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17 ربیع االّول ، خجسته زادروزخاتم 

پیامبران الهی، حضرت محّمد بن عبدا... 

) صّلی ا...علیه وآله و َسّلم( و حضرت امام 

جعفرصادق )علیه السالم( برتمام موّحدان 

و مسلمانان تهنیت باد

از 16 آذر آغاز می شود :

ثبت نام آزمون
 کارشناسی ارشد 97

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 اصالحات تكمیل ظرفیت، ظرفیت جديد 
و تمديد مهلت انتخاب رشته  
آزمون سراسري سال 1396

به اطالع داوطلبان گروه آزمايشي هنر در آزمون سراسري 
از سؤال هاي تخصصي  سال 1397 مي رساند كه بخشي 
گروه آزمايشي هنر از كتاب هاي: كارگاه هنر 1 )كد: 594(، 
تاريخ 1 )كد:  كارگاه هنر 2 )كد: 594/1(، سير هنر در 
انسان،   ،)594/8 )كد:   2 تاريخ  در  هنر  سير   ،)594/3
و  هنري  ميراث  با  آشنايي   ،)594/7 )كد:  طراحي  فضا، 
تجسمي  هنرهاي  مباني   ،)594/6 )كد:  ايران  فرهنگي 
)كد: 358/21(، طراحي 1 )كد: 359/92(، طراحي 2 )كد: 
489/9(، آشـنايي با بنـاهاي تـاريخي )كد: 492/6(، خط 
در گرافيك )كد: 491/6(، ترسيم فني و نقشه كشي )كد: 
)كد:  )كد: 496/3(، عكاسي 1  نقاشي  359/78(، كارگاه 
358/15 و 497/6(، طراحي اندام و لباس )كد: 494/8(، 
 كارگاه طراحي نقوش سنتي )كد: 359/77(،  حجم سازي 1 
)كد:   1 ايران  دستي  صنايع  با  آشنايي   ،)450/3 )كد: 
359/30( و مباني نظري و ساختار موسيقي ايراني )كد: 

331( طراحي خواهد شد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

فهرست بخشي از منابع آزمون سراسري 

سال 1397 گروه آزمايشي هنر

مثبت انديش باشیم تا آرامش ، مهماِن وجودمان شود

چگونه عالوه بر آزمون سراسري ، خود را براي 
امتحانات مدرسه نیز آماده کنیم؟

آزمون کارشناسی ارشد97 و چند نکته

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 پذيرفته شدگان رشته هاي بورسیه يا شرايط خاص در مرحله 
 تكمیل ظرفیت آزمون کارشناسي ارشد 96
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   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
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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

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند: 
كسي كه توانايي نهي از منكر را داشته باشد 
و نهي از منكر نكند، دوست دارد كه خداوند 
را  خدا  نافرماني  كه  كسي  و  نشود،  اطاعت 
دوست داشته باشد، آشكارا با خداوند دشمني 

كرده است.

بر روِز  را  نيامده ات  اندوِه روِز   ! اي پسر آدم 
آمده ات ميفزا كه اگر فردا از عمِر تو ماند، خدا 

روزِي تو را در آن رسانَد.

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند:
نماز، از آداب اوليه دين است، و آن مايه خشنودي 

خداوند، و راه و روش پيامبران الهي است .

به ياري خدا، از پنجشنبه همين هفته )16 آذر ماه 
ناپيوسته  آزمون كارشناسي ارشد  ثبت نام در   )1396
ـ  علمي  المپياد  سومين  و  بيست  و   1397 سال 
خاطر،  همين  به  مي گردد.  آغاز  كشور  دانشجويي 
مناسب ديديم كه چند نكته در ارتباط با اين آزمون 
يادآور  گرامي  داوطلبان  اطالع  براي  ستون  اين  در 

شويم:
1 ـ ثبت نام در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 
1397 از روز پنج شنبه مورخ 16 آذر ماه آغاز مي شود 

و در روز چهارشنبه 22 آذر ماه پايان مي پذيرد.
ياد  آزمون  در  ثبت نام  كه  است  تأكيد  به  الزم  ـ   2
طريق  از  و  اينترنتي  صورت  به  منحصراً  شده، 
نشاني: به  سنجش  سازمان  اطالع رساني   پايگاه 

 www.sanjesh.org انجام خواهد پذيرفت.
و  عمومي  از شرايط  آگاهي  ـ عالقه مندان، ضمن   3
دفترچه  در  كه  آزمون،  اين  در  شركت  اختصاصي 
اطالع رساني  پايگاه  در  آزمون  در  شركت  راهنماي 
كه  صورتي  در  مي توانند،  دارد،  قرار  سازمان  اين 
رشته  دو  در  حداكثر  باشند،  مذكور  شرايط  داراي 
امتحاني )طبق ضوابط رشته  هاي امتحاني درج شده 
در دفترچه راهنماي ثبت نام( متقاضي ثبت نام شوند. 
4 ـ داوطلباني كه عالوه بر رشته انتخابي يا امتحاني 
رشته   در  شركت  به   عالقه مند  اول(،  )رشته  اصلي 
امتحاني  دوم هستند، بايد يك  كارت اعتباري ديگر، 

عالوه بر كارت اعتباري اول خريداري نمايند.
آزمون  در  و شركت  ثبت نام  متقاضي  داوطلبان  ـ   5
كدرشته هاي امتحاني )اصلي و شناور(، كه عالقه مند 
دانشگاه  تحصيلي  رشته هاي  گزينش  در  شركت  به 
و  غيردولتي  عالي  آموزش  مؤسسات  و  پيام نور 
غيرانتفاعي هستند، الزم است كه عالوه بر پرداخت 
مبالغ ثبت نام، با پرداخت مبلغ تعيين شده براي اين 
ثبت نام نيز به منظور اعالم عالقه مندي به دوره هاي 

مذكور، اقدام نمايند.

دستورالعمل  برابر  داوطلبان،  كه  است  شايسته  ـ   6
فرم  ابتدا  ثبت نام،  راهنماي  دفترچه  در  شده  درج 
شده  ياد  دفترچه  در  مندرج  تقاضانامه  نويس  پيش 
را تكميل نموده و سپس بر اساس فرم پيش نويس، 
سنجش،  سازمان  اطالع رساني  پايگاه  به  مراجعه  با 
برنامه  نرم افزاري  بندهاي  براساس  را  الزم  اطالعات 

ثبت نام وارد كنند. 
7ـ  الزم است كه داوطلبان، در درج اطالعات ثبت نامي 
خود دقت كنند. بديهي است كه در صورت مشاهده 
تقاضانامه  در  شده  قيد  موارد  در  مغايرت  هرگونه 
پذيرفته شدن  با مدارك داوطلب، در صورت  ثبت نام 
در آزمون، قبولي وي »كان لم يكن« تلقي شده و از 

ادامه تحصيل داوطلب جلوگيري خواهد شد.
آزمون  شده،  پيش بيني  زماني  برنامه  مطابق  ـ   8
روزهاي  در   1397 سال  ناپيوسته  كارشناسي ارشد 
پنجشنبه 6 و جمعه 7 ارديبهشت 97 برگزار خواهد 

شد.
9ـ  داوطلبان عالقه مند مي توانند هم زمان  با برگزاري  
در   ،1397 سال  ناپيوسته  كارشناسي ارشد  آزمون 
المپياد  آزمون  سومين  و  بيست  دوره  اولين  مرحله 

علمي ـ دانشجويي  كشور نيز شركت نمايند. 
انتخاب  در  كه  مي شود  توصيه  داوطلبان  به  ـ   10 
همچنين  و  دوم(  و  )اول  امتحاني  كدرشته هاي 
را  الزم  دقت  خود،  امتحاني  حوزه  محل  شهرستان 
پي گيري كد  دريافت  از  پس  زيرا  آورند؛  عمل   به 

درخواست هاي  به  خصوص  اين  در  رقمي،   16
داوطلبان مبني بر اصالح يا جابجايي، ترتيب اثر داده 
نخواهد شد؛ ضمناً توصيه  مي شود كه داوطلبان، پس 
از تكميل تقاضانامه ثبت نام و دريافت كد پي گيري، 
يك نسخه پرينت از تقاضانامه شان تهيه، و مندرجات 

