به  دیگري  داوطلب  عکس  اشتباهًا  تا  نمایيد  دقت 
نگردد. بدیهي است که در صورت ارسال عکس اشتباهي از طرف متقاضي، 

فرد به عنوان متخلف تلقي شده و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.
از طريق  نشريه پيك  سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني   تغييري   4( هرگونه  
سازمان  سنجش (، پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش و در صورت لزوم،  از طريق 

رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد. 
5( در صورت  لزوم،  داوطلبان مي توانند با شماره تلفن گوياي : 421۶3-021 با روابط 
از طريق سيستم  يا  و  نموده  عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  كشور تماس  حاصل  

پاسخگويي اينترنتي )غيرحضوري( سازمان اقدام نمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شهريور ماه خواهد بود.
مدارك مورد نياز:

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

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

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

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

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

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

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

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

تکمیل ظرفیت پذیرش رشته هاي تحصیلي دانشگاه فني و حرفه اي 

ومؤسسات آموزش عالي غیردولتيـ  غیرانتفاعي درآزمون 

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

مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي( سال 139۶



29 آبان ماه 1396  سال بیست و دوم ، شماره 33            6

حرفه اي  و  فني  دانشگاه  درخواست  به  توجه  با   ،1396/07/25 مورخ  اطالعيه  پيرو 
و مؤسسات آموزش عالي غير دولتي- غيرانتفاعي مبني بر تكميل ظرفيت پذيرش 
ناپيوسته سال 1396،  به كارشناسي  رشته هاي تحصيلي مربوط در آزمون كارداني 
به  عالقه مند  داوطلبان  كليه  اطالع  به  بدين وسيله  كشور  آموزش  سنجش  سازمان 
تحصيل در رشته هاي تحصيلي مؤسسات فوق )اعم از داوطلباني كه در آزمون مذكور 
از رشته هاي تحصيلي و  به منظور اطالع  ننموده اند( مي رساند كه  يا  ثبت نام نموده 
مؤسسات پذيرنده دانشجو در اين مرحله، الزم است كه به لينك جست و جوي عنوان 
اطالع رساني  پايگاه  به  و همچنين  اطالعيه  اين  ذيل  در  مندرج  و كدرشته  مؤسسه 
دانشكده ها و آموزشكده هاي فني و حرفه اي و كشاورزي تحت پوشش دانشگاه فني 
و حرفه اي يا مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غير انتفاعي مراجعه نموده و ضمن 
ذيل  توضيحات  به  توجه  با  و  خود،  عالقه  مورد  مؤسسه  و  رشته  نمودن  مشخص 
لغايت    1396/08/3 تاريخ  از  اطالعيه،  اين  در  مندرج  مدارك  داشتن  همراه  با  و 
تقاضا  مورد  تحصيلي  رشته  پذيرش  محل  عالي  آموزش  مؤسسه  به   1396/09/01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مندرج در دفترچه راهنماي اين آزمون باشند، بالمانع است.

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

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

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

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

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

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

فرمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تکمیل ظرفیت پذیرش رشته هاي تحصیلي دانشگاه فني و 

حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتيـ  غیرانتفاعي 

درآزمون كارداني به كارشناسي ناپیوسـته سال 139۶
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كه  است  زنانی  از  يكی  خرم آباد،  متولد  بيرانوند،  فرشته 
به خاطر عشق و عالقه اش، رانندگی با تريلی را به عنوان 
شغلش انتخاب كرده است. وی می گويد: از دوران كودكی، 
خواندن قرآن و همچنين شغل رانندگی را دوست داشته ام.
و  مداحی  را  خودش  شغل  اصلی ترين  بيرانوند،  خانم 
رانندگی می گويد: در دهه  قرائت قرآن می داند و دربارة 
مشغول  مربی  عنوان  به  رانندگی  آموزشگاه  يك  در   7۰
فهميدم  كارآموزها،  ازدياد  با  رفته  رفته  و  شدم  كار  به 
بنابراين،  باشم؛  آنها داشته  از  بايد اطالعات بيشتری  كه 
كردم. اقدام  رانندگی  يك  پايه  گواهينامه  دريافت   برای 

اين راننده موفق لرستانی، از مخالفت های خانواده و حتی 
بيان  اقدامش می گويد و  اين  ادارات مربوط در خصوص 
مي كند كه چگونه سرانجام با تشويق خانم سرهنگ بختيار، 
مسؤول صدور گواهينامه راهنمايی و رانندگی در خرم آباد، 
اولين زنی شد كه دهه ۸۰ در استان لرستان گواهينامه پايه 

يكم دريافت كرد.
عالقه وی به رانندگی ماشين هاي سنگين، موجب شد كه 
از همان سال ۸۰ رانندگی در اين زمينه را آغاز كند. اولين 
ماشينی كه او با آن رانندگی كرده است، هوو بوده و امروز 
هم يك هووی 4۰ تن دارد كه ايران را با اين ماشين زير پا 

گذاشته و راننده روزهای سخت جاده های ايران است.
فرشته بيرانوند، كه دانشجوی رشته علوم قرآن و احاديث 
راهنمايی  مأموران  و  مردم  بازخورد  دربارة  هست،  نيز 
رانندگی می گويد: به طور قطع، همه در ابتدا با ديدن زني 
كه راننده كاميون است، شوكه شده و لحظاتی مات 
می شوند؛ اما بعد از تحليل واقعه، با صحنه ديدن يك 

خانم پشت فرمان ماشين سنگين كنار می آيند.
وی در ادامه می گويد: حتی تاكنون برخی از 
مأموران راهنمايی و رانندگی، پس از ديدن 
مداركم و مطمئن شدن دربارة هويتم، با 
احترام، سالم نظامی می دهند و مردم 
عادی هم با دست تكان دادن و بوق 
زدن، به من ابراز محبت می كنند.

در  حتی  جامعه،  در  زن  يك  بودن  كه  است  معتقد  او 
و شؤون  آداب  رعايت  در صورت  رانندگی،  شغل سخت 
مدت  در  او  مثال،  طور  به  است؛  پذير  امكان   اسالمی، 
12سال رانندگی جدی با ماشين سنگين، هنوز يك تصادف 

كوچك هم نداشته است ! 
فرشته بيرانوند، هميار پليس و جزو رانندگان برتر استان 

خرم آباد در بخش حمل و نقل است. 
رانندگی ترانزيت، آن هم ترانزيت خارجی، برای راننده های 
مرد، شغل سخت و گه گاه طاقت فرسايی است؛ چه رسد 
به اينكه راننده زن هم باشد! مشكالتی مانند عبور و مرور از 
مرزها ، پيدا كردن سرويس های بهداشتی و حمام در بين 
راه، خوابيدن داخل ماشين و ... برخي از مشكالت رانندگان 

ترانزيت محسوب می شود. 
ليلی صيفی 3۸ سال دارد؛ زنی كه شغلی سخت و شايد 
غيرقابل تصور برای زنان ديگر را برای خود برگزيده است. 
او ۶ سال است كه به انجام اين كار مشغول است و دليل 
اصلی ورود به اين شغل را وابستگی شديد به همسرش 
و نداشتن طاقت دوری او می داند. وي می گويد: همسرم 
راننده ترانزيت خط اروپا است و روال عادی كار افرادی كه 
به اين شكل كار می كنند، دوری از خانواده هايشان براي 
برای  كه  اين صورت  به  است؛  متمادي  ماه هاي  و  روزها 
بردن بار به كشورهای اروپايی و برگشت، يك ماه و نيم در 
راه هستند و بعد كه به خانه می آيند يك هفته استراحت 
می كنند و دوباره سرويس می روند؛ حتی گاهی هم پيش 
می آيد كه تنها يك روز فرصت استراحت دارند و بايد فردای 

