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آزمايشي  گروه  داوطلبان  اطالع  به 
 1397 سال  سراسري  آزمون  در  هنر 
سؤال هاي  از  بخشي  كه  مي رساند 
از  هنر  آزمايشي  گروه  تخصصي 
كتاب هاي: كارگاه هنر 1 )كد: 594(، 
سير   ،)594/1 )كد:   2 هنر  كارگاه 
سير   ،)594/3 )كد:   1 تاريخ  در  هنر 
هنر در تاريخ 2 )كد: 594/8(، انسان، 
آشنايي   ،)594/7 )كد:  طراحي  فضا، 

با ميراث هنري و فرهنگي ايران )كد: 
594/6(، مباني هنرهاي تجسمي )كد: 
 358/21(، طراحي 1 )كد: 359/92(، 
با  آشـنايي   ،)489/9 )كد:   2 طراحي 
خط  )كد: 492/6(،  تـاريخي  بنـاهاي 
در گرافيك )كد: 491/6(، ترسيم فني 
)كد: 359/78(، كارگاه  نقشه كشي  و 
نقاشي )كد: 496/3(، عكاسي 1 )كد: 
358/15 و 497/6(، طراحي اندام و لباس 

نقوش  طراحي  كارگاه   ،)494/8 )كد: 
 سنتي )كد: 359/77(،  حجم سازي 1 
)كد: 450/3(، آشنايي با صنايع دستي 
ايران 1 )كد: 359/30( و مباني نظري 
ايراني )كد: 331(  و ساختار موسيقي 

طراحي خواهد شد.
روابط عمومي 

سازمان سنجش آموزش كشور

از سوی سازمان سنجش اعالم شد :

منابع آزمون سراسري 
سال 97 گروه هنر

به اضطراب »نه« بگوييد 

تا موفق شويد !

چگونه  می توان بر مطالب يك 

كتاب ، مسّلط شد؟

نحوۀ پاسخگويی داوطلبان 

گروه آزمايشی علوم تجربی در 

آزمون سراسری سال 1396

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

پرينت كارت  صد و بيست و سومين 
دوره آزمون زبان انگليسي پيشرفته 

)Tolimo:E-A2017(

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره : 

ميزان و نحوۀ تأثير سوابق 

تحصيلي در آزمون سراسري 

سال 1397 

آزمون سراسري در ایستگاه میاني

دوره  كاردانی پيوسته 

منسوخ شد
کمیســـیون  مصوبـــات  اســـاس  بـــر 
ــای  ــام دوره هـ ــی، تمـ ــزی آموزشـ برنامه ریـ
دفتـــر  ســـوي  از  پیوســـته  کاردانـــی 
برنامه ریـــزی آمـــوزش عالـــی منســـوخ 
ـــود.  ـــد ب ـــرا نخواه ـــل اج ـــت و قاب ـــده اس ش
ـــگاه ها  ـــه دانش ـــی ب ـــه تازگ ـــد ب ـــون جدی ـــن قان ای
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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

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند: 
را  خداوند  عصيان  كه  ايماني  با  چشم  براي 
مي بيند، روا نيست كه آن چشم به هم خوَرد 

تا اينكه آن وضعيت را تغيير دهد.

بر  تا  كنيد  نيكي  ديگران  بازماندگان  به 
بازماندگان شما رحمت آ ورند.

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند:
تا وقتي كه فرزندان آدم، نمازشان را به دقت و 
با شرايط و آداب مي خوانند، شيطان، پيوسته 
اگر  پس  است؛  هراس  و  وحشت  در  آ نها  از 
نماز را ضايع نموده )و در وقت مقرر، آن را به 
جا نياورند(، شيطان بر آنها چيره مي شود و 
آنها را در گناهان كبيره انداخته و گرفتارشان 

اكنـون درسـت در پايـان دهـه دوم آذر مـاه قـرار داريم و مي كند.
تـا زمـان برگـزاري آزمـون سراسـري سـال 1397 كه در 
اوايل تيرماه سـال آينده برگزار مي شـود، بـراي داوطلبان 
ايـن آزمـون مهـم و سرنوشت سـاز، حـدود شـش مـاه و 
نيـم فرصت باقـي مانده اسـت. به همين خاطر، مناسـب 
ديديـم كـه اين سـتون را به مبحث آمادگـي براي كنكور 
و درك فرصت هـا اختصـاص دهيـم. ايـن مطالب، حاصل 
تأمالتي چند اسـت كه براي اسـتفاده داوطلبان گسـترده 

ايـن آزمون مهـم، در اينجـا مي آوريم:
1- بنـا بـه فرموده مـوالي متقيان حضرت امـام علي)ع(: 
را  آنهـا  بنابرايـن،  درگذرنـد؛  ابرهـا  چـون  »فرصت هـا 
دريابيـد«؛ پـس اگـر تاكنـون كـه بيـش از دو مـاه و نيم 
از سـال تحصيلـي گذشـته اسـت، سـرعت عبور زمـان را 
بـه طـور محسـوس درنيافته ايـد، اكنـون آن را دريابيد و 
در ايـن شـش مـاه و نيـم باقـي مانده تـا موعـد برگزاري 
از فرصت هـاي  برنامه ريـزي،  بـا  آزمـون سراسـري 97، 
باقي مانـده بـراي آمادگـي همه جانبه بـه منظور موفقيت 

در ايـن آزمـون، بـه طـور كامـل اسـتفاده كنيد. 
2- جمع بندي دروس خوانده شـده، دروس خوانده نشـده 
و يا دروسـي كه آنها را چند بار دوره كرده ايد، كار بسـيار 
الزمـي اسـت كه اكنون بايـد به انجـام آن بپردازيـد. اين 
كار بـدان خاطـر الزم به نظر مي رسـد كه پس از بررسـي 
آن متوجـه شـويد كـه در كـدام درس هـا قـوي، در چـه 
دروسـي متوسـط و در كدام يك از ديگـر دروس، ضعيف 
هسـتيد و براسـاس آن و همين طور براسـاس ضرايب هر 
درس در آزمـون سراسـري، كـه معمـوالً از عـدد 1 تـا 4 
شـدت و ضعـف دارد، بـا مطالعـه و فراگيري عميـق، آنها 

را پيـش ببريد. 
3- طبقه بنـدي دروس و بـه صـورت منظـم و شـبكه اي 
خوانـدن هـر درس، از ديگـر مـواردي اسـت كـه رعايـت 
آن از سـوي داوطلبـان، واجـب و الزم بـه نظـر مي رسـد؛ 
بـه ديگـر سـخن، بـه صـورت »بـرف انبـاري« و تفنـن و 
»از هـر دري سـخني« خوانـدن مطالعه نكنيـد. اين گونه 
مطالعـه دروس و بـه صـورت غيـر طبقه بندي شـده جلو 
رفتـن، اگـر ضـرري براي هدف شـما و راه رسـيدن به آن 
هدف نداشـته باشـد )كـه دارد(، قطعاً سـودي نيز با خود 

برايتـان در بـر نخواهد داشـت. 
4- نـه، اختصـاص دادن تمـام سـاعت هاي مفيـد يـك 
داوطلـب در يـك شـبانه روز بـه خوانـدن دروس )بـدون 
تعييـن هيـچ وقتي بـراي خواب و اسـتراحت كافـي(، اثر 
بخـش مي توانـد باشـد، و نـه، اختصاص سـاعات اندك به 

ايـن مقولـه مي تواند در ايـن زمينه، مفيد باشـد؛ بلكه آن 
چيـزي كـه در ايـن راه، ما را يـاري خواهد رسـاند، ايجاد 
تعـادل در سـاعات مطالعـه، تفريـح، اسـتراحت و در كنار 