آن را كنترل و نزد خود نگهداري نمايند.
موفق باشید

آزمون کارشناسي ارشد 97 و چند نکته
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 اعالم اصالحات اطالعیه تكمیل ظرفیت، ظرفیت جديد و تمديد مهلت انتخاب 
رشته برخي از رشته هاي تحصیلي دوره روزانه، شبانه، مجازي، پرديس 

خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي  آزمون سراسري سال 1396
پيرو اطالعيه مورخ 96/8/30، بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان شركت كننده در آزمون 
اعالم اصالحات و همچنين رشته محل هاي  سراسري سال 1396 مي رساند كه ضمن 
جديد، عالوه بر رشته هاي تحصيلي مندرج در اطالعيه فوق، به شرح جداول ذيل، مقرر 
گرديد كه به منظور مساعدت براي انتخاب رشته، در اين مرحله به داوطلبان اجازه داده 

شود تا پايان روز سه شنبه مورخ 96/9/14 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمايند.
لذا كليه متقاضيان بايد براساس مندرجات اين اطالعيه و همچنين اطالعيه مورخ 96/8/30 
نسبت به انتخاب كدرشته محل هاي مورد عالقه منحصراً از طريق پايگاه اطالع رساني اين 
سازمان اقدام نمايند. ضمناً داوطلباني كه قباًل انتخاب رشته نموده اند نيز در صورت تمايل 
و با توجه به مندرجات اين اطالعيه، مي توانند نسبت به ويرايش اولويت هاي انتخابي خود 

تا تاريخ فوق الذكر اقدام نمايند.
همچنين متقاضيان ثبت نام در رشته هاي پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي نيز تا زمان 
اعالم شده، مي توانند با توجه به مندرجات دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته )كه از 
طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان قابل دريافت است( نسبت به ثبت نام در اين مرحله 

اقدام نمايند.
با توجه به ضوابط گزينش بومی، مالك تعيين بومی در رشته محل هايی كه پذيرش آنها 
به صورت بومی شهرستان است، محل اخذ مدرك سه سال آخر تحصيالت دوره متوسطه 

)سال دوم، سوم و پيش دانشگاهی( در شهرستان و درصورت مغايرت سه سال مذكور، 
شهرستان محل تولد می باشد.

الف( اصالحات مربوط به اطالعیه مورخ 96/8/30 درخصوص اعالم ضوابط 
پذيرش در رشته هاي بومي شهرستان بشاگرد در گروه هاي آزمايشي علوم 

رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني:
مورخ  سراسری  آزمون  برنامه ريزی  و  مطالعه  كميته  جلسه  شصتمين  مصوبه  براساس 
1388/02/03 شرايط پذيرش رشته محل های مخصوص داوطلبان بومی شهرستان بشاگرد، 
عالوه بر توضيحات مندرج در اين اطالعيه در خصوص مالك تعيين بومي، به اين شرح است: 
1- در زمان ثبت نام در دانشگاه، سپردن تعهد خدمت پس از پايان تحصيالت به ميزان دو 

برابر مدت تحصيل در شهرستان بشاگرد.
2- كسب حداقل 75 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد رشته محل 

معادل دوره روزانه غيرمحروم در دانشگاه هرمزگان.

ب( رشته هاي جديد عالوه بر رشته هاي مندرج در اطالعیه مورخ 96/8/30
- گروه آزمایشی علوم تجربی:

1 - رشته هاي متمركز )داراي تعهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي(

مخصوص داوطلبان بومي شهرستان هاي ايرانشهر، دلگان، سرباز، فنوج، قصرقند و نیك شهر

توضيحات
جنس پذيرش ظرفيت 

پذيرش عنوان رشته كدرشته 
محل

دوره 
تحصيلي نحوه پذيرش

مرد زن

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل 
در مناطق تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 2 2 4 پزشكي 28210 روزانه با آزمون

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل 
در مناطق تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر 2 2 4 دندانپزشكي 28211 روزانه با آزمون

دانشگاه علوم پزشكي زابل - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل در 
مناطق تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر مرد زن 4 داروسازي 28212 روزانه با آزمون

مخصوص داوطلبان بومي شرق استان کرمان)شهرستان هاي بم، ريگان، نرماشیر و فهرج(

دانشگاه علوم پزشكي بم - داراي تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصيل- ممنوعيت نقل و انتقال مرد زن 3 پزشكي 12626 روزانه با آزمون

2 - رشته هاي نیمه متمركز )گروه آزمایشي علوم تجربي(
کارداني بهداشت محیط

مخصوص داوطلبان بومي شهرستان هاي ارزوئيه، زرند، بردسير، راور، شهربابك، بافت و 
كوهبنان - شرايط و ضوابط پذيرش رشته های نيمه متمركز مقطع كارداني گروه آموزش 
 142 الی   141 صفحه  در  مندرج  تحصيلي(  سوابق  اساس  بر  صرفاً  )پذيرش  پزشكی 

دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمايشی علوم تجربي سال 1396 مطالعه شود.

مرد زن 10
دانشگاه علوم پزشكي 
كرمان )محل تحصيل 
دانشكده پرستاري 

زرند(

28213 روزانه صرفًا با سوابق 
تحصيلی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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اطالعیه شرکت تعاونی خدمات آموزشی
تعاونی  انتشارات شرکت  فروشگاه  تلفن  و شماره  می رساند که آدرس  اطالع  به  بدین وسیله 

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

بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان آزمون سراسري سال 1397 مي رساند: بر اساس 
مصوبه نهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 96/8/20 ميزان و نحوة 
تأثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال 1397  همانند آزمون سراسري سال 1396 

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 1384 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 حداكثر 
25 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تأثیر 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 

90-91 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 حداكثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به 

صورت تأثیر 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 کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره : 

میزان و نحوة تأثیر سوابق تحصیلي
 در آزمون سراسري سال 1397 

اطالعیۀ بسیار مهم شرکت تعاونی خدمات آموزشی
با توجه به استفادة غير قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمايشی سنجش 
در كتاب های خود و همچنين انتشار و فروش غيرقانونی اين سؤاالت در سايت های 
هرگونه  ممنوعيت  كه  طور  همان  اجتماعی،  شبكه های  و  مجازی  فضای  اينترنتی، 
استفاده و انتشار سؤاالت آزمون های آزمايشی سنجش به هر طريق در نسخة چاپی 
اين سؤاالت درج گرديده است، بار ديگر يادآور می شود كه حق چاپ، تكثير و انتشار 
سؤاالت آزمون های آزمايشی سنجش به هر روش )الكترونيكی، استفاده در كانال های 
تلگرام، سايت ها و ...( در هر مقطع زمانی، برای تمام اشخاص حقيقی و حقوقی )حتی 

با ذكر منبع( ممنوع است؛ به عبارت ديگر، استفاده از سؤاالت آزمون های آزمايشی 
آموزشی  تعاونی خدمات  يعنی شركت  به پديدآورندة آن،  متعلق  سنجش، منحصراً 
از اين سؤاالت برای ساير  كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور، بوده و استفاده 
مؤسسات و ناشران آموزشی به كلی ممنوع است و اين موضوع محدود به دورة زمانی 
خاصی نيست. بديهی است كه اين شركت، اقدامات قانونی الزم را در مورد متخلفان 

از اين امر به عمل خواهد آورد.
شرکت تعاونی خدمات آموزشی
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پيرو اطالعيه مورخ 1396/09/05 بدين وسيله به اطالع كليه متقاضيان شركت در آزمون 
كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397 در تمام دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي 
و غير دولتي از جمله دانشگاه آزاد اسالمي و بيست و سومين المپياد علمي- دانشجويي 
كشور مي رساند كه با توجه به نكات ذيل و همچنين در نظر داشتن شرايط عمومي و 
اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي شركت در آزمون، مي توانند در آزمون مذكور 

ثبت نام و شركت نمايند.