روزی كه می آيند، مجدد بارگيری كنند و بروند ! 
به همين دليل، احساس كردم برای اينكه بتوانم با همسرم 
بوده و در عين حال شاغل هم باشم، بهترين راه، گرفتن 
گواهينامه پايه يك رانندگي و راننده تريلی شدن است، و 
حاال شش سال است كه تمام سرويس ها را با هم می رويم 

و با عنوان »دو شوفره« كار می كنيم.
و هفت خوان  گواهينامه  دريافت  برای  امتحان  دربارة  او 
رستم بعدش، مانند گرفتن كارت سالمت و كارت هوشمند 

و امثال اينها، می گويد: 
خيلی از راننده ها، به دليل سخت گيری های موجود، بعد 
ندارند؛  رانندگی و كار كردن، هنوز گواهينامه  از سال ها 
اما من توانستم در عرض دو ماه كارهايم را انجام دهم و 

گواهينامه ام را بگيرم !
در واقع، من همه امتحان ها را همان دفعه اول قبول شدم؛ 
چون سرهنگ هايی كه برای امتحان گواهينامه پايه يك يا 
دو، از افراد امتحان می گيرند، از اولين حركت تشخيص 
می دهند كسی كه پشت فرمان است رانندگی بلد است 

يا نه.
وی دربارة نحوة كار خود می گويد: ترانزيت در خط اروپا، 
برای رانندگان قوانين خاص خودش را دارد؛ به عنوان مثال، 
تعداد روزها و زمانی كه يك بار بايد از مبدأ به مقصد برده 
شود، حساب شده است و رانندگان موظف هستند كه سر 
آن وقت مشخص، بار را تحويل دهند. ما به طور كلی در 
هفت روز هفته اول، شش روز را می توانيم رانندگی و يك 
روز استراحت كنيم و هفته دوم 4۸ ساعت استراحت كنيم. 
همچنين ما در ماشين ها »تاخوگراف« داريم كه مانند جعبه 
سياه هواپيما عمل می كند؛ به اين ترتيب، ساعت كارمان از 
لحظه شروع رانندگی مشخص است و اصل بر اين است كه 
تك شوفرها بعد از هر سه ساعت رانندگی بايد 45 دقيقه 
استراحت داشته باشند و از 24 ساعت شبانه روز، می توانند 
13 ساعت كار و 9 ساعت رانندگی كنند؛ اما دو شوفره ها، 
مانند من و همسرم، از 24 ساعت بايد 1۶ ساعت بدون 

استراحت رانندگی كنيم و مابقی روز را استراحت كنيم.

 سخت كوشان :

گـپـے بـا  زنـان 
    سخت کوش و موفق
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روند مطالعه و آمادگی برای كنكور، يك روند تقريباً طوالنی است كه برای بسياری از 
داوطلبان، خسته كننده يا كسالت بار است. بسياری از داوطلبان، بعد از مدتی كه از مطالعه 
و درس خواندن برای كنكور می گذرد، به دليل همين خستگی يا پايين آمدن و از بين 
رفتن انگيزه، دست از مطالعه می كشند يا ساعات مطالعه و نحوه درس خواندن آنها افت 
می كند. برای يك مطالعه خوب و ثمربخش، داشتن انگيزه و اعتماد به نفس، بسيار الزم 
و ضروری است؛ به همين دليل، ما در اين مقاله درصدد هستيم تا درباره راهكارهای باال 
نگه داشتن انرژي و انگيزه در طول مطالعه برای كنكور، با شما صحبت كنيم. برای اينكه تا 
زمان برگزاري كنكور با انرژی و انگيزه پيش برويد الزم است كه به نكات زير توجه كنيد:

1- خدا را در نظر بگیرید
يكی از اصلی ترين و مهم ترين كارها براي حفظ انرژي و انگيزه، اين است كه خدا را در 
نظر داشته و به قدرت اليزال او در همه امور ايمان داشته باشيم؛ يعني ايمان داشته باشيم 
كه خدا، بهترين و زيباترين سرنوشت را برای ما رقم خواهد زد؛ پس با خود بگوييد: »من 
تالش خواهم كرد و در حدی كه توانم اجازه می دهد، درس خواهم خواند؛ اما همه آينده 
خود را به خدا واگذار می كنم و ايمان دارم كه خدا به من كمك خواهد كرد و بهترين ها را 

برايم مقدر خواهد نمود.«
 سعی كنيد كه هميشه خدا را درنظر داشته باشيد و قبل از درس خواندن، قبل از خواب 
يا در پايان نمازهايتان دعا كنيد. هميشه و در هر زمان، با خدا راز و نياز كنيد و از او كمك 
بخواهيد و به خاطر داشته باشيد كه دعا و راز و نياز، باعث آرامش و تقويت روحيه شما 
خواهد شد. هميشه، بخصوص االن كه در شرايط خاص آمادگی برای كنكور قرار داريد، 
وقتی را برای مناجات با خدا اختصاص دهيد؛ مطمئن باشيد كه انجام اين كار، زمان زيادی 

را از شما نخواهد گرفت؛ اما به حفظ انگيزه و تقويت روحيه شما كمك می كند.    

2- همه می توانند
بسياری از داوطلبان، وقتی برای كنكور آماده می شوند، خود را با ديگران مقايسه می كنند. 
فكر كردن به اينكه فالن دوست يا آن همكالسی يا فرزند همسايه چقدر مطالعه كرده 
است، چطور تست می زند، در فالن درس ها قوی است و ... فقط باعث می شود كه بخشی 

از انرژی و انگيزه شما از بين برود. بارها ديده ايم كه بعضی از پشت كنكوری ها، انگيزه 
خود را از دست می دهند؛ زيرا گمان می كنند دانش آموزاني كه داوطلب شركت در آزمون 
سراسري هستند، آماده تر از پشت كنكوري ها هستند يا اينكه داستان كنكور سال قبل 
آنها تكرار خواهد شد. همين موضوع باعث می شود تا آنها از همه توان خود برای مطالعه 
استفاده نكنند. در مقابل، ديده می شود كه بسياری از دانش آموزان نيز احساس می كنند 
كه همزمان با درس های مدرسه و كالس، نمی توانند آن طور كه بايد درس بخوانند و در 
كنكور موفق شوند. همين فكرهای جانبی، مثل مقايسه خود با ديگران يا اعتماد نداشتن 
به توانمندی های خود، باعث می شود تا انگيزه داوطلبان برای مطالعه مفيد افت كند. يادتان 
باشد كه هر سال در كنكور، افراد زيادی از پشت كنكوری ها و دانش آموزان در كنكور با 
رتبه های خوب موفق می شوند، و اين نشان می دهد كه همه می توانند موفق شوند؛ به 
شرطی كه با انگيزه پيش بروند و با انگيزه بمانند. برای انجام اين كار، ذهنتان را از اينكه 
چه مقدار درس خوانده ايد و در چه سطحی هستيد، خالی كنيد و فقط به برنامه خودتان 

فكر كرده و با اميد در ادامه مسير پيش برويد و مطمئن باشيد كه موفق خواهيد شد. 