خانـواده بودن اسـت.
5- پرداختـن بـه افـكار مشـوش و اضطراب آلـود و دامـن 
زدن بـه هرگونـه اسـترس در زمينـه پذيرفتـه شـدن يـا 
نشـدن در آزمـون سراسـري در اين ايام، بـه نوعي، از بين 
بـردن آرزوهـاي معقـول و منطقـي يـك داوطلب اسـت؛ 
پـس سـعي كنيـد كـه تمـام سـلول هاي مغـز و گسـتره 
ذهـن خود را معطوف بـه درس خواندن عميق و هدفمند 
كنيـد و از راه دادن ايـن گونـه خيـاالت و اوهـام  مضـر به 

دايـره ذهن خـود جلوگيـري نماييد.
6- مسـأله انتخـاب رشـته تحصيلـي و اينكـه در صورت 
مجاز به انتخاب رشـته شـدن، چه رشـته هايي را انتخاب 
كنـم و كـدام يـك از دانشـگاه ها را جـزو اولويت هـاي 
انتخابـي خـودم قـرار دهـم، از مهم تريـن مسـائل يـك 
داوطلب آزمون سراسـري اسـت؛ اما به ياد داشـته باشـيد 
كـه زمـان انديشـيدن به ايـن گونه مسـائل، حـال حاضر 
نيسـت و مي تـوان به آن در زمان مناسـب خـود، كه پس 
از برگـزاري آزمـون سراسـري اسـت، به طـور عميق فكر 

كـرد و بـا ديگـران در ايـن زمينه بـه مشـاوره پرداخت.
7- نكتـه مهـم ديگر در ايـن زمينه، كه ياد كـردن آن در 
اين سـطور الزم به نظر مي رسـد، مسـأله رقابت تحصيلي 
اسـت. در اينكـه رقابت تحصيلـي در جاي خـود براي هر 
يـك از داوطلبان، شـورآفرين، انرژي  بخش و هيجان انگيز 
اسـت، هيـچ شـكي نيسـت؛ امـا بايـد در نظر داشـت كه 
نبايـد ايـن حـّس رقابـت و پرداختـن بيـش از انـدازه بـه 
آن، مـا را از هـدف اصلي مـان دور كنـد و از راه بـه بيراهه 
هدايـت نمايد. به ياد داشـته باشـيد كه »حاشـيه« ها، هر 
چقـدر هـم كه هيجان انگيـز و فرح بخش باشـند، نبايد ما 
را از »متـن«، كـه در اينجـا آمادگـي جدي براي شـركت 
در آزمون سراسـري سـال 1397 اسـت، منحرف نمايند. 
8- پنـاه بـردن بـه منشـأ آفرينـش و اسـتعانت از ذات 
اليتناهـي پـروردگار عالـم، در همـه حـال، امـر نيكـو و 
پسـنديده اي اسـت؛ امـا در ايـن ايـام و لحظـات، گاهـي 
خوب اسـت كه بيشـتر از زمان معمولي، كه در شـبانه روز 
بـراي بـه جـا آوردن عبـادات روزانـه سـپري مي كنيـم، 
اوقـات ويژه ديگـري را نيز، بويژه در سـحرگاهان، به راز و 
نيـاز كردن بـا ربّ العالمين اختصاص دهيـم و از او توفيق 

ادامـه راهمـان را بجوييم. 
موفق باشید

آزمون سراسري در ایستگاه میاني
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تا 28 آذر ادامه دارد:

ثبت نام چهل و چهارمين دوره آزمون 

زبان وزارت بهداشت

ـــان وزارت  ـــون زب ـــن دوره آزم ـــل و چهارمی چه
بهداشـــت دی مـــاه برگـــزار می شـــود و 
ثبت نـــام بـــرای ایـــن آزمـــون از روز ۱۴ آذر 

ـــت.  ـــده اس ـــاز ش آغ
 MHLE ثبت نـــام آزمـــون زبـــان وزارت بهداشـــت 
از روز 14 آذر مـــاه آغـــاز شـــده اســـت و مهلـــت 
ـــت. ـــاه 96 اس ـــا 28 آذر م ـــون، ت ـــن آزم ـــام در اي ثبت ن

ـــان وزارت بهداشـــت  چهـــل و چهارميـــن دوره آزمـــون زب
MHLE در 7 دی مـــاه 1396 برگـــزار می شـــود و 
ـــذی  ـــورت كاغ ـــه دو ص ـــز ب ـــون ني ـــزاری آزم ـــوه برگ نح

ـــت. ـــك اس و الكتروني
الزم بـــه يـــادآوري اســـت كـــه ايـــن دوره از آزمـــون، 
در دانشـــگاه های علـــوم پزشـــكی: بندرعبـــاس، فســـا، 
گيـــالن، همـــدان، اصفهـــان، كرمـــان، كرمانشـــاه، مشـــهد، 
مازنـــدران، ســـنندج، تهـــران، زاهـــدان و زنجـــان بـــه 
ـــكی  ـــوم پزش ـــگاه های عل ـــك، و در دانش ـــورت الكتروني ص
ـــه صـــورت  ـــران ب ـــز و ته ـــيراز، تبري ـــان، مشـــهد، ش اصفه

كاغـــذی برگـــزار می شـــود.

از 2۵ آذرماه آغاز مي شود:

  ثبت نام نقل و انتقال دانشگاه آزاد
ـــامي  ـــگاه آزاد اس ـــجویی دانش ـــرکل دانش مدی
ــال و  ــل و انتقـ ــرای نقـ ــام بـ ــت: ثبت نـ گفـ
ـــرای  ـــگاه ب ـــن دانش ـــجویان ای ـــی دانش مهمان
ـــاه  ـــی ۹6-۹7 از ۲۵ آذرم ـــال دوم تحصیل نیمس

ــود.  ــاز می شـ آغـ
ـــل و  ـــان نق ـــام متقاضي ـــت: ثبت ن ـــت گف ـــا صام عليرض
ـــال دوم  ـــرای نيمس ـــگاه آزاد ب ـــی دانش ـــال و مهمان انتق

ـــه دارد. ـــاه ادام ـــا 10 دی م ـــی 96-97 ت تحصيل

ــه  ــام بـ ــرای ثبت نـ ــد بـ ــان بايـ ــزود: متقاضيـ وی افـ
 www.monada.iau.ir :ـــانی ـــه نش ـــادا ب ـــامانه من س
مراجعـــه كـــرده و ثبت نـــام خـــود را كامـــل كننـــد.

ـــوان كـــرد: تنهـــا  ـــركل دانشـــجويی دانشـــگاه آزاد عن مدي
بـــه درخواســـت هايی كـــه از طريـــق ســـامانه منـــادا 

ـــد. ـــد ش ـــيدگی خواه ـــود، رس ـــال ش ارس
صامـــت اظهـــار داشـــت: درخواســـت متقاضيـــان بـــر 
ــجويان  ــال دانشـ ــل و انتقـ ــه نقـ ــيوه نامـ ــاس شـ اسـ

ــد. ــد شـ ــی خواهـ ــگاه آزاد بررسـ دانشـ

تا 2۵ آذر امكان پذير خواهد بود:

ويرايش اطالعات نقل و انتقال 

دانشجويان علوم پزشكی 

دانشـــجویان علـــوم پزشـــکی، کـــه بـــراي 
نقـــل و انتقـــال در نیمســـال دوم ســـال 
و  نقـــل  ســـامانه  در   ۹7-۹6 تحصیلـــی 
ــا ۲۵ آذر  ــد، تـ ــام کرده انـ ــاالت ثبت نـ انتقـ
می تواننـــد اطاعـــات درخواســـتی خـــود را 

ــد.  ــش کننـ ویرایـ
ـــراي  ـــه ب ـــكی، ك ـــوم پزش ـــگاه های عل ـــجويان دانش دانش
ــی ــال تحصيلـ ــال دوم سـ ــال در نيمسـ ــل و انتقـ  نقـ
ـــا 10 آذرمـــاه 96 در  ـــان ت ـــی 20 آب ـــازه زمان 96-97 در ب
ــد،  ــام كرده انـ ــاالت ثبت نـ ــل و انتقـ ــامانه های نقـ سـ
می تواننـــد تـــا 25 آذرمـــاه 96 اطالعـــات درخواســـتی 

ـــد. ـــش كنن ـــود را ويراي خ
هـــر گونـــه تغييـــر در اطالعـــات يـــا مـــدارك بايـــد 
تـــا 25 آذرمـــاه 96 صـــورت گيـــرد و پـــس از ثبـــت 
در ســـامانه، بـــراي الصـــاق بـــه مـــدارك دانشـــجو و 
ـــل  ـــگاه، تحوي ـــاالت دانش ـــل و انتق ـــورای نق ـــرح در ش ط

آمـــوزش دانشـــكده شـــود.