شرايط ثبت نام :
مورخ  پنجشنبه  روز  از   1397 سال  ناپيوسته  كارشناسي ارشد  آزمون  براي  ثبت نام 
1396/09/16 آغاز مي شود و در روز چهارشنبه مورخ 1396/09/22 پايان مي پذيرد. الزم 
به تأكيد است كه ثبت نام در اين آزمون، منحصراً به صورت اينترنتي و از طريق پايگاه 

اطالع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org انجام خواهد پذيرفت.
عالقه مندان، ضمن اطالع از شرايط عمومي و اختصاصي، مقررات وظيفه عمومي، مقررات 
مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع غير ايراني و توضيحات مربوط به سهميه رزمندگان و 
ايثارگران )مندرج در دفترچه راهنماي شركت در آزمون كه در پايگاه اطالع رساني اين 
در  حداكثر  مي توانند  باشند،  مذكور  شرايط  داراي  كه  صورتي  در  دارد(،  قرار   سازمان 
دو رشته امتحاني )طبق ضوابط از رشته  هاي امتحاني مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام( 

متقاضي ثبت نام شوند. 

مراحلي که داوطلب بايد براي ثبت نام اقدام کند:
1- مراجعه به پايگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني فوق براي خريد كارت اعتباري 

ثبت نام )سريال 12 رقمي( و دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام )دفترچه شماره 1(.  
2- تهيه فايل عكس اسكن شده داوطلب بر اساس توضيحات مندرج در دفترچه 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، 
داوطلبان الزم است با استفاده از كارت هاي عضو شبكه بانكي شتاب كه پرداخت الكترونيكي 
مبلغ 360/000  پرداخت  و  اطالع رساني سازمان  پايگاه  به  مراجعه  با  است،  فعال   آنها 
)سيصد و شصت هزار( ريال به عنوان وجه ثبت نام شركت در آزمون يك كدرشته امتحاني 

نسبت به ثبت نام 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 5000 )پنج هزار( ريال 

به عنوان هزينه استفاده از خدمات پيام كوتاه، مي توانند از اين خدمات استفاده نمايند.
 5- داوطلباني كه عالوه بر رشته  انتخابي  يا امتحاني  اصلي )رشته  اول (، عالقه مند به  شركت 
در رشته  امتحاني  دوم هستند، ضرورت  دارد كه  كدرشته  امتحاني دوم را نيز در بند مربوط 
در تقاضانامه درج  نمايند. اين دسته از داوطلبان بايد براي رشته امتحاني  دوم يك  كارت 
اعتباري ديگر، به مبلغ 360/000 )سيصد و شصت هزار( ريال عالوه بر كارت اعتباري اول 

خريداري نمايند.

تذکر: داوطلبان متقاضي ثبت نام و شركت در آزمون كدرشته هاي امتحاني )اصلي و 
شناور( كه عالقه مند به شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و مؤسسات 
آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي هستند، الزم است كه عالوه بر پرداخت مبالغ ثبت نام، 
نسبت به پرداخت مبلغ 110/000 )صدو ده هزار( ريال ديگر نيز براي اعالم عالقه مندي 

به دوره هاي مذكور، اقدام نمايند.

دستورالعمل و نحوه تكمیل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:
 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 بر 
را  اين سازمان، اطالعات الزم  پايگاه اطالع رساني  به  با مراجعه  اساس فرم پيش نويس 
براساس بندهاي برنامه  نرم افزاري ثبت نام وارد نمايند. ضمناً داوطلبان الزم است كه در 
درج اطالعات ثبت نام دقت نمايند. بديهي است كه در صورت مشاهده هرگونه 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 توزيع کارت اينترنتي و محل آزمون:
براساس برنامه زماني پيش بيني شده، آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397 در 
روزهاي پنجشنبه و جمعه مورخ 06 و 1397/02/07 برگزار خواهد شد و داوطلبان الزم 
است كه از روز دوشنبه مورخ 1397/02/03 لغايت روز چهارشنبه مورخ 1397/02/05 با 
مراجعه به پايگاه اطالع رساني اين سازمان، نسبت به تهيه پرينت كارت شركت در آزمون 
و برگ راهنماي شركت در آزمون اقدام نمايند. محل آزمون داوطلبان بر اساس استان و 
شهرستان محل اقامت مندرج در بند 36 تقاضانامه تعيين مي گردد؛ لذا مقتضي است كه 
داوطلبان با مراجعه به جدول شماره 2 دفترچه راهنماي ثبت نام و درج كد مربوط به استان 

و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت نام اقدام نمايند. 

برگزاري  المپیاد علمي - دانشجويي  کشور:
داوطلبان عالقه مند مي توانند هم زمان  با برگزاري   آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 
1397، در اولين  مرحله دوره بيست و سومين آزمون المپياد علمي- دانشجويي  كشور بر 

اساس شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام در آزمون شركت نمايند. 

  نحوه انتخاب رشته و پذيرش: 
الف- كارنامه اعالم نتايج اوليه تمام داوطلبان آزمون از سوي اين سازمان براساس برنامه 
زماني مندرج در دفترچه راهنماي آزمون از طريق پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش 

آموزش كشور منتشر خواهد شد.
ب- تمام داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته باشند، مي توانند: 

ب-1( براي پذيرش در رشته محل هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، بجز دانشگاه 
آزاد اسالمي، نسبت به انتخاب رشته از طريق پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش 

كشور اقدام نمايند. 
ب-2( براي پذيرش در رشته محل هاي دانشگاه آزاد اسالمي انتخاب رشته از طريق پايگاه 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

 شرايط و ضوابط، تاريخ و نحوه ثبت نام در
 آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1397  

و بیست و سومین دوره المپیاد علمي- دانشجويي کشور



13 آذر ماه 1396  سال بیست و دوم ، شماره 35            6

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

  اعالم فهرست اسامي پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي تحصیلي بورسیه 
يا شرايط خاص در مرحله  تكمیل ظرفیت يا ظرفیت هاي جديد آزمون 

ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1396

اطالع رساني دانشگاه مذكور به صورت مستقل و براساس دفترچه راهنماي انتخاب رشته 
و اطالعيه هاي دانشگاه مذكور صورت خواهد گرفت. 

پايگاه  دو  هر  در  مجاز،  داوطلبان  براي  رشته  امكان  انتخاب  كه  است  بديهي  تذکر: 
اطالع رساني به صورت مجزا امكان پذير خواهد بود.

ج-  ساير موارد:
ساير موارد در خصوص سنجش و پذيرش دانشجو در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 
سال 1397 در تمام دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مطابق قانون سنجش و پذيرش 
دانشجوي در دوره هاي تحصيالت تكميلي مصوب 94/12/18 مجلس شوراي اسالمي و 

مصوبات شوراي سنجش و پذيرش تحصيالت تكميلي خواهد بود.

توصیه هاي  مهم :
1- داوطلبان براي اطالع از مقررات وظيفه عمومي، شرايط و ضوابط استفاده از سهميه 
ايثارگران و همچنين شرايط و ضوابط اتباع خارجي به دفترچه راهنماي شماره 1 كه روي 

پايگاه اطالع رساني سازمان قرار دارد،  مراجعه نمايند.
و  و دوم(  )اول  امتحاني  انتخاب كدرشته هاي  در  توصيه مي شود كه  داوطلبان  به   -2
همچنين شهرستان محل حوزه امتحاني خود، دقت الزم را مبذول فرمايند؛ لذا پس 
از دريافت كد پي گيري 16 رقمي، در اين خصوص به درخواست هاي داوطلبان مبني بر 

اصالح يا جابجايي، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3- توصيه  مي شود كه حتماَ داوطلبان پس از تكميل تقاضانامه ثبت نام و دريافت كد 
پي گيري، يك نسخه پرينت از تقاضانامه شان ثبت نام تهيه، و مندرجات آن را كنترل و نزد 

خود نگهداري نمايند.
4- با توجه به مشكالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، در خصوص اشتباه در ارسال 
عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً براي داوطلباني كه ثبت نام آنان از سوي ديگران 
انجام مي شود، رخ داده است، تأكيد مي گردد كه عالوه بر كنترل اطالعات ثبت نامي، 
حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به 
جاي عكس شما ارسال نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف 