3- هدف سازی كنید
از دست  از درس خواندن  را  انگيزه خود  زود هم  عزيز، كه عموماً  داوطلبان  از  برخی 
می دهند، كسانی هستند كه هدف خاصی از كنكور دادن يا دانشگاه رفتن ندارند يا اينكه 
اين اهدافشان، برايشان چندان محكم و دلچسب نيست، و با برخورد با كمترين مانعی، 

انگيزه شان از بين رفته و به دليل مشكالت و سختی های مسير، دست از آن می كشند. 
داشتن هدف بزرگ و متعالی، يكی از بزرگترين و اصلی ترين راهكارهای باال بردن انگيزه 
است. برای كنكور خود، هدف سازی كنيد و خود را در شرايطی كه دوست داريد، تصور 
كنيد. برای خود، اهداف متعالی بسازيد و هر روز به آن فكر كنيد. خود را در حالی تصور 
كنيد كه به آن هدف دست يافته ايد و در شرايطی هستيد كه دوست داريد. داشتن هدف 
از شركت در كنكور و فكر كردن به آن، به شما كمك می كند كه هر روز با انرژی و انگيزه 
عالی درس خوانده و پيش برويد. سعی كنيد كه هدف های بزرگ و ويژه اي را برای خود 
در نظر بگيريد. اهداف بزرگتر نسبت به هدف های كوچكتر، انگيزه بيشتری در فرد به وجود 
می آورند. همچنين هدف بزرگ، در مقايسه با هدف كوچك، اثر بيشتر و عميق تری دارد و 

می تواند منشأ توليد انگيزه های قوی شود.
و  موفقيت ها  ناكامی ها،  و  به شكست ها  كردن  فكر  جای  به  حال،  همه  در  و  هميشه 
كاميابی هايتان را به  خاطر بسپاريد. بهتر آن است كه آنها را با ذكر جزئيات يادداشت كنيد؛ 
زيرا فراموش كردن موفقيت، بسيار آسان است و گاهگاهی مراجعه به نوشته هايتان می تواند 

انگيزه كار و تالش را در وجود شما زنده و تازه نگه دارد.

4- مانند یک قهرمان رفتار كنید
داستان زندگی قهرمانان را بخوانيد و رفتار و كردار آنان را سرمشق خود قرار دهيد و 
به سخنان آنان گوش دهيد و ببينيد كه در كار و تالش آنان چه ويژگی خاصی 
وجود داشته كه سبب موفقيتشان شده است؛ اما هميشه به  خاطر داشته باشيد 
كه اين افراد، همانند ما و ساير افرادند؛ بنابراين، به جای اينكه صرفاً آنان 
را در مقام رفيعی بنشانيد و تحسينشان كنيد، صرفاً اجازه دهيد كه 

الهام بخش شما باشند.
يادتان باشد كه اين قهرمانان، فقط افراد نام آور در كارهای خاص 
نيستند؛ بلكه در كنكور هم، همه ساله افراد زيادی هستند كه 
با وجود سختی ها و مشكالت بسيار، می توانند رتبه های 
خوب كسب كرده و در رشته ها و دانشگاه های خوب 
روستاها  از  كه  داوطلبانی  دهند؛  تحصيل  ادامه 
كتاب های  و  داشتن جزوه ها  بدون  و  مي آيند 
كمك درسی و در كنار كار در مزرعه و ... 
موفق شده و در رشته ها و دانشگاه های 
اينها  خوب پذيرفته می شوند. همه 

با انرژی و انگیزه ، برای كنكور خود هدف سازی كنيد
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نشان می دهد كه هر كاری ممكن و شدنی است و فقط داشتن انرژي، انگيزه و كار و تالش 
باعث می شود تا شما به هدفی كه دوست داريد، دست پيدا كنيد. 

5- سختی ها را تحمل كنید
 بسياری از داوطلبان، با پيش آمدن كمی سختی در دوره آمادگی برای كنكور، بالفاصله انرژي 
و انگيزه خود را از دست داده و نااميد می شوند؛ مثاًل وقتی با مبحث سختی مواجه می شوند 
و از پِس خواندن آن بر نمی آيند يا اينكه چندين تست را اشتباه می زنند يا در آزمون های 
آزمايشی، رتبه خوبی را كسب نمی كنند، بالفاصله نااميد شده و دست از كار و تالش بر 
می دارند. به ياد داشته باشيد كه هيچ كاري براحتی به پايان نمی رسد و هيچ هدفی به آسانی 
محقق نمی شود، و برای انجام هر كاری بايد زحمت كشيد و تالش كرد. شايد دوستان يا 
همكالسی های شما با زحمت كمتری پيش روند؛ اما يادتان باشد كه آنها در زمان ديگری 
برای يادگيری درسی كه شما االن بايد آن را بيشتر بخوانيد، تالش كرده و زحمت كشيده اند؛ 
پس به دليل تنبلی و راحتی، هدف خود را كنار نگذاريد و به سختی های مسير فكر نكنيد؛ 
زيرا انجام اين كار، باعث می شود تا شما انرژي و انگيزه خود را از دست بدهيد يا با پيش آمدن 
مشكالت كنار بكشيد. حتماً به اين موضوع توجه كنيد كه بيشتر داوطلبان در شرايط شما 

هستند و تنها شما نيستيد كه چنين شرايطی را برای موفقيت در كنكور تحمل می كنيد.

۶- كار سخت تر را اول شروع كنید
اغلب، هنگامی كه به كارهای روزمره خود فكر می كنيم، به  نوعی دچار نگرانی می شويم 
كه كی و چگونه اين همه كار را انجام بدهيم. برای اينكه اين موضوع شما را اذيت نكند، از 
سخت ترين كار شروع كنيد. هنگامی كه سخت ترين كار موجود در فهرست را انجام داده و 
به پايان برسانيد، احساس می كنيد كه بار سنگينی را از دوشتان برداشته ايد؛ در اين هنگام 
است كه احساس آرامش بيشتری در وجود تان پديدار می شود و بقيه روز، اعتماد به  نفس 

بيشتری خواهيد داشت و نگرانی های روز مره تان كاهش پيدا می كند.
وقتی برای كنكور آماده می شويد، درس هايی هستند كه فهم و يادگيری آنها برای شما، 
در مقايسه با ساير دروس، سخت تر است. معموالً اين درس ها و تست های اشتباه در آنها، 
يكی از عواملی هستند كه باعث می شوند تا داوطلب احساس كند كه مطالعه خوبی ندارد 
و بايد وقت زيادی را براي فراگيري آنها صرف كند، و همين نگرانی باعث می شود تا انگيزه 
و اعتماد به نفس داوطلب، از بين برود. به خاطر داشته باشيد كه فقط اين شما نيستيد 
كه چنين مشكلی داريد؛ بلكه همه داوطلبان، حتی قوی ترين و زرنگ ترين داوطلبان هم، 
در برخی از مباحث و دروس كنكور دچار مشكل هستند. مهم اين نيست كه در درس 
يا دروسی مشكل داريد؛ مهم اين است كه چه راهكاری را برای رفع مشكل خود بايد در 
پيش گيريد. تصميم بگيريد كه چه كنيد؛ اينكه كاًل آن مبحث يا درس را بی خيال شويد، 
از دوستان خود كمك بگيريد يا به كمك جزوه و معلم پيش برويد. هر كدام از اين راه 
حل ها و استفاده از آنها باعث می شود تا شما همچنان باانگيزه باقي بمانيد و خود را تشويق 

كنيد تا با انرژی پيش رويد.