الزم بـــه يـــادآوري اســـت كـــه از 26 آذر تـــا 10 دی مـــاه، 
ـــگاه  ـــوي دانش ـــه از س ـــالم نتيج ـــيدگی و اع ـــت رس فرص
ـــرای  ـــش ب ـــكان ويراي ـــان، ام ـــن زم ـــت و در اي ـــدأ اس مب

ـــدارد. دانشـــجويان وجـــود ن
گفتنـــي اســـت كـــه از 11 تـــا 23 دی مـــاه 96 نيـــز 
فرصـــت بررســـی مـــدارك و اعـــالم نقـــص از ســـوي 
ــز در آن  ــجويان نيـ ــت و دانشـ ــد اسـ ــگاه مقصـ دانشـ
ـــد. ـــش كنن ـــدارك را ويراي ـــص م ـــد نق ـــان می توانن زم
ــز  ــاه 96 نيـ ــن مـ ــا 8 بهمـ ــاه تـ ــاً از 24 دی مـ ضمنـ
ـــگاه  ـــوي دانش ـــه از س ـــالم نتيج ـــيدگی و اع ـــت رس فرص

ـــت. ـــد اس مقص

و مؤسســـات آمـــوزش عالـــی ابـــالغ شـــده اســـت و 
مراكـــز دانشـــگاهی ملـــزم بـــه اجـــرای آن از ســـال 

97 هســـتند.
ـــر  ـــوي دفت ـــته از س ـــی پيوس ـــای كاردان ـــام دوره ه تم
برنامه ريـــزی آمـــوزش عالـــی منســـوخ شـــده اســـت 

ـــود. ـــد ب ـــرا نخواه ـــل اج و قاب
ــای  ــط برنامه هـ ــه فقـ ــادآوري اســـت كـ ــه يـ الزم بـ
ـــامانه:  ـــه در س ـــته، ك ـــی ناپيوس ـــی دوره كاردان آموزش
hes.msrt.it  فعـــال هســـتند، بـــرای دانشـــگاه ها و 

ـــت. ـــل اجراس ـــوز قاب ـــات دارای مج مؤسس
ـــتان، در  ـــم هنرس ـــدگان ديپل ـــه دارن ـــت ك ـــي اس گفتن
ـــی ناپيوســـته،  ـــه شـــدن در دوره كاردان صـــورت پذيرفت
ـــال اول  ـــی در نيمس ـــدن دروس جبران ـــه گذران ـــزم ب مل

ـــتند. هس
ضمنـــاً بـــرای مؤسســـات آمـــوزش عالـــی مجـــری 
دوره كاردانـــی پيوســـته، در صـــورت وجـــود رشـــته 
ناپيوســـته، پذيـــرش  همنـــام در دوره كاردانـــی 
دانشـــجو در دوره ناپيوســـته همـــان رشـــته بالمانـــع 
ـــا  ـــت؛ ام ـــد نيس ـــوز جدي ـــذ مج ـــه اخ ـــاز ب ـــت و ني اس
در صورتـــی كـــه رشـــته  همنـــام در دوره كاردانـــی 
ناپيوســـته وجـــود نداشـــته باشـــد، مؤسســـات پـــس 
ـــی،  ـــوزش عال ـــترش آم ـــورای گس ـــوز از ش ـــذ مج از اخ
می تواننـــد اقـــدام بـــه اجـــرای دوره در مقطـــع 

كاردانـــی ناپيوســـته كننـــد.

دوره  كاردانی پيوسته 

منسوخ شد
ادامه از صفحه   1
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اطالعيه شركت 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 حداکثر 
۲۵ 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 حداکثر ۵ 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 كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره : 

ميزان و نحوۀ تأثير سوابق تحصيلي
 در آزمون سراسري سال 1397 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش  كشور :

GRE و  TOEFL قابل توجه متقاضیان شركت در آزمون های 

تنها  كه  می رساند   GRE و    TOEFL آزمون های  در  شركت  متقاضیان  اطالع  به 

مداركی از سوی این سازمان مورد تأیید و گواهی قرار می گیرد كه مركز برگزاری آزمون، 

مجوز الزم را از این سازمان دریافت نموده و تحت نظارت این سازمان قرار داشته باشد.

تافل  مركز  نام  به  مؤسسه ای  اصفهان  شهر  در  كه  است  شده  حاصل  اطالع  اخیرًا 

برگزاری  به  اقدام  سازمان،  این  سوی  از  الزم  مجوزهای  دریافت  بدون  سپاهان، 

آزمون های TOEFL  و GRE می نماید؛ لذا یادآوری می گردد كه مدارك داوطلبانی 

كه در مركز یاد شده در آزمون شركت نمایند از نظر این سازمان دارای اعتبار نیست و 
برای ارسال به مراكز آموزشی، مورد تأیید قرار نخواهد گرفت.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش  كشور :

GRE و  TOEFL قابل توجه متقاضیان شركت در آزمون های 
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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 شده است 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 كه داوطلب بايد براي ثبت نام اقدام كند:
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.
تذكر: 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 تكميل 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 
اساس فرم پيش نويس با مراجعه به پايگاه اطالع رساني اين سازمان، اطالعات الزم را 
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 كارت 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  المپياد علمي - دانشجويي  كشور:
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. 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 شرايط و ضوابط، تاريخ و نحوه ثبت نام در

 آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1397  

و بيست و سومين دوره المپياد علمي- دانشجويي كشور
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  نحوه انتخاب رشته و پذيرش: 
الــف- كارنامــه اعــالم نتايــج اوليــه تمــام داوطلبــان آزمــون از ســوي ايــن ســازمان 
ــگاه  ــق پاي ــون از طري ــدرج در دفترچــه راهنمــاي آزم ــي من ــه زمان براســاس برنام

اطالع رســاني ســازمان ســنجش آمــوزش كشــور منتشــر خواهــد شــد.
ب- تمام داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته باشند، مي توانند: 

ب-1( بــراي پذيــرش در رشــته محل هــاي دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش 
ــگاه  ــق پاي ــه انتخــاب رشــته از طري ــي، بجــز دانشــگاه آزاد اســالمي، نســبت ب عال

ــد.  ــدام نماين ــور اق ــوزش كش ــنجش آم ــازمان س ــاني س اطالع رس
ب-2( بــراي پذيــرش در رشــته محل هــاي دانشــگاه آزاد اســالمي انتخــاب رشــته 
ــه صــورت مســتقل و براســاس  ــگاه اطالع رســاني دانشــگاه مذكــور ب ــق پاي از طري
ــورت  ــور ص ــگاه مذك ــاي دانش ــته و اطالعيه ه ــاب رش ــاي انتخ ــه راهنم دفترچ

خواهــد گرفــت. 
تذكــر: بديهــي اســت كــه امــكان  انتخــاب رشــته بــراي داوطلبــان مجــاز، در هــر 

ــود. ــر خواهــد ب ــه صــورت مجــزا امكان پذي ــگاه اطالع رســاني ب دو پاي
ج-  ساير موارد:

ســاير مــوارد در خصــوص ســنجش و پذيــرش دانشــجو در آزمــون كارشناسي ارشــد 
ــق  ــي مطاب ــوزش عال ــام دانشــگاه ها و مؤسســات آم ناپيوســته ســال 1397 در تم
قانــون ســنجش و پذيــرش دانشــجوي در دوره هــاي تحصيــالت تكميلــي مصــوب 
ــرش  ــنجش و پذي ــوراي س ــات ش ــالمي و مصوب ــوراي اس ــس ش 94/12/18 مجل

تحصيــالت تكميلــي خواهــد بــود.