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

گروهي  اعالم  خواهد شد. 
6- در صورت  لزوم ، داوطلبان مي توانند با شماره تلفن  گوياي: 42163-021 با روابط 
عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  كشور تماس  حاصل  كرده يا از طريق سيستم پاسخگويي 

اينترنتي )غيرحضوري( سازمان اقدام نمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اين  اطالع رساني  پايگاه  در  مندرج   96/8/10 و   96/8/7 مورخ  اطالعيه  انتشار  پيرو 
سازمان ضمن اعالم اسامي پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي تحصيلي بورسيه يا شرايط 
كارشناسي ارشد  ورودي  آزمون  جديد  ظرفيت هاي  يا  ظرفيت  تكميل  مرحله  خاص 
ناپيوسته سال 1396، بدين وسيله از داوطلباني كه اسامي آنان به همراه اين اطالعيه 
به عنوان پذيرفته شده نهايي در پايگاه اطالع رساني اين سازمان درج گرديده است، 
اطالع رساني  پايگاه  به  ثبت نام  دقيق  زمان  از  اطالع  براي  ابتدا  كه  مي نمايد  دعوت 
دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي مراجعه و سپس با همراه داشتن مدارك 
ثبت نامي )مدارك مندرج در اطالعيه مورخ 96/6/10 اين سازمان در خصوص اعالم 
اسامي پذيرفته شدگان نهايي مندرج در سايت سازمان( در زمان مقرر براي ثبت نام 
به مؤسسه آموزشي ذي ربط مراجعه نمايند. ضمناً در صورتي كه برنامه زماني مشخصي 
از سوي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي براي ثبت نام اعالم نگرديده باشد، الزم 
است كه براي ثبت نام در رشته قبولي اعالم شده، در يكي از روزهاي یكشنبه یا 
دوشنبه مورخ 1396/09/12 یا  1396/09/13 به مؤسسه آموزش عالي ذي ربط 

مراجعه نمايند.

تذکرات مهم:
1-  پذيرفته شدگان مندرج در اين اطالعيه، كه قباًل در يكي از دانشگاه ها و مؤسسات 
محل  از  نيست  الزم  گرفته اند،  قرار  نهايي  پذيرفته شدگان  رديف  در  عالي  آموزش 
قبولي قبلي انصراف دهند؛ بلكه با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد و 
از سوي مؤسسه محل قبولي مندرج در اين اطالعيه، مدارك ثبت نامي افراد مذكور 
از محل قبولي قبلي آنان درخواست مي گردد. ضمناً الزم به ذكر است قبولي قبلي 

آن دسته داوطلباني كه اسامي آنان در اين اطالعيه نيز به عنوان پذيرفته شده درج 
گرديده است، لغو مي گردد.

2- آن دسته از داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان پذيرفته شده نهايي در دوره هاي 
روزانه به همراه اين اطالعيه در پايگاه اطالع رساني اين سازمان درج گرديده است، 
حتي در صورت عدم ثبت نام يا انصراف قطعي از تحصيل، حق ثبت نام و شركت در 
انتخاب رشته هاي تحصيلي روزانه  آزمون تحصيالت تكميلي سال 1397 به منظور 

را ندارند.   
3- كليه پذيرفته شدگان بايد در زمان مقرر براي ثبت نام به مؤسسه محل قبولي خود 
مراجعه نمايند و عدم مراجعه در تاريخ هاي مقرر، به منزله انصراف از تحصيل در كد 

رشته محل ذي ربط تلقي مي گردد.
4- به دليل عدم تأييد نتيجه مصاحبه از سوي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
در كدرشته محل هاي 12189)دانشكده غيرانتفاعي اصول الدين(، 12644، 12648، 
12656، 12700 و 12781)دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب قم(، 12655)دانشگاه 
شاهد(،  و 24449)دانشگاه   18646 اهواز(، 18618،  )ع(  اميرالمومنين  غيرانتفاعي 
20038)دانشگاه علوم دريايي امام خميني)ره( نوشهر  و 25930، 25931، 25933 
عنوان  به  فردي  هيچ  مشخصات  تهران(،  خاتم  غيرانتفاعي  )دانشگاه   25935 و 

پذيرفته شده نهايي در اين كد رشته محل ها اعالم نگرديده  است.
اين  اينترنتي  با بخش پاسخگويي  را  داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود  ضمناً 
سازمان به نشاني: www.sanjesh.org در ميان گذاشته يا با شماره تلفن: 42163 

با پيش شماره 021 تماس حاصل نمايند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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برای  آمادگی  روند  در  كنكوری  دانش آموزان  از  برخی  كه  بزرگی  مشكالت  از  يكی 
می كنند،  مطالعه  كنكور  برای  كه  زمانی  در  مجبورند  كه  است  اين  دارند  كنكور 
برای امتحانات دی ماه هم خود را آماده كنند. اين دسته از دانش آموزان نمی توانند 
برنامه ريزی درستی برای اين دوره داشته باشند و به همين دليل احساس می كنند 
كنند؛  مطالعه  كنكور  برای  كمتر  آنها  تا  می شود  باعث  ماه  دی  امتحانات  دوره  كه 
حتی برخی از داوطلبان، چنان اين موضوع را برای خود بزرگ و غير قابل حل تلّقي 

می كنند كه احساس می كنند نمی توانند در كنكور موفق شوند.
     برخی ديگر از داوطلبان، آن چنان غرق مطالعه برای كنكور می شوند كه گاهی 
به طور كلی از امتحانات غافل شده يا از كنار برخی از دروس امتحانی رد شده و بدون 
مطالعه كافی در جلسات امتحان حاضر می شوند؛ غافل از اينكه همين مطالعه اجباری 
باعث می شود تا شما بتوانيد برای كنكور هم آماده تر شويد. عالوه بر اين داوطلبان، 
گروه سومی هم هستند كه تمايل دارند هم برای امتحان آماده شده و هم در ايام 
امتحانات، تا حدی كه می توانند، از كنكور غافل نشوند؛ اما آنها يك مشكل دارند و آن 

مشكل هم اين است كه نمی دانند چگونه به هر دوی اين اهداف دست يابند. 
 در واقع، مشكل بسياری از دانش آموزان اين است كه نمی توانند اين آمادگِی موازی 
مشكالت  از  اساسی،  و  عمده  صورت  به  هم  ضعف  اين  و  باشند،  داشته  بخوبی  را 
برنامه ريزی و ناتوانی در داشتن يك برنامه  خوب، ناشی می شود. هميشه در مقاالت 

مربوط در اين هفته نامه، به اين موضوع اشاره شده است كه برنامه ريزی، سنگ اول 
و بنيان اساسی موفقيت شما در راه رسيدن به هدفی است كه داريد. درست است 
كه اين هدف اصلی و مهم شما، موفقيت در كنكور و برنامه ريزی برای آن است، اما 
برای موفقيت در كنكور، بايد حواس شما به مسائل فرعی، ولي مهم مربوط به كنكور 
شما  از  بسياری  كه  است  ممكن  است.  مسائل  اين  از  يكی  امتحانات،  و  باشد،  هم 
دانش آموزان عزيز، برنامه خوبی برای آمادگي در كنكور داشته باشيد و طبق همين 
اما در اين برنامه، جايی برای امتحانات در نظر نگرفته باشيد يا  برنامه پيش رويد، 
برنامه شما مشكالتی در اين زمينه داشته باشد. با همه اين نكات، آنچه كه مهم است 
و بايد شما به آن توجه داشته باشيد، اين است كه بدون تعصب و نگرانی، برنامه خود 
را بررسی كنيد و برای يك مطالعه خوب و مؤثر، برنامه خود را تغيير داده يا كمی در 

آن دست ببريد.
نكته ای كه قبل از ادامه اين بحث، الزم است بدان اشاره كنيم، اين است كه داوطلبان 
پشت كنكوری، بايد طبق برنامه خودشان و با انرژی و پر توان، مطالعه خود را ادامه 
داده و از فرصت هايی كه در دست دارند، بهترين استفاده را ببرند. با توجه به اينكه 
مسأله برنامه ريزی در ايام امتحانات، يكی از مسائل مهم برای همه دانش آموزان است، 
ما در اين مقاله سعی داريم تا شما را با يك برنامه ريزی خوب آشنا كنيم. برای داشتن 