7- برنامه كاری تان را به چندین برنامه كوچکتر تبدیل كنید
 هنگامی كه رسيدن به هدف بزرگی را در دست انجام داريد، آن را به چند بخش كوچكتر 
تقسيم كنيد و سپس با تمركز روی نخستين بخش كار ، فعاليت خود را آغاز كنيد، و وقتی 
اين بخش تمام شد، بخش بعدی را آغاز كنيد. موفقيت های كوچكی كه در انجام بخش های 
نخستين به دست می آوريد، انگيزه شما را افزايش می دهد و از تمركز روی كل كار، كه 
ممكن است سبب دلسردی شما شود، جلوگيری می كند. اگر اين روش را دنبال كنيد، خود 

شما هم از نتيجه ای كه می گيريد، شگفت زده خواهيد شد.
در كنكور هم همين طور است. برای داوطلبان، فكر كردن به حجم و مقدار دروسی كه بايد 
خوانده شود، باعث سلب اعتماد به نفس يا نگرانی مي شود؛ اما به خاطر داشته باشيد كه قرار 
نيست همه اين دروس را در يك مدت كوتاه و زمان كم بخوانيد؛ بلكه قرار است كه در يك 
فرصت چند ماهه، اين كار را به اتمام برسانيد. بهترين راهكار برای مطالعه اين حجم از دروس، 
يك برنامه ريزی خوب بلند مدت است. بارها ما در مقاالت اين هفته نامه درباره لزوم تدوين يك 
برنامه ريزی خوب با شما صحبت كرده ايم. يكی از مشخصه های يك برنامه ريزی خوب، آن است 
كه شما حتماً مطالعه خود را به مطالعه روزانه، هفتگی و ماهيانه تقسيم كنيد؛ آن گاه خواهيد 

ديد كه چگونه براحتی پيش می رويد؛ در حالی كه مشكل چندانی هم در مطالعه نداريد.

۸- استراحت كنید
بيشتر داوطلبان عزيز فكر 

يعنی  كنكور،  كه  می كنند 
صرفاً مطالعه، و در طی اين دوره 

داد؛  انجام  ديگری  كار  هيچ  نبايد 
اما بايد به خاطر داشت كه مطالعه و 

درس خواندن، اگر استراحتی در كنار آن 
نباشد، سطح يادگيری را پايين می آورد؛ پس بايد بعد از هر 45 يا 5۰ دقيقه 

مطالعه 1۰ الی 15 دقيقه استراحت كنيد. اگر از مطالعه يك درس خسته شديد 
سراغ مطالعه درسی متفاوت برويد و در مكانی به جز مكان استراحت خود مطالعه 

كنيد. همچنين در محلی با هوای مطبوع و نور كافی درس بخوانيد. هر كدام از ما در 
بازه ای از روز سرحال تر هستيم. بعضی ها شب زنده دار و بعضی ها سحرخيز هستند. تمركز 

اصلی مطالعه خود را در بازه ای قرار دهيد كه در آن بازه احساس بهتری داريد. ورزش روزانه 
و هر عامل ديگری را كه بتواند بر روحيه شما اثر مثبت بگذارد، در برنامه خود جای دهيد.

9- ذهنتان را آزاد كنید
نااميدی و استرس می تواند تأثير عميقی روی ما داشته باشد و باعث می شود زمانی كه 
تحت فشار هستيم دچار اشتباهاتی شويم. اگر صبح يا بعد از ظهر شلوغی داشته ايد، زمانی 
را به خودتان اختصاص دهيد و بيرون از اتاق مطالعه خود برويد. می توانيد چند قدم پياده 
روی كنيد يا به آشپزخانه رفته و برای خود يك خوردنی تهيه كنيد. انجام اين كارها باعث 

می شوند كه دوباره تمركز خود را به دست آوريد.
گاهی ممكن است كه فكر كنكور و بايدها و نبايدهای آن، ذهن شما را بسختی مشغول كند. 
ممكن است كه حق با شما باشد و فكر كردن به اينكه چه كاری را بايد انجام دهيد و چه 
برنامه ای برای موفقيت در كنكور داشته باشيد، الزم باشد؛ اما الزم نيست كه پيوسته نگران 
باشيد و برای آنچه كه اتفاق نيفتاده است غصه بخوريد. اين كار باعث می شود تا انرژی و 
توان شما تحليل رفته و كار چندانی از پيش نبريد. به خاطر داشته باشيد كه كنكور، آزمونی 
نيست كه صرفاً از شما گرفته می شود؛ بلكه آزمونی است كه همه در مقايسه با يكديگر 
سنجيده می شوند. اين نكته را مسلّم بدانيد كه مباحثی كه برای شما مشكل است، برای 
بيشتر داوطلبان ديگر هم مشكل است و بيشتر داوطلبان مجبور هستند كه اين مباحث 
را در شرايط زمانی شبيه شما ياد بگيرند؛ پس وقتی فكر بدی ذهن شما را آشفته كرد، با 
خود بگوييد كه ديگران هم كم و بيش در شرايطی شبيه شرايط من هستند و فقط تالش 
و كوشش هر فرد است كه مرا از ديگران متمايز می كند؛ بنابراين، به جای فكر كردن به 
آنچه كه هنوز اتفاق نيفتاده است، بايد با انگيزه و پر انرژی و با توان مثال زدنی پيش بروم.

10- محل كارتان را تمیز نگه دارید
يكی از كارهايی كه توان و انرژی هر فردی را در زمان مطالعه می گيرد، اين است كه اطراف 
او به هم ريخته و كثيف باشد. يك ميز كار شلوغ و درهم برهم، به نوبه خود می تواند روی 
سطوح انگيزه تان تأثير منفی بگذارد؛ بنابراين، همه تالش خود را برای مرتب نگه داشتن 
انجام اين كار، باعث می شويد كه وسايل خود را  با  وسايل دور و برتان به كار بنديد. 
هميشه در دسترس داشته باشيد و آنها راحت پيدا كنيد. همچنين می توانيد باعث باالبردن 

بهره وری تان در نتيجه كاهش زمان جست و جوی اشيای خود شويد.

11- با افراد پر انرژی معاشرت كنید
همه ما در محل كار خود افرادی را می شناسيم كه دارای شور و شوق بی پايان هستند و 
می توانند به جمع، انرژی مثبت تزريق كنند. زمانی كه فاقد انگيزه می شويد، پيش آنها رفته 
و با آنها گپ و گفت كوتاهی داشته باشيد. بودن در كنار افراد فعال باعث می شود كه به طور 
مداوم، كلمات مثبت و انرژی زا به سمت شما روانه شوند و واقعاً الهام بخش شما باشند؛ 
در ضمن حتماً از افرادی كه پيوسته انرژی منفی به شما منتقل می كنند يا با صحبت ها 
و كارهايشان باعث سلب آرامش و انگيزه شما می شوند، نيز در زمان هايی كه روی هدفی 

متمركز هستيد، دوری كنيد.
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شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور، به  عنوان 
مجموعه  ای كه به صورت تخصصی ارائه دهنده خدمات آموزشی و كمك آموزشی 
در  است،  كشور  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه  ها  سراسری  آزمون  داوطلبان  به 
سال تحصيلی 9۶-97 نيز همانند سال  های گذشته، مجموعه آزمون  های آزمايشی 
سنجِش پيش را برای استفاده دانش آموزان پيش دانشگاهی و كليه افرادی كه خود 
را برای شركت در آزمون سراسری سال 1397 دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی 