توصيه هاي  مهم :
1- داوطلبــان بــراي اطــالع از مقــررات وظيفــه عمومــي، شــرايط و ضوابــط اســتفاده 
ــه دفترچــه  از ســهميه ايثارگــران و همچنيــن شــرايط و ضوابــط اتبــاع خارجــي ب
ــه  ــرار دارد،  مراجع ــازمان ق ــاني س ــگاه اطالع رس ــه روي پاي ــماره 1 ك ــاي ش راهنم

نماينــد.

ــي )اول  ــه در انتخــاب كدرشــته هاي امتحان ــه مي شــود ك ــان توصي ــه داوطلب 2- ب
و دوم( و همچنيــن شهرســتان محــل حــوزه امتحانــي خــود، دقــت الزم را مبــذول 
ــه  ــن خصــوص ب ــري 16 رقمــي، در اي ــت كــد پي گي ــس از درياف ــذا پ ــد؛ ل فرماين
ــر داده  ــب اث ــي، ترتي ــا جابجاي ــالح ي ــر اص ــي ب ــان مبن ــت هاي داوطلب درخواس

نخواهــد شــد.
ــام و  3- توصيــه  مي شــود كــه حتمــاَ داوطلبــان پــس از تكميــل تقاضانامــه ثبت ن
دريافــت كــد پي گيــري، يــك نســخه پرينــت از تقاضانامــه شــان ثبــت نــام تهيــه، 

و مندرجــات آن را كنتــرل و نــزد خــود نگهــداري نماينــد.
ــه وجــود آمــده در آزمون هــاي قبلــي، در خصــوص  ــه مشــكالت ب ــا توجــه ب 4- ب
ــي  ــراي داوطلبان ــراً ب ــن موضــوع اكث ــه اي ــان، ك اشــتباه در ارســال عكــس داوطلب
ــد  ــت، تأكي ــود، رخ داده اس ــام مي ش ــران انج ــوي ديگ ــان از س ــام آن ــه ثبت ن ك
مي گــردد كــه عــالوه بــر كنتــرل اطالعــات ثبت نامــي، حتمــاً نســبت بــه كنتــرل 
ــاي  ــه ج ــري ب ــب ديگ ــس داوطل ــتباهاً عك ــا اش ــد ت ــت نمايي ــالي دق ــس ارس عك
عكــس شــما ارســال نگــردد. بديهــي اســت كــه در صــورت ارســال عكس اشــتباهي 
از طــرف متقاضــي، فــرد بــه عنــوان متخلــف تلقــي و مطابــق مقــررات بــا وي رفتــار 

خواهــد شــد.
ــري  و  ــه خب ــنجش  )هفته نام ــك  س ــريه پي ــق  نش ــري  از طري ــه  تغيي 5- هرگون
ــنجش و در  ــازمان س ــاني س ــگاه اطالع رس ــنجش (، پاي ــازمان  س ــاني  س اطالع رس

ــد.  ــد ش ــالم  خواه ــي  اع ــانه هاي گروه ــق رس ــزوم  از طري ــورت ل ص
6- در صــورت  لــزوم ، داوطلبــان مي تواننــد بــا شــماره تلفــن  گويــاي: 0۲۱-۴۲۱63 
بــا روابــط عمومــي  ســازمان  ســنجش  آمــوزش  كشــور تمــاس  حاصــل  كــرده يــا از 

طريــق سيســتم پاســخگويي اينترنتــي )غيرحضــوري( ســازمان اقــدام نماينــد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

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

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

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

عمل خواهد آمد.

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

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

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

خواهد شد.

هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی
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»هرچه می خوانم نمی فهمم.« اين اولين جمله ای بود كه با صدايی بغض آلود گفت و سپس 
با چهره ای درهم به دست هايش خيره شد و انگشتانش را به بازی گرفت.

دست  از  را  حواسش  تمركز  و  می رود  گيج  نكرده، سرش  باز  را  كتاب  هنوز  می  گفت 
می  دهد، و وقتی هم كه با هزار زحمت، حواسش را متمركز می  كند، جمالت كتاب 
برايش هيچ مفهومی ندارد، و با اينكه وقت زيادی را صرف مطالعه می كند، از اين همه 
مطالعه نتيجه ای نمی  گيرد، و برای همين، امتحان امروزش را خراب كرده بود و معتقد 
بود كه  امتحان نيم ترم را بدتر هم خواهد داد و هيچ اميدی به كسب نمرة قبولی نداشت.  

پرسيدم :» حاال چه می خواهی بكنی؟«                   
گفت:»اجازه بدهيد كه امتحان نيم ترم را ندهم؛ اين طور فقط اعصاب خودم و شما را خرد 

خواهم كرد.« 
پرسيدم: »اگر در امتحان نيم ترم شركت نكنی، مشكلت حل خواهد شد؟«       

با ناراحتی گفت: »نه، اما حداقل نمره تك در كارنامه نيم ترمم نخواهم داشت و اميدوارم تا 
آزمون ترم بتوانم آن را جبران كنم.«

گفتم: »برای من مسأله  ای نيست كه در اين آزمون شركت نكنی، اما فكر می كنم كه اين 
كار اشتباه است و بهتر است به جای اينكه تسليم اضطراب شوی و به خودت تلقين كنی 
كه درس را نمی فهمی، با اعتماد به نفس در اين امتحان شركت كنی و مطمئن باشی كه 

موفق خواهی شد.«
با عصبانيت گفت: »شما حال و روز مرا درك نمی كنيد. فكر می  كنيد كه می خواهم از زير 
كار در بروم و از روی تنبلی دنبال بهانه می  گردم؛ اما باور كنيد كه اصاًل مغز من كشش 
مطالب مشكل و پيچيدة فلسفه را ندارد، و من هر چه سعی می  كنم و درس می  خوانم، 

بی فايده است.«
می  دانستم آنچه كه می  گويد، واقعيت ندارد؛ زيرا او دانش آموز مستعد و باهوشی بود، اما 
اضطراب و ترس از عدم موفقيت، ذهن او را فلج كرده بود و تصّور می كرد كه در اين امتحان 

و شايد امتحانات دروس ديگر، موفق نخواهد شد. 
گفتم: بيا با هم يك قرار بگذاريم: تو قول بده به روشی كه می گويم درس بخوانی و من 
هم تعهد می كنم كه اگر با وجود استفاده از اين روش، موفق نشدی، نمرة آزمون نيم ترم 

را در نظر نگيرم. 
از نگاهش مشخص بود كه اطمينان چندانی به اين روش ندارد؛ اما پذيرفت كه در حال 