يك برنامه خوب به نكات زير توجه كنيد:

1- اولویت با دروس امتحانی است
در مدت زمانی كه برای امتحانات در دی ماه در نظر گرفته شده 
است، كاری كه همه دانش آموزان كنكوری بايد انجام دهند، 
توجه به دروس امتحانی است؛ پس برای يك برنامه ريزی 
خوب و بدون نقص، در درجه اول، وضعيت خود را در 
به همه  توجه  با  بررسی كنيد و سپس،  اين دروس 
وقتی كه در اختيار داريد و مقدار مطالعه قبلی و 
اطالعاتی كه از گذشته در مباحث و فصول درس 
مربوط داريد، زماني را در برنامه خود به مطالعه 
درس مورد نظر اختصاص دهيد. نكته ديگری 
كه در برنامه ريزی امتحانی تان بايد به آن توجه 
در  زمان  مدت  و  امتحان  تاريخ  باشيد،  داشته 

نظر گرفته شده برای مطالعه هر درس است. 
گونه ای  می تواند  امتحانی  برنامه  خود  معموالً 
برنامه ريزی درسی برای دانش آموزانی باشد كه 
در برنامه ريزی ضعيف هستند. اگر برنامه خوبی 
برای امتحان نداريد يا قادر به برنامه ريزی نيستيد، 
و  پايه  به عنوان  امتحانی مدرسه  برنامه  از  می توانيد 
برای  كنيد.  استفاده  امتحان  روزهای  برنامه ريزی  اصل 
انجام اين كار، برنامه امتحانی را به دقت مطالعه كنيد 
و سپس وقت درنظر گرفته شده برای هر امتحان را با 
توان و آمادگی تان در هر درس بسنجيد. اگر اين وقت 
كافی بود كه در همان مدت در نظر گرفته شده، درس 
مورد نظر را مطالعه كنيد، و اگر كم بود، از وقت مطالعه 

چگونه عالوه بر آزمون رسارسی ، 
خود را برای امتحانات مدرسه نيز آماده كنيم؟
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دروسی كه قبل از درس مورد نظر قرار دارند و شما اطمينان داريد كه در آن دروس 
آمادگی بيشتری داريد، زمانی را به وقت درس مورد نظر اضافه كنيد؛ اما اگر به نظر 
شما، وقت درنظر گرفته شده زياد بود، زمان مورد نظر برای مطالعه درس را از زمان 
اصلی كم كنيد و وقت خالی را در دفتر برنامه ريزی خود خالی نگه داريد. از اين وقت 
می توانيد برای دروس سخت خود كه در آنها آمادگی يا وقت كمتری داريد استفاده 
فقط  كرد؛  خواهيم  اشاره  آنها  به  ادامه  در  كه  ببريد  ديگری  استفاده های  يا  كنيد 
نكته مهم اين است كه بدانيد در مدت برگزاري امتحانات، اولويت با برنامه امتحانی 
بايد اين  شماست، نه دروس كنكور؛ حتی اگر در اين دروس، آمادگی كافی داريد، 

موضوع را به طور كامل مشخص كنيد تا خيالتان به اندازه كافی راحت باشد.

2- زمانی کوتاه برای تست مفهومی در برنامه ریزی روزهای امتحان
از  امتحان  روزهای  در  كه  است  اين  دانش آموزان،  از  بسياری  دغدغه های  از  يكی 
تستی خواندن و تست زدن دور می مانند؛ زيرا ايام امتحانات، زمان تشريحی خواندن 
است. ممكن است كه اين مسأله تاحدودی درست باشد، اما شما عزيزان بايد به اين 
نكته توجه كنيد كه در چند سال گذشته، طراحان سؤاالت كنكور در بيشتر دروس، 
تشريحی  مطالعه  دليل،  همين  به  و  می كنند،  طرح  مفهومی  صورت  به  را  سؤاالت 
می تواند به فهم بهتر مطلب برای پاسخگويي به چنين سؤاالتی كمك كند؛ از طرف 
می توان  باشد،  اصولی  و  درست  مطالعه  نحوه  اگر  هم،  تشريحی  مطالعه  در  ديگر، 

مطمئن بود كه تست زنی از آن مباحث هم تا حد بسيار زيادی ميسر است.
حاال فارغ از اين نگرانی، برای اينكه شما داوطلب عزيز تاحدودی بتوانيد خود را در ايام 
امتحانات برای كنكور نيز بسنجيد، می توانيد زمانی را در برنامه ريزی درسی روزهای 
امتحان برای تست زنی اختصاص دهيد؛ به اين صورت كه پس از پايان درس و مطالعه 
كامل آن، تست هايی از مباحث مورد نظر را انتخاب كنيد و به آنها پاسخ دهيد؛ البته 
سعی كنيد همان گونه كه به صورت تشريحی مطالعه كرده ايد، به صورت تشريحی 
نيز به جواب تست ها برسيد. انجام اين كار به شما كمك می كند تا از طرفی، مرور 
ديگری روی مطالب داشته باشيد، و از طرف ديگر، نقاط قوت و ضعف خود را نيز به 

شيوه كنكوری بسنجيد. 
نكته ای كه در اينجا الزم است به شما دانش آموزان عزيز يادآوری كنيم، اين است كه 
مهم ترين اصل، يادگيری تشريحی دروس است؛ پس اگر وقت كافی نداريد، تست زنی 
مباحث و دروس امتحانی را به دو هفته پس از زمان برگزاري امتحانات موكول كنيد. 
الزم است به ياد داشته باشيد كه دوره برگزاري امتحانات، زمانی است كه در درجه 
اول، شما آن را حتماً بايد برای مطالعه دروس امتحانی صرف كنيد و سپس به مسائل 
برای  زيادی  زمان  شما  نباشيد،  نگران  دهيد.  احتصاص  زنی  تست  قبيل  از  ديگری 
تست زنی و آزمودن خود در دروس متفاوت خواهيد داشت؛ پس حتماً بدون نگرانی، 

كارها را طبق اولويت انجام دهيد.

3- جای دروس پایه در امتحانات دی ماه
انجام  بايد  از كارهايی كه شما عزيزان دانش آموز  اشاره كرديم، يكی  همان گونه كه 
دهيد اين است كه در دفتر برنامه ريزی دی ماه، كه طبق برنامه امتحانی چيده شده 
است، زمان هايی را كه اضافه داريد، مشخص كنيد و سپس، در هر درسی كه الزم 
نظر  مورد  به مطالعه درس  را  زمان  آن  امتحانی،  با مطالعه درس  زمان  ديديد، هم 
اختصاص دهيد؛ حتی می توانيد مباحث و بخش هايی از دروس پايه را نيز بخوانيد. 
انجام اين كار برای شما از دو جهت سودمند است: اول اينكه كمك می كند تا مطالب 
مرتبط، به شيوه بهتر و اصولی تری در ذهن شما حك شود، و دوم اينكه باعث مي شود 

كه هم زمان برای كنكور نيز مطالبی را فرا بگيريد يا مرور كنيد. 