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

* برگزاری آزمون  های تابستانه در مرداد و شهريور 9۶ با هدف ارزيابی از مطالعات 
تابستانی داوطلبان؛

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

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

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

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

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

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

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

آزمون  های تابستانه در سه نوبت، طی ماه  های تير، مرداد و شهريورماه سال جاری 

)139۶( برگزار می  شود.
بعد از برگزاری 3 نوبت آزمون تابستانه در تابستان، آزمون های مرحله  ای در ۶ نوبت 
و براساس تقسيم  بندی منابع درسی برگزار می  شود؛ به طوري كه در هر مرحله از 
آزمون، طبق تقسيم بندي هاي انجام شده، از داوطلبان امتحان به عمل مي آيد؛ عالوه 
بر اين، در آزمون هر مرحله، از قسمت يا قسمت هاي مربوط به مراحل قبل نيز امتحان 
گرفته مي شود؛ ليكن در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأكيد بر منابع مربوط به همان 
به  مربوط  آزمون، قسمت هاي  مثال، در مرحله سوم  )براي  مرحله طراحي می  شود 
آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با اين تأكيد كه بيشتر سؤاالت از بوجه بندی 

مرحلة سوم خواهد بود(.
و  ارزيابی  آزمون  عنوان  تحت  چهارم  مرحله  مرحله   ای،آزمون  آزمون  بين شش  در 
جمع  بندی ترم اول به  منظور آشنايی بيش تر داوطلبان با پرسش  های چهار گزينه  ای 
مباحث ترم اول برگزار می  شود كه انتظار می  رود با توجه به برگزاری امتحانات ترم 
ارزيابی  را  درسی خود  دانسته  های  كامل،  آمادگی  با  آزمون  اين  در  داوطلبان  اول، 
نمايند. پس از برگزاری ۶ نوبت آزمون هاي آزمايشي مرحله اي فوق، از ابتدای سال 
آزمون سراسري سال  برگزاري  از  قبل  تا  آزمايشي جامع  های  آزمون   نوبت   4  ،97
1397 با هدف رساندن داوطلبان به حداكثر آمادگی براي حضور در آزمون سراسری 
تابستانه، مرحله اي و  از آزمون هاي  برگزاري هر يك  از  برگزار مي شود. پس   1397
اختيار  در  ارزنده  و  مفيد  بسيار  اطالعات  با  كارنامه اي  جامع،  آزمون هاي  همچنين 
از  كارنامه  ها  اين  در  مندرج  اطالعات  اساس  بر  داوطلبان  تا  قرار مي گيرد  داوطلبان 
ميزان آمادگي خود براي شركت در  آزمون سراسري مطلع شوند و نسبت به رفع نقاط 
ضعف خود تا قبل از برگزاري آزمون مرحله بعد و در نهايت آزمون سراسري اقدام 
نمايند. كارنامه داوطلبان در هر آزمون، بالفاصله در عصر همان روز برگزاری آزمون 
از طريق سايت اينترنتی شركت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر می شود.
در  تعداد كثير شركت كنندگان  به  توجه  با  كه  است  نكته ضروري  اين  توضيح      
آزمون هاي سنجِش پيش، رتبه هاي اكتسابي داوطلبان معيار معتبري براي داوطلبان 
خواهد بود تا موقعيت علمي خود را نسبت به رقباي خود در يك جامعه آماري وسيع 

مورد ارزيابي قرار دهند.

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

جلسه خود اقدام می  نمايند.
کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون  های آزمایشی سنجِش پیش در عصر روز برگزاری 
منتشر   www.sanjeshserv.ir به نشانی اينترنتی شركت  از طريق سايت  هرآزمون 
نمره كل آزمون  های  به اطالع دانش  آموزان می  رساند كه محاسبه  می  گردد. ضمناً 
آزمايشی، براساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور در ارتباط 
با آزمون سراسری سال 139۶ عمل خواهد شد. همچنين نمره آزمون دروس عمومی 

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

آزمون هاي آزمایشي سنجِش پیش ویژه دانش آموزان پیش دانشگاهي 

و داوطلبان آزمون سراسری سال 97
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به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  براساس  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی  و 
بر  تقسيم  ضرايب(  به  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره  برابر  سه  عالوه  به  ضرايب( 

مجموع كل ضرايب محاسبه می  شود.
شهریه آزمون  های آزمایشی سنجِش پیش:

برای  گذشته  سنوات  همچون  سنجش  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
متقاضيان بيش از يك نوبت آزمون تخفیفاتی را در نظر گرفته است كه اين امكان 
بهره مند  بيشتری  از تخفیف  تعداد مراحل  افزايش  تا در صورت  را ميسر می نمايد 
گردند و در اين جهت برای سال 9۶-97 شيوه اعمال تخفیف شهريه آزمون را برای 
متقاضيان بيش از يك آزمون در جهت رفاه حال داوطلبان عزيز به كار گرفته است 
تا ضمن تجميع فرآيند ثبت نام برای هر يك از دانش آموزان در كليه مراحل، امكان 

پرداخت شهریه كمتری برای ثبت  نام فراهم شود.

جدول شهریه آزمون  های آزمایشی سنجِش پیش: 

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

می تواند متقاضی 3 نوبت آزمون مرحله  ای و 3 نوبت آزمون جامع باشد.
البته باتوجه 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 داوطلبان عزیز در كلیۀ آزمون  های مرحله  ای و جامع به طور یکجا 

ثبت نام نمایند.
شايان ذكر است كه داوطلبان برای استفاده بيشتر از تخفيف پلكانی، بهتر است تعداد 
برخورداری  ضمن  تا  نمايند  خريداری  را  آزمون  ها  از  بيشتری  نوبت های  و  مراحل 
از تعداد آزمون های آزمايشی سنجِش پيش، از تخفيف باالتری نيز بهره مند شوند. 
بديهی است كه مطلوب  ترين حالت ثبت  نام برای داوطلبان از نظر هزينه پرداختی، 
ثبت  نام يكجا در ۸ نوبت آزمون )4 مرحله ای + 4 جامع( است كه در اين صورت با 
240/000 ريال و  2۸0/000 ريالی، متوسط شهريه هر آزمون  تخفیف ویژه  احتساب 

مجموعاً 1/920/000 ريال است.
ضمناً به اطالع داوطلبان می  رساند كه در هنگام ثبت  نام و پس از انتخاب نوبت  های 
آزمون از سوي داوطلب، برنامه ثبت  نام اينترنتی به  طور خودكار، وجه را با احتساب 

تخفيف محاسبه می  نمايد.
الزم به  ذكر است كه جدول تکمیلی مربوط به هزینه های ثبت نام، برای داوطلبانی 
كه مایل به انتخاب آزمون  های آزمایشی سنجشِ پیش به  صورت تلفیقی هستند، 

در سایت اینترنتی ثبت نام آزمون  ها )www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
نحوه ثبت نام:

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

دريافت نمايند.