حاضر، اين بهترين راه حل است كه نظر هر دوی ما را تا حدودی تأمين می كند. 
اينكه  تا دو ساعت، بدون توجه به  قرار شد كه به عنوان گام اول، هر روز مدت يك 
آنچه می  خواند، می فهمد يا نمی  فهمد، مطالعه كند، و حتی اگر احساس كرد كه خواندنش 
بی  فايده است، كتاب را نبندد و از مطالعه دست نكشد. همچنين قرار شد كه هر دو روز 
يك بار، مرا از روند كار خود مطلع كند تا در صورت نياز، آخرين راهكارها را در اختيار او 

قرار دهم. 
دو روز بعد، شاگردم ناراحت  تر از قبل پيشم آمد و گفت: »هنوز معنی درس را نمی  فهمم 
و جمالت كتاب مثل يك دسته كلمات بی ربط، از مقابل چشمانم می  گذرد و نمی  توانم 
منظور نويسنده را درك كنم. مطمئنم كه روش شما فايده ای ندارد و نمره امتحانی  ام بيشتر 

از 6 يا 7 نمی  شود.«
از او خواستم كه آرام روی صندلی بنشيند و سپس جملۀ ساده ای  از كتاب را به او نشان 
دادم و خواستم كه آن جمله را بخواند  و خالصه ای از مفهوم آن را بنويسد. جمله را خواند و 
پس از چند دقيقه، خالصه ای از مفهوم آن را برايم نوشت؛ سپس به اعتراض گفت كه درك 
مفهوم يك جملۀ ساده كاری ندارد، اما او مفهوم پاراگراف ها را نمی فهمد؛ يعنی نمی  تواند 

ارتباط بين جمالت را بيابد. 
اين بار، يك پاراگراف ساده را به او نشان دادم و خواستم بخواند و خالصه ای از مفهوم آن 
را بنويسد. پس از گذشت دقايقی، بار ديگر خالصه  ای از پاراگراف را نشانم داد و من متوجه 

شدم كه مفهوم آن بخش از درس را بخوبی فهميده است. 
دانش آموز من همچنان راضی نبود و با دلخوری می گفت: اين كتاب سخت است، اما 
شما از بخش آسان كتاب سؤال كرديد؛ تازه االن كتاب روبروی من است و از سؤال های 
سخت شما نيز خبری نيست. من مطمئنم وقتی كه نمی  توانم مفهوم مطالب دشوار كتاب 

را بفهمم، معنی سؤال  های شما را نيز 
به هيچ وجه متوجه نخواهم شد. 

به او گفتم كه حاضرم  هر بخش از كتاب را كه بخواهد، در مقابلش قرار دهم تا او پس 
از دو يا سه بار خواندن، مفهوم آن را برايم بگويد؛ در ضمن تأكيد كردم كه به جای فكر 
كردن به نوع يا سختی سؤال ها، به ياری همين روش، مطالب كتاب را بخواند و آنها را پيش 
خود حاّلجی كند و خالصه ای از هر مطلب را تهيه نمايد. به او گفتم كه بعد از خواندن هر 
پاراگراف، خود را به جای معلم بگذارد و فكر كند كه چگونه می توان از اين پاراگراف سؤال 

طرح كرد؛ چون اين بهترين راه برای درك عميق مباحث درسی است. 
*                   *                    *

سر جلسۀ آزمون، شاگرد من مضطرب تر از هميشه بود. او می گفت كه يك هفتۀ تمام، 
مطابق روش من درس خوانده، اما در حال حاضر همۀ مطالب كتاب را فراموش كرده است 
و مفهوم سؤال ها را نمی فهمد و حتی نوشتن يك جمله نيز برايش غيرممكن است؛ برای 
همين می خواست كه ورقۀ امتحاني خود را سفيد بدهد و من نيز طبق تعهدی كه داده ام، 
اين آزمون را ناديده بگيرم. بار ديگر به او اطمينان دادم كه سر قول خود هستم، اما از او 
خواستم كه همچنان در سر جلسۀ امتحان حضور داشته باشد و سؤال ها را يك بار ديگر 

بخواند و در مقابل هر سؤال، آنچه به ذهنش )بی ربط يا با ربط( می رسد، بنويسد. 
با اكراه پذيرفت و بعد از چند دقيقه، كم كم قلمش روی كاغذ به گردش درآمد و تا آخرين 

لحظۀ آزمون مشغول نوشتن بود. 
هفتۀ بعد، وقتی در راهروی مدرسه، نمرة او را به اطالعش رساندم، ابتدا با ناباوری نگاهم 
كرد و سپس با دلخوری گفت كه او بچه نيست و نبايد به خاطر تقويت روحيه يا هر 
اصطالح روان  شناسی ديگر كه من می دانم، به او ارفاق می كردم؛ اما وقتی ورقه اش را 
نشانش دادم، پذيرفت كه پشت كردن به اضطراب، و تالش و كوشش بسيار، باعث شده 

است كه او نمره ای خوب كسب كند.
*                   *                    *

اين ماجرا نشان  می  دهد كه تن ندادن به اضطراب، اهميت بسياری دارد؛ زيرا افراد، تحت 
تأثير اضطراب، شكست را پيش بينی می  كنند، و همين موضوع، باعث افت كميت و 

كيفيت كار آنها خواهد شد.
در همين زمينه، دكتر » ميشل جی ماهونی« و دكتر » مارشال اونر« مطالعات مفيدی 
مسابقات  در  آمريكايی  قهرمانان  نتايج  روی  اضطراب  تأثير  دربارة  آنها  داده اند.  انجام 
المپيك، بررسی های متعددی انجام داده و به اين نتيجه رسيده اندكه هر دو گروه برنده و 
بازنده،  اضطراب مشابهی را تجربه كرده اند؛ اما وجه تمايز ميان برندگان و بازندگان، طرز 

كنار آمدن آنها با اين اضطراب بوده است.
ورزشكارانی كه شكست خورده يا موفقيت كمتری كسب كرده بودند، به اضطراب خود 
توجه زيادی كرده و با افراط دربارة عواقب وخيم شكست، تقريباً هميشه در وحشت به 
سر برده بودند؛ اما ورزشكاران پيروز،  اغلب اضطراب خود را ناديده گرفته بودند و بيشتر به 
كاری كه بايد می  كرده اند، توجه داشته اند؛ چون اضطراب خود را يك اختالل جزئی قلمداد 
كرده و تحت تأثير عواقب منفی آن قرار نگرفته بودند؛ به عبارت ديگر، به وجود اضطراب 

معترف بودند، اما تسليم آن نمی شدند.

به اضطراب »نه« بگوييد تا موفق شويد !
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يك درس مشكل را بايد چند بار خواند تا فهميد؟ يك بار؟ دو بار؟ ده بار؟ چند بار؟!
اين سؤالی است كه  بيشتر معلم ها در طول سال تحصيلی، بارها از سوی دانش آموزان 
می شنوند؛ دانش آموزانی كه از سختی يك درس يا حتی يك كتاب بشدت گله دارند 
و می گويند با اينكه بارها از روی كتاب درسی خود خوانده و سطر به سطر آن را مرور 

كرده اند، اما هيچ چيز از آن را نفهميده اند.
درست  راه  دانش آموزان،  از  بسياری  كه  است  آن  دليل  به  معضل  اين  آمدن  پيش 
مطالعه يك كتاب را نمی دانند و تصور می كنند كه اگر از روی يك كتاب بارها بخوانند 
بر آن تسلّط پيدا می كنند؛ در حالی كه برای تسلّط  بر يك مطلب، بايد آن را خوب 

خواند، خوب درك كرد، خوب فهميد و خوب در ذهن نگهداری نمود.
برای مثال، يكی از روش های مفيد برای خواندن كتاب ها يا درس های مشكل، اين 
است كه كتاب را قبل از تسلّط بر آن، به طور سطحی خواند و ابتدا در پی چيزهايی 
بود كه می توان آنها را فهميد )نبايد خود را در مطالب دشوار گرفتار كرد(؛ چون هر 
كتاب حاوی مطالبی است كه بی درنگ می توان آنها را درك كرد و مطلب مورد نظر 