4- از خودتان بیش از حد توقع نداشته باشید 
همراه  زنده داری  شب  و  خوابی  بيدار  با  وقتی  مخصوصاً  امتحان!  شب های  از  امان 

باشد. يكی از ضعف ها و مشكالتی كه بسياری از دانش آموزان دارند اين است كه در 
شب های امتحان، بيش از توانشان از خودشان كار می كشند. اين موضوع، عالوه بر 
دلزدگی، باعث خستگی مفرط و كاهش توان يادگيری افراد می شود. وقتی صحبت از 
برنامه ريزی برای روزهای امتحان می شود، بسياری از دانش آموزان كنكوری كه تا قبل 
از آن، زمان كمتری را به مطالعه اختصاص می دادند، گمان می كنند كه با افزايش 
بيش از حد و ناگهانی ساعات مطالعه می توانند موفق تر شوند؛ در حالی كه اين موضوع 

اشتباه است و شما نبايد بيش از توانتان از خودتان انتظار داشته باشيد. 
سپس  و  دهيد  انجام  را  كاری  چنين  امتحان،  روزهای  مطالعه  برنامه ريزی  در  اگر 
نتوانيد طبق برنامه پيش رويد، با مباحث و بخش هايی از دروس ناخوانده باقی مانده 
و نمرات پايين كه نتيجه پيش آمدن چنين مشكلی است روبرو خواهيد شد كه هم 
در معدل و هم در روحيه شما تأثير منفی مي گذارد؛ بنابراين، از خودتان بيش از حد 
انتظار نداشته باشيد. همچنين الزم است كه واقع گرا باشيد و سعی نكنيد با كاهش 
ناگهانی ساعات خواب و استراحت تان، همه ويژگی های يك برنامه مطلوب را با هم 

پيش ببريد.

5- زمانی برای آزمودن و اصالح
حتماً برای همه شما تا به حال اتفاق افتاده است كه برنامه يك روز كاری، يك روز 
اين  نشود.  اجرا  كامل  طور  به  تفريحی تان  و  مسافرتی  روز  يك  حتی  يا  مطالعاتی 
موضوع، يك مسأله طبيعی است و در برنامه ريزی برای انجام هر كاری، برای هر فردی 
اين مسأله حداقل يك بار اتفاق می افتد. مهم اين است كه ما پيوسته به برنامه ريزی 
آن  اصالح  و  رفع  آمدن چنين مشكلی درصدد  پيش  با  و  باشيم  داشته  توجه  خود 
برآييم؛ پس هر زمان كه احساس كرديد برنامه شما با اولويت ها و اهداف شما همسو 
نيست، بالفاصله با توجه به مشكالت و اهدافی كه داريد، در صدد رفع مشكل و اصالح 
برنامه خود برآييد؛ مثاًل اگر قبل از شروع مطالعه يك درس، مانند فيزيك، احساس 
كرديد كه بر مباحث آن تسلط داريد و زمان كمی را برای مطالعه اين درس در نظر 
به  بالفاصله  بيشتری داريد،  به مطالعه  نياز  بوديد و سپس متوجه شديد كه  گرفته 
برنامه برگرديد و زمان مطالعه را از وقت اختصاص داده شده به دروس پايه كم كنيد و 
به زمان مطالعه درس فيزيك اضافه كنيد. همچنين اگر وقتی برای مطالعه اين درس 
نگذاشته ايد، از زمان تست زنی، و در غير اين صورت، از وقت اختصاص داده شده به 

دروس ديگر كه اهميت كمتری دارند، بكاهيد. 
به خاطر داشته باشيد كه هميشه شخصی در رسيدن به هدف موفق است كه با برنامه 
پيش رود، معايب و محاسن برنامه خود را بداند و بدون هيچ تعصبی در جهت اصالح 

و رفع مشكل خود برآيد. 
عالوه بر نكاتی كه به آنها اشاره شد، شما دانش آموز عزیز كنكوری، حتمًا در 

ایام امتحانات به مطالب زیر دقت فرمایید:
1- خوب درس بخوانيد؛ زيرا اين توفيق اجباری، می تواند شما را در يادگيری برخی 

از مطالب كنكور نيز بخوبی كمك كند.
2- از استفاده كردن از برنامه ديگران بپرهيزيد. برنامه بايد مختص شما و با توجه به 
شرايط درسی خودتان پی ريزی شده باشد تا قابل استفاده بوده و موفقيت شما را در 

پی داشته باشد.
3- تا حد امكان طبق برنامه پيش رويد.

4- نگرانی و استرس را از خود دور كنيد و فقط به اهداف خود فكر كنيد. به خاطر 
داشته باشيد كه شما يك هدف بلند مدت، يعنی موفقيت در كنكور، و چندين هدف 
كوتاه مدت داريد كه در راستای رسيدن به اين هدف بلند مدت تنظيم شده است، و 

موفقيت در امتحانات نيز يكی از آنهاست.
برای رسيدن  و  باشيد  نظر داشته  و در همه حال در  را هميشه  پايان، خدا  5- در 
به موفقيت، از او ياری و كمك بگيريد و ايمان داشته باشيد كه همه چيز در مسير 

موفقيت شما پيش می رود.



13 آذر ماه 1396  سال بیست و دوم ، شماره 35            10

لطفاً 10 ثانيه، فقط 10 ثانيه تصور كنيد كه  داريد » گوجه سبز ترش« مي خوريد. حاال 
بگوييد كه با همين 10 ثانيه تصور، دهانتان چقدر بزاق ترشح كرد؟ اين مثال را زدم كه 
بگويم فقط با 10 ثانيه  فكر كردن به گوجه سبز، بدن ما چقدر واكنش نشان می دهد؛ آن 
وقت فكر كنيد كه وقتي شما 10 دقيقه، 10 ساعت، 10 روز يا  10 ماه، روی اتفاقات و 

مسائل منفی تمركز مي كنيد يا ساعت ها عصباني هستيد و  كينه در ذهنتان داريد، 
 چه تأثيرات ويرانگری روی سيستم جسمي و روحي خود می گذاريد. همچنين اگر شما 
10 دقيقه، 10 روز يا 10 ماه، به مسائل مثبت و خوب فكر كنيد، جسم و روحتان واكنش های 

مثبتي نشان ميدهد و سرشار از انرژي مي شويد.

مثبت انديش باشیم تا آرامش ، مهامِن وجودمان شود
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قصدم از آوردن مثال گوجه سبز، اين بود كه در اين روزها مواظب افكار منفی باشيد. اين 
روزها اگر طبق برنامه زمان بندی خودتان جلو نمی رويد، اگر درصدهايتان در آزمون های 
آزمايشی مطابق ميلتان نيست، اگر در يك درس ضعف داريد و نتيجه مورد نظر را كسب 
نمی كنيد، از گفتن جمالت مأيوس كننده و ايجاد انرژی منفی بپرهيزيد؛ چون انرژی منفی 

بر تك تك سلول های بدن ما اثر می گذارد و نتيجۀ آن، عدم موفقيت است. 
وقتی درگير منفی بافی می شويم، اضطراب و سر در گمی، اعتماد به  نفس ما را از بين 
اما متوجه  بيشتر و پيشرفت كردن است،  فعاليت  آرزوی درونی مان  اينكه  با  و  می برد، 
می شويم كه عقب  نگه داشته شده ايم. اين قانون طبيعت است كه از هر چه هراس داشته 
باشيم، همان را به طرف خود جلب می كنيم؛ زيرا به هرچه بنگريم از جنس انرژی است 
و به هر چه فكر كنيم نيز انرژی است. از هر چه خوشمان  بيايد انرژی است و از هر چه 

بدمان  بيايد نيز انرژی خواهد بود.  
از سوی ديگر، افراد منفی باف، منفیگرايی ديگران را نيز به درون خود می كشند. آنها 
مانند اسفنج به هر جا كه می روند منفی  بودن و احساسات منفی ديگران را به درون خود 
می كشند؛ پس بايد سعی كنيم كه در اين روزها انرژی های منفی را از خود دور كنيم و 
انرژی های مثبت را جذب نماييم، و بدانيم كه تا مثبت انديش نباشيم، آرامش، مهماِن 

وجودمان نخواهد شد. 