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

نهایی و شماره پرونده و كد پی گیری 1۶ رقمی دریافت نماید.
 داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت  نام در صورت داشتن 
ویژه  خط  با  می توانند  ثبت  نام،  ضوابط  و  شرایط  خصوص  در  سؤال  گونه  هر 
429۶۶-021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح ۸:30 

الی 12:30 و عصر 13:30 الی 1۶:00 
براي سهولت  مايل هستند  دبيرستان  هايی كه  ثبت نام گروهی از طریق مدارس: 
ثبت  نام به صورت يكجا از دانش آموزان خود ثبت  نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقيق دستورالعمل ثبت  نام مدارس همكار، درصورت داشتن هرگونه سؤال مي توانند 
تلفن  هاي:  با شماره  الی 1۶:۰۰   الی 12:3۰و عصر 13:3۰  در ساعات: صبح۸:3۰  

۸۸۸44791 الی ۸۸۸44793 تماس حاصل نمايند.
نکات مهم:

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

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 
تهران، پل کریم خان زند، خيابان ميرزاي شيرازي، خيابان شهيد  نشاني:  به 
نژاد کي، روبروي کالنتري سنایي، پالك 30، تلفن: ۸۸321455 نيز آماده ثبت نام 

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

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

آزمايشی سنجش ـ ثبت  نام جديد(.
گام سوم: دريافت كد پی گيری 1۶ رقمی ثبت نام.

 
شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
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پيرو اطالعيه مورخ 9۶/7/24، بدين  وسيله  نظر معرفي شدگان چندبرابرظرفيت رشته  هاي 
تحصيلي نيمه متمركز علوم ورزشي و مربي گري ورزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي و آموزش تربيت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي در آزمون 

سراسري سال 139۶ را به  نكات زير معطوف  مي دارد: 
1- كليه معرفي شدگان بايد طبق برنامه  زماني مندرج در اين اطالعيه اقدام نمايند. 

2- به همراه داشتن اصل شناسنامه يا كارت ملي براي كل داوطلبان در روز آزمون الزامي 
است.

3- با توجه به اينكه معرفي شدگان رشته هاي نيمه متمركز نيازي به انتخاب رشته مجدد 
نداشته و براساس اولويت بندي رشته هاي خود در فرم انتخاب رشته گزينش خواهند 
شد؛ لذا در صورتي كه براي  انجام  مراحل  مختلف  مصاحبه، معاينه يا آزمون عملي رشته  
نيمه متمركز اعالم شده ، مراجعه  نموده و در نهايت به عنوان پذيرفته شده  نهايي  هر يك 
از رشته هاي تحصيلي  نيمه  متمركز اعالم  قبولي شوند، مطابق ضوابط قبولي  قبلي آنان  

بايد در رشته قبولي نيمه متمركز ثبت نام و  در رشته  متمركز لغو مي گردد و منحصراً 
ادامه تحصيل نمايند. بدیهي است  كه امکان بازگشت و ادامه تحصیل این قبیل از 

پذیرفته شدگان در رشته قبولي متمركز میسر نیست. 
4- آزمون  عملي رشته  هاي تحصيلي نيمه متمركز علوم ورزشي، مربي گري ورزشي 
و آموزش تربيت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي قابل تمديد، 
و تحت هيچ شرايطي  داوطلبي  براي هيچ  انفرادي  به صورت  آن  برگزاري  يا  تكرار 

ميسر نيست.
ورزشي  علوم  نيمه متمركز  تحصيلي  رشته  هاي  عملي  آزمون  در  شركت  كارت   -5
بدني  تربيت  آموزش  و  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  ورزشي  مربي گري  و 
پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي در حوزهاي برگزاري آزمون عملي 
تحويل داوطلبان خواهد شد. داوطلبان معرفي شده رشته  هاي تحصيلي نيمه متمركز 
علوم ورزشي و مربي گري ورزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و آموزش تربيت 

اطالعیه سازمان  سنجش آموزش  كشور در خصوص:

 نحوه توزیع كارت ،  تعیین زمان و مکان برگزاري آزمون عملي 

رشته هاي  تحصیلي نیمه متمركز علوم ورزشي و مربي گري ورزشي 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و آموزش تربیت بدني 

پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان و موسیقي نظامي 

در آزمون سراسري سال 139۶

بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان آزمون سراسري سال 1397 مي رساند: بر اساس 
مصوبه نهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 9۶/۸/2۰ ميزان و نحوة 
تأثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال 1397  همانند آزمون سراسري سال 139۶ 

به صورت زير است:
الف- آن دسته از ديپلمه هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اسالمي، كه ديپلم خود را از سال 13۸4 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات يك  يا چند درس 
آنها به صورت نهايي، سراسري و  كشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي 
 بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم )سال سوم آموزش متوسطه( به ميزان حداکثر 
25 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره 

 كل نهايي آنان لحاظ مي شود.
ب- داوطلبان داراي مدرك پيش دانشگاهي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني، 
علوم و معارف اسالمي و هنر، كه مدرك دوره پيش دانشگاهي خود را از سال تحصيلي 

9۰-91 به بعد اخذ كرده اند و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري 
و كشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود 
دوره پيش دانشگاهي )صرفاً نمرات دروسی كه به صورت نهايی، سراسری و كشوری برگزار 
شده است( به ميزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به 

صورت تأثير مثبت در نمره  كل نهايي آنان لحاظ مي شود.
تبصره: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصيلی بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال 

خواهد شد. 
شايان ذكر است كه اعمال تأثير مثبت سوابق تحصيلي، بدان معني است كه اگر سوابق 
تحصيلي باعث افزايش نمره كل نهايي آزمون هر زيرگروه شود، در آن زيرگروه اعمال 
خواهد شد، و اگر باعث كاهش نمره كل  نهايي آزمون هر زيرگروه شود )اثر منفي داشته 
باشد( در آن زيرگروه اعمال نمي شود و نمره كل آزمون آن زيرگروه به عنوان نمره كل 

نهايي زيرگروه فوق در نظر گرفته مي شود.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره : 

میزان و نحوة تأثیر سوابق تحصیلي در آزمون سراسري سال 1397 
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بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان، الزم  است  با همراه داشتن لباس  و كفش  ورزشي ، 
منحصراً در روزهاي تعيين  شده  در حوزه برگزاري حضور يابند. بديهي  است  كه در 
صورت   نداشتن  شناسنامه و كارت ملي، از داوطلب،  مراحل معاينات و آزمون  عملي  و 

مصاحبه  به  عمل  نخواهد آمد. 
یادآوري مهم : معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته  هاي تحصيلي نيمه متمركز علوم 
ورزشي، مربي گري ورزشي و آموزش تربيت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان بايد از 
سالمت كامل جسماني برخوردار بوده و بخصوص از سالمت قلبي و ريوي خود يقين داشته 
و آمادگي هاي الزم را براي تست هاي آزمون  عملي  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
داشته  باشند. با توجه به اینکه در محل حوزه برگزاري آزمون عملي، معاینات 
با نظارت پژوهشگاه تربیت بدني وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  پزشکي 
انجام خواهد شد، نیاز به همراه داشتن گواهي سالمت و ارائه گواهي تندرستي 

براي داوطلبان نیست. 
۶-كليه معرفي شدگان چند برابر ظرفيت پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان وابسته به وزارت 
آموزش و پرورش، عالوه بر شركت در آزمون عملي، بايد طبق اطالعيه اي كه در دهه آخر 
آذرماه از سوي اين سازمان براي شركت در مصاحبه تخصصي و بررسي صالحيت هاي 
عمومي كه در دو قسمت مجزا توسط آموزش و پرورش برگزار خواهد شد شركت نمايند؛ 
در غير اين صورت، عدم شركت در اين مصاحبه، به منزله انصراف فرد از ادامه گزينش 
تلقي مي گردد؛ به عبارتي كليه داوطلبان بايد حائز شرايط مصاحبه و بررسي صالحيت هاي 
عمومي بوده تا در گزينش نهايي كه بر اساس ضوابط اين سازمان در بهمن ماه انجام 