را تا حدودی فهميد و برای مطالعه عميق آن آماده شد. 
البته سطحی خواندن اصولی دارد كه بايد به اين اصول توجه داشت. اين اصول را 

می توان در موارد زير خالصه كرد: 
* به عنوان صفحه و مقدمه نگاه كنيد؛ بويژه به عناوين فرعی يا ديگر نشانه هايی توجه 

كنيد كه به هدف و چشم انداز كتاب يا مقصود نويسنده اشاره دارد. 
تحت  موضوعات  دامنه  با  تا  كنيد  بازبينی  را  فهرست موضوعی  يا  اعالم  فهرست   *
پوشش يا منابع مورد استفاده مؤلفان آشنا شويد. هر گاه فهرست اصطالحات در پايان 
هر فصل، مهم و حساس به نظر رسيد، برای درك بهتر، آنها را در متن جست و جو 
كنيد؛ به اين ترتيب، شما كليد نزديك شدن به مؤلف را پيدا می كنيد؛ برای مثال، 
زبان  فارسی،  ادبيات  و  زبان  كتاب  دشوار  اصطالحات  لغات  معنی  كه  كنيد  سعی 
انگليسی يا زبان عربی را داخل متن درس ياد بگيريد. ياد گرفتن معنی لغات، بدون 
توجه به جايگاه آنها در متن درس، نمی تواند به شما در فهميدن مفهوم درس يا متن 

مورد نظر كمك كند.
* تصاويركتاب را ببينيد و خالصه ها و نتيجه گيری ها را با دقت بخوانيد. اگر كتاب، 
يك فصل نتيجه گيری دارد، ابتدا آن را بخوانيد. به احتمال زياد، اين فصل، محتوای 

كتاب را با دقت بيشتری معرفی می كند. 

حاال شما برای خواندن كتاب يا سطحی خوانی آماده هستيد. اگر به سطحی خوانی 
عبارات خالصه  يا  اصلی  بندهای  نگاه كنيد كه حاوی  به فصل هايی  رأی می دهيد، 
شده كتاب هستند؛ سپس صفحات را ورق بزنيد و يك يا دو پاراگراف و گاهی هم 
چند صفحۀ متوالی را بخوانيد و همواره در جست و جوی حرف اصلی و هدف اصلی 

كتاب باشيد. 
توجه داشته باشيد كه اگر شما از اين روش برای شروع سطحی خوانی كتاب استفاده 
كنيد، چه بسا در پايان پی ببريد كه به هيچ وجه در حال سطحی خواندن نيستيد؛ 
زمين  بر  را  كتاب  وقتی  و  می بريد،  لذت  آن  از  و  را می خوانيد، می فهميد  آن  بلكه 
می  گذاريد، درخواهيد يافت كه بعد از اين، هيچ موضوعی برايتان دشوار نخواهد بود.

حال كه درباره كتاب يا يك فصل، اطالعاتی به دست آورده ايد، معين كنيد كه چه 
اطالعاتی كم داريد. آيا بايد به مطالعه ادامه دهيد؟ اگر جواب اين سؤال مثبت است، 
از  مؤلف  چگونه  شود؟  عايدتان  چيزی  چه  عميق،  خواندن  يك  از  كه  داريد  انتظار 
مقدمه، به نتيجه رسيده است؟ مراحل اساسی كتاب، چه چيزهايي هستند؟ آيا اين 
مراحل، به طور منطقی به هم مربوط هستند و هدف مؤلف چيست؟ آيا مطالب كتاب، 

با آنچه كه شما قباًل درباره موضوع می دانستيد، موافقت يا مغايرت دارد؟
سؤاالت شما درباره كتاب، می توانند به صورت كلی يا كاماًل مشخص باشند. طرح اين 
گونه سؤاالت، از طريق ايجاد كنجكاوی، تمركز حواس و دقت شما را افزايش می دهد 
حافظه،  در  را  مطالب  نگهداری  مدت  سؤاالت،  به  پاسخگويی  از  حاصل  رضايت  و 
طوالنی می كند. طرح سؤال، به هنگام مطالعه يك كتاب، خواننده منفعل را به يك 
خواننده فعال مبدل می سازد. از طريق طرح سؤاالت، يك گفت و شنود بين شما و 
مؤلف كتاب برقرار می شود كه كسب لذت شما را از مطالعه كتاب افزايش می دهد. 
سؤاالت، اغلب به هنگام مطالعه يا پس از پايان مطالعه، به ذهن می رسند؛ ولی شما 
سعی كنيد كه سؤاالت خود را پيش از مطالعه و به هنگام خواندن اجمالی كتاب، 

شروع كنيد.  
نكته ديگر اينكه بعد از خواندن يك كتاب، سعی كنيد كه مطالب يادگيری شده را با 
عبارت های مخصوص خودتان دوباره تعريف كنيد؛ يعنی تا حد امكان، از حفظ كردن 
طوطی وار مطالب، خودداری كنيد؛ بلكه كوشش كنيد تا مطالب را بفهميد و با جمالت 
خودتان آنها را برای خود تعريف كنيد و بدانيد كه پس دادن مطالب به خود، نقش 

بسيار مهمی در يادگيری دارد.  

چگونه مے توان بر مطالب يك كتاب ، مسلّط شد؟
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بدین وسیله به اطاع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون زبان انگلیسی 
پیشرفته مي رساند: 

صبح  پیشرفته،  انگلیسی  زبان  آزمون  دوره  سومین  و  بیست  و  صد   -۱
مختلف  شهرستان   ۱۴ در  همزمان  طور  به   ۹6/۹/۲3 مورخ  پنجشنبه  روز 
رشت،  تهران،  تبریز،  بیرجند،  اصفهان،  شهرستان های:  شامل:  کشور 
یزد  و  مشهد  کیش،  گرگان،  کرمانشاه،  کرمان،  شیراز،  زنجان،  زاهدان، 
روز سه  شنبه  از  آزمون  در  کارت شرکت  و  راهنما  برگ  برگزار خواهد شد. 
 ۹6/۹/۲۱ روي پایگاه اطاع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس:

کردن  وارد  با  بتوانند  داوطلبان  تا  مي گیرد  قرار   www.sanjesh.org
اطاعات خود شامل: شماره پرونده، نام و نام  خانوادگي، سال تولد و شماره 
که هر داوطلب  بدیهي است  نمایند.  اقدام  به پرینت آن  کارت ملی نسبت 
براي شرکت در جلسه آزمون باید، عاوه بر پرینت کارت شرکت در جلسه 

آزمون، اصل کارت ملی یا اصل گذرنامه خود را ارائه نماید.
اشكالی در كارت  آزمون هر گونه  چنانچه داوطلبان متقاضی شركت در  توضیح: 
از  مورخ 96/9/22 صبح  روز چهارشنبه  در  مي توانند  نمودند،  مشاهده  ورودی خود 
با در دست داشتن  تا 17:00  از ساعت 14:00  بعدازظهر  تا 12:00 و  ساعت 8:00 
كارت شناسايي معتبر و دو قطعه عكس به نماينده اين سازمان مستقر در باجه رفع 
نقص مراجعه نموده و نسبت به اصالح و رفع اشكال احتمالي كارت خود اقدام نمايند.

فراموش  را  خود  ثبت نام  كدپي گيري  و  پرونده  شماره  كه  داوطلباني  مهم:  تذکر 
نموده اند، براي دريافت شماره پرونده با مراجعه به سايت سازمان سنجش و ورود به 

سيستم پاسخگويي اقدام نمايند و به هيچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننمايند. 