راه های تخلیۀ انرژی منفی 
 نخستين گام در فراگرفتن فرايند تخليه انرژی منفی، رسيدن به آرامش بيشتر و مراقبه و 
برقراری تعادل است. ذكر اسماء الهی، به دليل باال بودن سطح ارتعاشات آنها، باعث آرامش 
می شود. همچنين وضو گرفتن و خواندن نماز اول وقت، باعث تخليۀ انرژي های منفی از 

بدن می شود. 
شكرگزاری از پروردگار برای نعمت هايی كه داريد و پذيرش اين نكته كه لطف و رحمت 
الهی هميشه شامل حال شما می شود، در دفع انرژي های منفی و جذب انرژی های مثبت، 

بسيار مؤثر است.  
حضور در طبيعت، راهكار خوبی برای آن است كه انرژي منفی را به جايی بفرستيد كه 
صدمه ای به كسی نزند؛ زيرا طبيعت، انرژی منفی را جذب ميكند و صدمه ای نيز به آن 
نمی زند. به همين دليل است هنگامی كه غمگين هستيد يا گرفتار اضطراب شده ايد، با 
گردش در جنگل يا ساير مكان های طبيعی، مثل كوهستان، خودبه خود به آرامش بيشتری 
دست پيدا می كنيد. با توجه به همين موضوع، بعضی از افراد از رفتن كنار دريا يا دراز 
كشيدن در آفتاب، لذت می برند؛ در واقع، عوامل طبيعی با جذب انرژی منفی، انرژی مثبت 
منتشر می كنند. قدم زدن در هوای پاك، مخصوصأ يك ساعت قبل از طلوع خورشيد و يك 
ساعت  قبل از غروب آفتاب، نيز بسيار خوب است؛ زيرا در اين ساعات، محيط بيشترين 

امواج شفابخش را دارد.
گياهان، گل ها و درختان، معموالً بهترين هدف برای تخليه انرژی هستند. برای اغلب افراد، 
گل ها بسيار قدرتمند هستند و می توانند به بهبود حال آنها كمك كنند. اكنون می توانيم 

درك كنيم كه چرا افراد از دريافت گل به عنوان هديه خوشحال می شوند يا چرا وقتی 
می خواهيم به كسی ابراز عالقه كنيم به او گل هديه می دهيم. وقتی شخصی گلی را به 
عنوان هديه دريافت می كند، آن گل به او كمك می كند تا احساسات منفی خود را رها 

كند و به حس بهتری دست يابد..
محل ديگر برای تخليه انرژی منفی، ظرف پر آب، وان حمام، استخر، حوض يا درياچه 
است. هر چه حجم آب بيشتر باشد، قدرت تخليه انرژی هم بيشتر است. آب، انرژی منفی 
را جذب می كند؛ از اين رو، برای حفظ جريان انرژی، مهم است كه روزانه 8 تا 10 ليوان 

آب بنوشيد.
در شرايطی مناسب و آرام قرار بگيريد، چشم های خود را ببنديد و پس از انجام چند دم 
و بازدم عميق، در ذهن خود تصور كنيد كه يك پوشش محافظ از جنس انرژی الهی، 
درونتان را به  طور كامل گرفته است. فرض كنيد كه اين پوشش به شكل يك تخم  مرغ 
شيشه  ای از جنس انرژی الهی و بسيار بزرگتر از جسم شماست، و بعد به خود پيام دهيد 
كه من اين پوشش محافظ را در خود می كشم تا مرا در برابر تمامی انرژی های منفی بيرونی 
محافظت كند. حال در جای مناسبی دور از صدا، نور زياد، گرما يا سرمای زياد قرار گيريد 
و به  صورت نشسته يا درازكش، چشم ها را ببنديد و در ذهن خود، به دور خود يك پوشش 
محافظ بكشيد. اين پوشش از جنس انرژی الهی و شفای الهی و به شكل يك تخم مرغ 
شيشه ای كه هيچ منفذی به بيرون ندارد و بسيار بزرگتر از بدن جسمانی ماست، ساخته 
می شود؛ ولی اين بار اين پيام را به خود می دهيم كه اين پوشش محافظ باعث می شود تا 
هيچ انرژی منفی از من به بيرون سرايت نكند و تمامی انرژی های منفی كه از من ساطع 
می شوند، در تماس و برخورد با اين پوشش، تبديل به انرژی شفابخش و مثبت می گردند 
و دوباره از طريق پوست يا تنفس، به من باز می گردند. با اين تكنيك ها بمرور می توانيم 
تمامی خشم ها، حسادت ها، عصبانيت ها، كينه ها، غصه ها و بيماری ها را از روح و جسم خود 

پاك نماييم.  
در ضمن، بايد از غيبت كردن، تحقير و تمسخر ديگران، تهمت زدن،دروغ گويی و ساير 
اعمالی كه از نظر خدا و خلق خدا ناپسند است، دوری كنيد؛ زيرا اين اعمال، انرژی منفی 

خالص توليد می كنند.
 در نهايت، الزم است بگوييم كه صرفاً با تفكر انديشه هاي مثبت و بيان مطالب خوب و 
مثبت، قادر مي شويم كه انرژي مثبت را به خود جذب كنيم؛ زيرا انسان با بيان مطالبي، 
قادر است كه ميدان انرژي اطراف بدنش را تحت تأثير قرار دهد؛ در واقع قدرتي عظيم در 
افكار و انديشه هاي ما نهفته است، و اين خود ما هستيم كه محيط اطرافمان را با افكاري 

كه در ذهن داريم، مي آفرينيم.ا
می گويند بزرگی از شخصی پرسيد: روزها و شب هايت چگونه می گذرد؟

آن شخص با ناراحتی جواب داد: چه بگويم! امروز از گرسنگی مجبور شدم كوزه سفالی را 
كه يادگار سيصد ساله  اجدادم بود بفروشم و نانی تهيه كنم !

آن بزرگ گفت: خداوند، روزی ات را سيصد سال پيش كنار گذاشته و تو اين گونه ناشكری 
می كنی؟!

وقتی درگیر منفی بافی می شویم، اضطراب  و سر در 
گمی، اعتماد به نفس ما را از بین می برد، و با اینکه 

آرزوی درونی مان فعالیت بیشتر و پیشرفت کردن است، 
اما متوجه می شویم که عقب  نگه داشته شده ایم
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ضمن تغيير نظام آموزشی از »پنج ـ سه ـ چهار« به »شش ـ سه ـ سه«، شركت 
تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور بر آن شده است كه 
آزمون های آزمايشی استاندارد را برای دانش آموزان تمام پايه های سال اول دورة دوم 
متوسطه )پايه دهم( برگزار نمايد. اين آزمون ها در دو فاز كلی»مرحله ای و جامع« و 
در هشت نوبت برگزار می شوند. فاز اول، آزمون های مرحله ای بوده كه در شش نوبت 
برگزار خواهند شد. هدف كلی اين آزمون ها، بررسی و نگاه دقيق تر به مطالب كتاب های 
درسی پايۀ دهم 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 مطابق پرسش های چهارگزينه ای استاندارد مرتبط 
با مطالب اين نيمسال تحصيلی مورد 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 1397و به نوعی، مقدمۀ آمادگی برای آزمون سراسری سال 1399 است. 
آزمون های آزمايشی سنجِش دهم ، فقط در رشته  های تحصيلی »رياضی  فیزيك«، 
»علوم تجربی« و »ادبیات 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.

نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است:

زمان و نحوه توزيع اينترنتی کارت 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 نتایج هر نوبت از آزمون های آزمايشی سنجِش دهم در عصر روز برگزاری 

  www.sanjeshserv.irنشانی به  شركت  اينترنتی  سايت  طريق  از  آزمون  هر 
منتشر می  گردد. 

شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش دهم:

برای  گذشته،  سال هاي  همچون  سازمان سنجش،  آموزشی  تعاونی خدمات  شركت 
متقاضيان بيش از يك نوبت آزمون تخفیفاتی در نظر گرفته است كه اين امكان را 
ميسر می  نمايد تا در صورت افزايش تعداد مراحل آزمون، از تخفیف بيشتری بهره 
 مند گردند و در اين جهت برای سال 96 - 97 شيوة 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 شهريه کمتری برای ثبت  نام فراهم شود.