مي گردد، باشند.
7- معرفي شدگان رشته هاي  نيمه متمركز دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي و پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان وابسته به وزارت آموزش و پرورش، در صورتي كه 
در آزمون عملي شركت نموده و در رديف پذيرفته شدگان نهايي در دوره فوق قرار بگيرند، 

حق ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1397 را نخواهند داشت.
۸- داوطلباني كه در رديف معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت رشته هاي فوق الذكر بوده و 
نسبت به پرداخت هزینه آزمون عملي در موعد مقرر اقدام ننموده اند، در صورت 
تمايل براي شركت در آزمون عملي مي توانند براي بررسي وضعيت خود با به همراه داشتن 
دو قطعه عكس و كارت شناسايي معتبر مطابق جدول ذيل به محل برگزاري آزمون و به 

نماينده سازمان سنجش مستقر در شهرستان برگزاري، مراجعه نمايند.
9- آزمون عملي  براي كليه  معرفي شدگان  خانم ها در روز پنجشنبه مورخ 9۶/9/2 

و آقایان در روز جمعه مورخ 9۶/9/3 برگزار مي گردد. 
10- كليه معرفي  شدگان بايد فقط  براساس برنامه زماني طبق استان محل اقامت مندرج 

در جدول ذيل در آزمون عملي شركت نمايند. 
علوم  نيمه متمركز  تحصيلي  رشته   از  يك  هر  ظرفيت  چندبرابر  معرفي شدگان   -11
فرهنگيان  دانشگاه  پرديس هاي  بدني  تربيت  آموزش  و  ورزشي  مربي گري  ورزشي، 
براي هزینه آزمون عملي )موضوع پرداخت 200/000  واريزي  مبلغ  بر  عالوه  بايد 
تست هاي  و  پزشكي  معاينه  انجام  بابت   ،)9۶/7/24 مورخ  اطالعیه  در  ریال 
سالمت و تندرستي مبلغ 250/000 )دویست  و پنجاه هزار( ریال به شماره حساب 
  IR7۶0100004001022۶030015۸2 شبا  شماره  به  يا   4001022۶030015۸2 
شناسه واریزي 370022۶74140107005100300340004  نزد بانك مركزي به نام 
درآمد اختصاصي پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي قابل واريز در كليه شعبات بانك ها 
)تكميل فرم سانتا( واريز نموده و از ساعت ۸:۰۰ صبح به حوزه هاي برگزاري محل آزمون 
عملي به شرح جدول ذيل مراجعه نمايند. همچنين الزم است كه عبارت »بابت معاینه 
پزشکي و تست هاي سالمت و تندرستي« روي اصل فيش واريزي مبلغ 25۰/۰۰۰ 
)دويست  و پنجاه هزار( ريال درج شود و آن را در روز آزمون تحويل حوزه آزمون عملي 

نمايند.

آدرس محل انجام معاینه پزشکي و آزمون عملي در رشته علوم   ورزشي، 
مربي گري ورزشي   و آموزش تربیت بدني پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان

استانهاي محل
 آدرس حوزه امتحاني و محل  مراجعه اقامت داوطلبان

تهران، البرز، قم و مركزي  
كرج- حصارك- خيابان شهيد بهشتی- ميدان دانشگاه- دانشگاه خوارزمی- 

دانشكده تربيت بدنی و علوم ورزشی. 
شماره تماس: 34512۰۰1- 34579۶۰۰ ) كد۰2۶( - داخلی 243۰ 

آذربايجان  شرقي ، 
آذربايجان  غربي  و اردبيل 

 تبریز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبريز-دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي.
 شماره تماس: 33393257-3339325۶ )كد۰41(

اصفهان ، چهار محال  و 
بختياري ، يزد و كرمان

اصفهان- ميدان آزادي-خيابان دانشگاه )هزار جريب( درب شرقي دانشگاه 
اصفهان- سالن ورزشي شهيد بهراميان.

شماره تماس: 37932571-3793219۶ )كد ۰31(.

فارس، بوشهر،كهگيلويه  و 
بويراحمد و هرمزگان

شیراز- بلواردانشجو -ميدان ارم-خوابگاه ارم-دانشكده علوم تربيتي دانشگاه 
شيراز- گروه  تربيت  بدني وعلوم ورزشي.سالن ورزشي 15 خرداد. شماره تماس: 

3۶134۶74 – 3۶134۶99 )كد ۰71(

خراسان  شمالي، خراسان 
جنوبي، خراسان رضوي و 

سيستان  و بلوچستان 

مشهد- ميدان آزادي- دانشگاه  فردوسي  مشهد- دانشكده  تربيت  بدني و علوم 
ورزشي.

شماره تماس: 3۸۸۰3455-3۸۸۰34۶5 )كد۰51(

رشت- كيلومتر 1۰ جاده تهران- دانشكده  تربيت  بدني دانشگاه گيالن. گيالن، زنجان و قزوين
شماره تماس: 33۶9۰۸1۶-33۶9۰۶۸5 )كد۰13(

كرمانشاه، همدان و 
كردستان

كرمانشاه- باغ ابريشم- دانشگاه رازي كرمانشاه- دانشكده تربيت  بدني و علوم 
ورزشي. 

شماره تماس: 342۸32۶7-342792۶5 )۰۸3(

اهواز- دانشگاه شهيد چمران اهواز- دانشكده تربيت  بدني و علوم ورزشي. خوزستان، لرستان و ايالم
شماره تماس: 3333۶31۶-333۶9512 )كد ۰۶1(

مازندران، گلستان، سمنان
بابلسر- خيابان شهيد بهشتي-پرديس دانشگاه مازندران- دانشكده تربيت  

بدني و علوم ورزشي.
شماره تماس: 353۰22۰1 )كد۰11(.

تذكر مهم: به همراه داشتن يك قطعه عكس 4×3، لباس  و كفش  ورزشي ، اصل شناسنامه 
يا كارت ملي و اصل فيش هزينه تست هاي سالمت و تندرستي و انجام معاينه پزشكي به 
مبلغ 25۰/۰۰۰  )دويست و پنجاه  هزار( ريال در زمان آزمون عملي ضروري است؛ در غير 

اين صورت، از داوطلب  آزمون  عملي  به  عمل  نخواهد آمد.
12- معرفي شدگان  رشته       تحصیلي موسیقي نظامي )كد 27111(  دانشگاه هنر 

)محل تحصیل پردیس كرج( بورسیه ارتش جمهوري اسالمي ایران
كليه داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي شده چند برابر ظرفيت  رشته       تحصيلي 
موسيقي نظامي )كد 27111(  دانشگاه هنر )محل تحصيل پرديس كرج( – بورسيه ارتش 
جمهوري اسالمي ايران اعالم شده است و هزينه انجام آزمون عملي را در زمان مقرر 
پرداخت نموده اند، ضرورت دارد كه برای شركت در آزمون عملی، با همراه داشتن يك 
قطعه عكس 4×3 و اصل شناسنامه يا كارت ملي، در روز جمعه مورخ 9۶/9/10 رأس 
ساعت ۸:3۰ دقيقه صبح )براي تعيين نوبت( و شركت در آزمون عملي، به آدرس: تهران- 
خيابان كريمخان زند- بين استاد نجات اللهي و سپهبدقرني-پالك 2۰4- سازمان سنجش 
و آموزش كشور مراجعه نمايند. ضمناً كارت شركت در آزمون در همان محل برگزاري 