2- آدرس باجه هاي رفع نقص كارت:

2-1- دانشكده زبان ها و ادبيات خارجی دانشگاه تهران:  تهران، خيابان كارگر 
شمالی )اميرآباد(، بعد از تقاطع جالل آل احمد، بين خيابان هاي 15 و 16.

دانشگاه،  دِر شمالی  دانشگاه،  خيابان  آزادی،  ميدان  اصفهان،  اصفهان:  ۲-۲- دانشگاه 
ساختمان اداره كل آموزش.

پرديس  شهريور،   17 خيابان  ابتداي  شهدا،  ميدان  بيرجند،  بیرجند:  دانشگاه   -3-۲
شهداي دانشگاه بيرجند.

۲- ۴-  دانشگاه تبریز: تبريز، بلوار 29 بهمن، روبروی كتابخانه مركزي، مديريت خدمات 

آموزشی دانشگاه.
۲-۵- دانشگاه سیستان و بلوچستان: زاهدان، خيابان دانشگاه، ورودي زيباشهر، سازمان 

مركزي دانشگاه، دفتر معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي.
۲-6- دانشگاه شهید باهنر کرمان: كرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهيد باهنر 

كرمان.
۲-7- دانشگاه شیراز: شيراز، خيابان ساحلی، ساختمان امور فرهنگی دانشگاه شيراز.

شهيد  خيابان  گرگان،  گرگان:  طبیعي  منابع  و  کشاورزي  علوم  دانشگاه    -8-۲
بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.

فردوسی  دانشگاه  اصلي  دِر  آباد،  وكيل  بلوار  مشهد،  ۲-۹- دانشگاه فردوسی مشهد: 
مشهد، جنب سازمان مركزي، مديريت آموزشی دانشگاه.

۲-۱0-  پردیس بین المللي کیش – دانشگاه صنعتي شریف: جزيره كيش، ميدان 
. B13 مركز زبان – اتاق ،B اميركبير، ساختمان آموزش، الين

دانشكده  عضدي،  شهيد  ورزشگاه  نامجو، جنب  خيابان  رشت،  دانشگاه گیان:   -۱۱-۲
علوم پايه دانشگاه گيالن.

۲-۱۲- دانشگاه آزاد اسامي واحد کرمانشاه: كرمانشاه، شهرك ژاندارمري، دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد كرمانشاه، معاونت پژوهشی.

۲-۱3- مؤسسه آموزش عالي غیرانتفاعي امام جواد )ع( - یزد: يزد، صفائيه، بلوار 
امام جواد )ع(،  االئمه )ع(، مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي  شهيدان اشرف، خيابان جواد 

حوزه رياست، اتاق فني پشتيباني.
بسيج،  ميدان  زنجان،  زنجان:   – روزبه  غیرانتفاعي  عالي  آموزش  مؤسسه   -۱۴-۲

بزرگراه 22 بهمن، شهرك پونك، مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي روزبه.
به اطالع مي رساند كه واحد اطالعات و پاسخگويي به سؤاالت در اين باره از  ضمناً 
آماده  اداري،  و در ساعت  تعطيل  ايام  به جز  روزه  لغايت 96/9/23 همه  تاريخ  اين 
پاسخگويي به سؤاالت داوطلبان است؛ لذا داوطلبان گرامی به منظور پاسخگويي به 
سؤاالت خود مي توانند به بخش پاسخگويي اينترنتی سايت سازمان سنجش آموزش 
 0۲۱ -۴۲۱63 تلفن:  با شماره  يا  مراجعه   www.sanjesh.org نشاني:  به  كشور 

تماس حاصل نموده و از مراجعه حضوری خودداري نمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

 تاريخ  و نحوه  پرينت كارت

  صد و بيست و سومين دوره آزمون زبان انگليسي 

 )Tolimo:E-A2017( پيشرفته
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درسال 1396، تعداد 518 هزار و 149 داوطلب گروه آزمايشي علوم تجربی در جلسه 
آزمون سراسری حضور داشتند و به چهار درس عمومی و پنج درس اختصاصی پاسخ 
دادند. در اين ميان، تعدادی از داوطلبان توانسته اند درصدهای خوب و قابل قبولی 
كسب كنند، و متأسفانه تعداد قابل توجهی از داوطلبان نيز، كه بدون مطالعه دقيق 
و عميق درس هايشان در اين جلسه حضور يافته اند، درصد خوبی در بعضی از دروس 
كسب نكرده اند. در جدول زير، آمار پاسخگويی كل داوطلبان گروه آزمايشي  علوم 
تجربی خدمتتان ارائه می شود؛ البته قبل از آن، برای بهره برداری هرچه بيشتر شما 

از اين آمار، توجه شما را به نكاتی چند در اين زمينه جلب می كنيم.

هيچ درسی را رها نكنيد
آيا می دانيد كه اگر يك داوطلب گروه آزمايشي  علوم تجربی در سال گذشته، فقط 
به يك سؤال زيست شناسی پاسخ صحيح می داد، و البته به هيچ يك از سؤال های اين 
درس نيز پاسخ غلط نمی داد، از 138 هزار و 211 داوطلب )26/67 درصد داوطلبان( 
درصد بهتری در اين درس كسب می كرد؟ گاه از داوطلبان می شنويم كه سؤال های 
اين يا آن درس در آزمون سراسری دشوار بود و آنها نتوانستند به اين گونه سؤاالت 
پاسخگو باشند. بدون شك، در يك آزمون ملی مهم، بايد تعدادی از سؤال ها دشوار 
باشد تا بتواند به درستی سطح علمی داوطلبان را بسنجد؛ اما آيا تمامی سؤال های يك 
درس دشوار هستند يا تعدادی از داوطلبان برخی از درس ها را رها می كنند و در سر 
آزمون هم بدون دانش الزم، به سؤال های همان درس پاسخ می دهند؟ آيا نمی شود از 

50 سؤال زيست شناسی حداقل به 4 يا 5 سؤال پاسخ صحيح داد؟

پس از همين امروز، بی عالقگی يا ضعف علمی را بهانه نسازيد و با برنامه ريزی صحيح، 
برای همۀ درس ها وقت بگذاريد و مطمئن باشيد كه می توانيد به حداقلی از سؤال های 

هر درس پاسخ صحيح بدهيد و در آزمون سراسری نيز نتيجه بهتری كسب كنيد.

اهميت اين امر زمانی مشخص می شود كه بدانيم برای موفقيت در آزمون سراسری، 
بايد به همه دروس توجه داشت و نمی توان چند درس را مطالعه كرد و يك يا دو 

درس را رها نمود .

فقط به سؤال هايی كه بلديد، پاسخ دهيد
گفتيم كه بيش از 26 درصد داوطلبان، در درس زيست شناسی، درصد منفی كسب 
هستيم؛  وضعيت  همين  شاهد  بيش  كما  هم  دروس  ساير  در  متأسفانه  و  كرده اند، 
برای مثال، در آزمون سراسري سال گذشته )1396( 51 هزار و 436 داوطلب در 
درس فرهنگ و معارف اسالمی درصد منفی كسب كرده اند. آيا براستی اين دسته از 
داوطلبان توانايی اين را نداشتند كه به هيچ يك از سؤال های معارف، پاسخ صحيح 
بدهند؟ واقعيت اين است كه تعداد قابل توجهی از همين داوطلبان به برخی از سؤال ها 
پاسخ صحيح داده اند، اما چون به سؤال هايی كه در آنها كاماًل مسلط نبوده اند نيز پاسخ 
داده اند، نمرة منفی كسب كرده اند؛ به عبارت ديگر، تعداد قابل توجه پاسخ های غلط 
آنها موجب شده است كه تأثير پاسخ های صحيح اين دسته از داوطلبان، نيز از بين 

برود.