جدول شهريه آزمون  های آزمايشی 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 که هر يك مكمل ديگری است و شرکت در تمام آنها، داوطلب را گام  
به گام آماده تر می نمايد، لذا توصیه می  شود که داوطلبان عزيز در کلیۀ 

آزمون  های مرحله  ای و جامع  به طور يكجا ثبت نام نمايند.
برای  ثبت  نام،  هزينه  های  به  مربوط  تكمیلی  جدول  که  است  ذکر  به   الزم 
داوطلبانی که مايل به انتخاب آزمون  های آزمايشی سنجِش دهم به  صورت 
 )www.sanjeshserv.ir( تلفیقی هستند، در سايت اينترنتی ثبت  نام آزمون  ها

درج شده است.
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 

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

آزمون هاي آزمايشي سنجِش دهم ويژه دانش آموزان پايه دهم 
)سال اول دورة دوم متوسطه(در سال تحصیلی 96 - 97
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شوند.  بهره مند  نيز  باالتری  تخفيف  از  دهم،  سنجِش  آزمايشی  آزمون های  مجموع 
بديهی است كه مطلوب  ترين حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر هزينه پرداختی، 
ثبت نام يكجا در 5 نوبت آزمون )3 نوبت مرحله  ای + 2 نوبت جامع( است كه در اين 
صورت، با احتساب تخفیف ويژه 100/000 ريالی، متوسط شهريه هر آزمون حدوداً 

246/000 ريال و مجموعاً 1/230/000 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 اينترنتی: 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 ذکر است که خريد اينترنتی کارت اعتباری ثبت  نام، نشان دهندة ثبت نام 
اعتباری  کارت  خريد  از  بعد  داوطلبان،  که  است  الزم  و  نبوده  داوطلب  نهايی 
)دريافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لینك ثبت  نام مراجعه نموده و  ثبت  نام 

خود را نهايی و شماره پرونده و کد پی گیری 16 رقمی دريافت نمايند.
داوطلبان گرامی پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
ويژه:  خط  با  می توانند  ثبت نام،  ضوابط  و  شرايط  خصوص  در  سؤال  گونه  هر 
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 طريق مدارس: دبيرستان هايی كه مايل هستند براي سهولت 

از مطالعه  بعد  آورند،  به عمل  ثبت  نام  از دانش آموزان خود  به صورت يكجا  ثبت نام 
دقيق دستورالعمل ثبت نام مدارس همكار، مي توانند در صورت داشتن هر گونه سؤال 
تلفن هاي:  با شماره  الی  16:00  و عصر 13:30  الی 12:30  درساعات: صبح 8:30 

88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمايند.

نكات مهم:
1- ثبت نام كليه نوبت  ها و مراحل آزمون ها از جمله آزمون جامع نيز در اين مرحله 
انجام مي شود و توصيه می  شود كه 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 
تهران، پل كریم خان زند، خیابان میرزاي شیرازي، خیابان شهید  نشاني:  به 
آماده  نيز   88321455 تلفن:   ،30 پالك  سنایي،  كالنتري  روبروي  كي،  نژاد 

ثبت نام از مراجعان در ساعات اداري است. 
راهنمای نحوه ثبت نام  اينترنتی آزمون های آزمايشی 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(.
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.

 
شرکت تعاوني خدمات آموزشي کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور

16 آذر روز دانشجو گرامے باد
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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 
متوسطه  يازدهم  سال  دانش آموزان  هدف  جامعه  برای  جامع  و  مرحله  ای  تابستانه، 
)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 ِ يازدهم دارای ويژگی  های زير است:
 ارائه سؤاالت مفهومی تستی كه ضمن آماده نمودن دانش آموزان برای شركت در 
امتحانات ترم اول و نهايی سال يازدهم، زمينه آشنايی و مهارت اين عزيزان را برای 

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

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

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

نحوة زمان بندی آزمون  ها به شرح جدول زير است:

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمايشی سنجِش يازدهم:
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 

پايۀ دهم  كتاب های درسی  مطالب  كلی  مرور  و  بررسی  تابستانه،  آزمون های  اصلی 
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 كل 
عمومی و اختصاصی در زيرگروه های آزمايشی و .... دراختيار داوطلبان قرار می گيرد 
تا داوطلبان براساس اطالعات مندرج در اين كارنامه ها از ميزان آمادگی خود در هر 
آزمون  برگزاری  تا  نقاط ضعف خود  رفع  به  نسبت  و  يافته  آگاهی  آزمون  از  مرحله 
مرحله بعد اقدام نمايند و در نهايت نيز با شركت در آزمون  ها، آمادگی الزم را برای 

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

دانش آموز در ارتباط با شركت در آزمون سراسری سال بعد باشد.

زمان و نحوه توزيع اينترنتی کارت ورود به جلسه آزمون هاي سنجِش يازدهم:
داوطلبان  كليه  برای  يازدهم،  سنجِش  آزمايشی  آزمون های  جلسه  به  ورود  كارت 

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

آزمون هاي آزمايشي سنجِش يازدهــم 

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

جلسه خود اقدام می  نمايند.

شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم:

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

پرداخت شهريه کمتری برای ثبت نام فراهم شود.

جدول شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم:

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

می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله  ای و يك نوبت آزمون جامع باشد.
که  است  آزمون  هايی  مجموعه  سنجش،  آزمايشی  آزمون های  اينكه  به  توجه  با  البته 
تر  به گام آماده  گام  را  تمامی آنها، داوطلب  هر يك مكمل ديگری است و شرکت در 
می نمايد لذا توصیه می شود که داوطلبان عزيز در کلیۀ آزمون های مرحله ای و جامع به 

طور يكجا ثبت   نام نمايند.
است  بهتر  پلكانی،  تخفيف  از  بيشتر  استفاده  برای  داوطلبان،  است كه  شايان ذكر 
تعداد مراحل و نوبت  های بيشتری از آزمون  ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری 
از تعداد آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم، از تخفيف باالتری نيز بهره  مند شوند. 
بديهی است كه مطلوب  ترين حالت ثبت  نام برای داوطلبان از نظر هزينه پرداختی، 
صورت،  اين  در  كه  است  جامع(   2  + مرحله   3( آزمون  نوبت   5 در  يكجا  ثبت نام 
آزمون حدوداً  هر  متوسط شهريه  ريالی،   100/000 تخفیف ويژه  احتساب  با 

246/000 ريال و مجموعاً 1/230/000 ريال است.
ضمناً به اطالع داوطلبان می رساند كه در هنگام ثبت  نام و پس از انتخاب نوبت  های 
آزمون از سوي داوطلب، برنامه ثبت  نام اينترنتی به  طور خودكار، وجه را با احتساب 

تخفيف محاسبه می  نمايد.

برای  ثبت نام،  هزينه  های  به  مربوط  تكمیلی  جدول  که  است  ذکر  به    الزم 
داوطلبانی که مايل به انتخاب آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم به  صورت 
 )www.sanjeshserv.ir( ثبت نام آزمون ها اينترنتی  تلفیقی هستند، در سايت 

درج شده است.

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

كد رهگيري دريافت نمايند.

نكته مهم:
الزم به ذکر است که خريد اينترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده ثبت نام 
نهايی داوطلب نبوده و الزم است که وي بعد از خريد کارت اعتباری )دريافت 
شماره پرونده و شماره رمز( به لینك ثبت  نام مراجعه نموده و  ثبت  نام خود را 

نهايی و شماره پرونده و کد پی گیری 16 رقمی دريافت نمايد.
صورت  در  ثبت  نام  راهنمای  دفترچه  دقیق  مطالعه  از  پس  گرامی،  داوطلبان 
خط  با  می  توانند  ثبت  نام،  ضوابط  و  شرايط  خصوص  در  سؤال  گونه  هر  داشتن 
ويژه: 42966-021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح 

8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 

سهولت  براي  هستند  مايل  كه  دبيرستان هايی  از طريق مدارس:  ثبت نام گروهی 
از مطالعه  بعد  آورند،  به عمل  ثبت نام  از دانش آموزان خود  به صورت يكجا  ثبت نام 
دقيق دستورالعمل ثبت نام مدارس همكار، درصورت داشتن هرگونه سؤال مي  توانند 
تلفن هاي:  شماره  با  الی16:00   13:30 عصر  الی12:30و  صبح8:30  ساعات:  در 

88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمايند.

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

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

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

ثبت نام از مراجعان در ساعات اداري است.  

راهنمای نحوه ثبت نام  اينترنتی آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم
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 16 رقمی ثبت نام.
شرکت تعاوني خدمات آموزشي کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور



  13 آذر ماه 1396    سال بیست و دوم ، شماره 35  