آزمون عملي به داوطلبان تحويل خواهد شد.
نحوه برگزاري آزمون موسیقي نظامي: تسلط الزم به يكي از سازهاي بادي، چوبي يا 
بادي- برنجي، اركسترهاي سمفونيك )به استثناي سازهاي ضربي يا كوبه اي( و نيز تسلط 

به سرايش و شنوايي. همراه داشتن ساز تخصصي توسط داوطلبان ضروري است.
 داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در 
 سايت اين سازمان به نشاني: www.Sanjesh.org مطرح نموده يا با  شماره  تلفن:

 421۶3  )پيش شماره 021( تماس حاصل نمايند.
روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  كشور
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تحصيلی  سوابق  مربوطه،  قانونی  مراجع  مصوبات  اساس  بر  و  اخير  سال  های  طی 
سال يازدهم متوسطه نقش تعيين كننده  ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ايفا نموده است؛ به طوری كه سوابق تحصيلی 
سال يازدهم متوسطه داوطلبان آزمون سراسری هم اكنون يكی از عوامل مهم تعيين 

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

و همچنين مشاوران و دست  اندركاران دبيرستان ها قرار گيرد.

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

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

 ارائه كارنامه تحليلی پيشرفت تحصيلی در هر آزمون و مقايسه با آزمون  های قبل.
كه  دبيرستان  هايی  برای  مديريتی  و  مقايسه  ای  تحليلی،  گزارش  های  ارائه   
دانش آموزان سال يازدهم خود را به صورت گروهی در اين آزمون  ها شركت می  دهند.

 ارائه نتيجه نمرات آزمون به شركت كنندگان بالفاصله پس از پايان هر آزمون.
نحوة زمان بندی آزمون  ها به شرح جدول زیر است:

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

می شوند. فاز اول، آزمون های تابستانه بوده كه در 3 نوبت برگزار خواهند شد. هدف 
اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مرور كلی مطالب كتاب  های درسی پايۀ دهم 
خواهد بود. فاز دوم، آزمون های مرحله ای بوده كه در 6 نوبت برگزار خواهند شد. 
پايۀ  درسی  كتاب های  مطالب  به  دقيق تر  نگاه  و  بررسی  آزمون ها،  اين  كلی  هدف 
يازدهم و ارزيابی پيشرفت تحصيلی دانش  آموزان در طول سال تحصيلی است. در اين 
ميان، آزمون ويژه ای )آزمون مرحلۀ 4( در نظر گرفته شده است كه در پايان امتحانات 
نيمسال اول، در تاريخ 1396/11/6 برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب 
نيمسال اول است كه پس از امتحانات تشريحی نيمسال اول برگزار خواهد شد و بر 
اساس آن، آمادگی دانش آموزان براساس پرسش های چهارگزينه ای استاندارد مرتبط 
با مطالب اين نيمسال تحصيلی مورد سنجش و ارزيابی قرار خواهد گرفت. فاز سوم، 
آزمون های جامع بوده كه در 2 نوبت برگزار خواهند شد. هدف اين آزمون  ها، آشنايی 
كامل دانش  آموزان با پرسش  های چهارگزينه  ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات 
است.  آزمون سراسری سال 1398  برای  آمادگی  مقدمۀ  نوعی،  به  و  خرداد 1397 

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

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

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

ارتباط با شركت در آزمون سراسری سال بعد باشد.

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

آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهــم 
ویژه دانش آموزان پایه یازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه(



15 29 آبان ماه 1396  سال بیست و دوم ، شماره 33

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

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

جلسه خود اقدام می  نمايند.

شهریه آزمون  های آزمایشی سنجِش یازدهم:

برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
امكان  اين  كه  است  گرفته  نظر  در  تخفيفاتی  آزمون  نوبت  يك  از  بيش  متقاضيان 
را ميسر می  نمايد تا در صورت افزايش تعداد مراحل، از تخفيف بيشتری بهره  مند 
گردند و در اين جهت برای سال 96-97 شيوه 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 یازدهم:

با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه  های ثبت  نام مندرج در آن، اين امكان نيز 
فراهم گرديده است تا داوطلبان عزيز در صورت تمايل بتوانند آزمون  های سنجِش 
به  عنوان مثال،  نمايند؛  نام  انتخاب و ثبت   نياز و دلخواه،  تعداد مورد  به  را  يازدهم 
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 تمامی آنها، داوطلب را گام به گام آماده تر 
می  نمايد لذا توصيه می  شود كه داوطلبان عزيز در كليۀ آزمون  های مرحله  ای و 

جامع به طور يكجا ثبت  نام نمايند.
شايان ذكر است كه داوطلبان، برای استفاده بيشتر از تخفيف پلكانی، بهتر است تعداد 
مراحل و نوبت  های بيشتری از آزمون  ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری از 
تعداد آزمون  های آزمايشی سنجشِ يازدهم، از تخفيف باالتری نيز بهره  مند شوند. 
بديهی است كه مطلوب  ترين حالت ثبت  نام برای داوطلبان از نظر هزينه پرداختی، 
ثبت  نام يكجا در 6 نوبت آزمون )4 مرحله + 2 جامع( است كه در اين صورت، با 
احتساب تخفيف ويژه 150/000 ريالی، متوسط شهريه هر آزمون حدوداً 235/000 

ريال و مجموعاً 1/410/000 ريال است.

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

تخفيف محاسبه می  نمايد.
الزم به  ذكر است كه جدول تكميلی مربوط به هزينه  های ثبت  نام، برای داوطلبانی 
كه مايل به انتخاب آزمون  های آزمايشی سنجشِ يازدهم به  صورت تلفيقی هستند، 

در سايت اينترنتی ثبت  نام آزمون ها )www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
نحوه ثبت نام:

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

و كد رهگيري دريافت نمايند.
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 دقيق دفترچه راهنمای ثبت  نام در صورت داشتن هر گونه سؤال 
در خصوص شرايط و ضوابط ثبت  نام، می توانند با خط ويژه: 42966-021 )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 
ثبت  نام به صورت يكجا از دانش آموزان خود ثبت  نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقيق دستورالعمل ثبت  نام مدارس همكار، درصورت داشتن هرگونه سؤال مي  توانند 
در ساعات: صبح8:30  الی 12:30و عصر 13:30 الی 16:00  با شماره تلفن  هاي: 

88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمايند.

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 براي برخورداری از حداكثر تخفيف در شهريه 

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

در اين خصوص دقت الزم را به عمل آورند.
سايت  طريق  از  كشور  سراسري  داوطلبان  كليه  براي  ثبت نام  حضوري:  ثبت نام 
اينترنتي به نشاني: www.sanjeshserv.ir امكان پذير است و دفتر مركزي شركت 
تهران، پل كريم خان زند، خيابان ميرزاي شيرازي، خيابان شهيد  نشاني:  به 
آماده  نيز   88321455 تلفن:   ،30 پالك  سنايي،  كالنتري  روبروي  نژاد كي، 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فرمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

تکمیل ظرفیت رشته هاي تحصیلي در مؤسسات 

آموزش عالي غیردولتي ـ غیرانتفاعي و مراكز و 

واحدهاي آموزشي دانشگاه پیام نور سال 139۶