می خواهيم بگوييم كه آزمون سراسری، عرصه آزمون و خطا نيست و نبايد به سؤال ها 
سرسری پاسخ داد )گاه می شنويم كه داوطلبی می گويد حوصله كافی يا زمان الزم 

برای خواندن همۀ گزينه ها را نداشتم و برای همين وقتی ديدم كه گزينه اول يا دوم 
به نظرم درست هستند آن را انتخاب كردم!(

همچنين نبايد به اميد شانس و اقبال، گزينه ها را بدون دانش و دقت الزم انتخاب 
كرد؛ پس اگر اين روزها در درسی آمادگی نداريد بايد در اين شش ماه و نيم باقی 
به چند سؤال  بتوانيد دست كم  تا  بپردازيد  از آن درس  مباحثی  به مطالعه  مانده، 
از به دست  معدود در همان درس پاسخ دهيد؛ زيرا كسب نمره منفی، بسيار بدتر 

آوردن درصد صفر است.

همه  به  شما  كه  نيست  قرار  و  است  مسابقه  يك  كنكور،  كه  باشيد  داشته  توجه 
سؤال های آن، پاسخ صحيح بدهيد؛ بلكه الزم است كه در مقايسه با ساير داوطلبان، 
وضعيت بهتری داشته باشيد، و اين امر بدون دقت و هوشمندی در پاسخگويی به 

سؤال ها به دست نخواهد آمد.

ذكر اين نكته نيز مهم است كه ميانگين ذكر شده در هر سال، يكسان نيست؛ برای 
مثال، در سال 92، هيچ يك از داوطلبان، در درس های زيست شناسی و زبان و ادبيات 
فارسی، به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحيح نداده اند، اما در سال 93، دو پذيرفته شده 
در زيست شناسی و پنج نفر در زبان و ادبيات فارسی به 100 درصد سؤال ها پاسخ 
به  فارسی  ادبيات  و  زبان  درس  در  نفر  دو   ،94 سال  در  همچنين  داده اند.  صحيح 
100 درصد سؤال ها پاسخ صحيح داده اند و هيچ داوطلبی به 90 درصد سؤال های 
زيست شناسی نيز پاسخ صحيح نداده است. در سال 95، 9 داوطلب در درس ادبيات 
به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحيح داده اند و هيچ يك از داوطلبان به 100 درصد 
سؤال های زيست شناسی پاسخ صحيح نداده اند، و در نهايت در سال 96، 47 داوطلب 
در درس زبان و ادبيات فارسی و يك داوطلب در درس زيست شناسی به 100 درصد 
درصد  به 100  داوطلب  يك  در سال 94،  داده اند. همچنين  پاسخ صحيح  سؤال ها 
سؤال های زمين شناسی پاسخ صحيح داده است؛ در حالی كه طّي سال های 92 و 93 
و 95 و 96 هيچ يك از داوطلبان به 100 درصد سؤال های زمين شناسی پاسخ صحيح 
می شود  احتساب  نيز  داوطلب  يك  تحصيلی  سوابق  مثبت  تأثير  ضمن  در   ندادند؛ 
نهايی سال سوم  تأثير مثبت سوابق تحصيلی داوطلب در آزمون كتبی  )25 درصد 
متوسطه و 5 درصد تأثير مثبت آزمون كتبی نهايی پيش دانشگاهی محاسبه می شود 
(؛ يعنی، امكان دارد كه داوطلبی در آزمون سراسری درصدهای مطلوبی كسب نكرده 
پذيرش  و سوابق تحصيلی مثبت، در  باشد  داشته  اما سوابق تحصيلی خوبی  باشد، 

نهايی او مؤثر واقع شود.

با به دست آوردن نمره های منفی يا  در نهايت اينكه نبايد تصور كرد يك داوطلب 
بسيار پايين در درس های مختلف، می تواند در رشته های با آزمون يا روزانه پذيرفته 
شود. اگر داوطلبانی را می شناسيد كه حتی در رشته های روزانه با نمره منفی پذيرفته 
شده اند، دليلش آن است كه اين افراد به احتمال قوی در ساير درس ها نمره خوبی 
كسب كرده اند؛ برای مثال، امكان دارد كه داوطلبی در درس رياضی نمره منفی گرفته 
به دست  بااليی  اما در درس زيست شناسی، شيمی و دروس عمومی، درصد  باشد، 
آورده باشد؛ ضمن اينكه داوطلبانی كه در آزمون سراسری نمره منفی می آورند، در 

رشته محل هايی كه مطلوب اكثر داوطلبان هستند، پذيرفته نخواهند شد.

نحوۀ پاسخگویے داوطلبان گروه آزمايشے 
علوم تجربے در آزمون سراسری سال 1396
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نفرات برتر كنكور چه درصدهايی می آورند؟

»اگر زيست شناسی را خوب بزنيد، قبولی شما در آزمون سراسری تضمين شده است.«، 

» اهميت عربی از همۀ درس های عمومی بيشتر است، چون بچه ها به سؤال های اين 

درس خوب پاسخ نمی دهند.«

يا  آموزشی  مؤسسه های  از  برخی  سوی  از  درسی  هر  دربارة  را  فوق  جمالت  شبيه 

مدرسان كنكور می شنويم؛ افرادی كه مدعی هستند اگر در يك درس يا تعدادی از 

دروس، درصد خوبی كسب كنيد، رتبه خوبی در آزمون سراسری به دست می آوريد؛ 

كه  می بينيد  است.  ديگری  چيز  بيانگر  سراسری،  آزمون  برتر  رتبه های  درصد  اما 

ميانگين داوطلبان برتر، در همۀ دروس آزمون سراسری به طور نسبی يكسان است؛ 

برای موفقيت و كسب درصد خوب در همۀ دروس  برتر  به عبارت ديگر، داوطلبان 

تالش می كنند.

در زير، ميانگين درصد 1000 نفر اول كشوری گروه آزمايشي علوم تجربی در تمامی 

و  درصد  بهترين  درس،  هر  در  همچنين  است.  شده  ارائه  سراسری  آزمون  دروس 

بدترين درصد در بين 1000 نفر اول آمده است. توجه داشته باشيد كه اين آمار برای 

آزمون سراسری سال 1396 است و ميانگين ذكر شده در هر سال تغيير می كند.
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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 به 
داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی كشور است، در سال 
تحصيلی 96-97 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 
آماده  عالی  آموزش  و مؤسسات  دانشگاه ها  آزمون سراسری سال 1397  در  شركت 

می  نمايند، طرح ريزی نموده است.
ويژگی های آزمون های آزمايشی سنجِش پيش:

* برگزاری آزمون های تابستانه در مرداد و شهريور 96 با هدف ارزيابی از مطالعات 
تابستانی داوطلبان؛

براساس  دبيرستان  ها  درسی  برنامه  با  مطابق  مرحله ای  آزمون های  برگزاری   *
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.
نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است:

چگونگي ثبت نام و برگزاري آزمون هاي آزمايشي سنجِش پيش 
نحوه برگزاري آزمون هاي آزمايشی سنجِش پيش:

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

)1396( برگزار می  شود.
بعد از برگزاری 3 نوبت آزمون تابستانه در تابستان، آزمون  های مرحله  ای در 6 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  قسمت هاي  آزمون،  مرحله سوم  در  مثال،  )براي  مرحله طراحي می شود 
آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با اين تأكيد كه بيشتر سؤاالت از بوجه بندی 

مرحلۀ سوم خواهد بود(.
و  ارزيابی  آزمون  عنوان  مرحله چهارم تحت  آزمون  مرحله   ای،  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 اول، داوطلبان در اين آزمون با آمادگی كامل، دانسته های درسی خود را ارزيابی 
نمايند. پس از برگزاری 6 نوبت آزمون هاي آزمايشي مرحله اي فوق، از ابتدای سال 
سال  سراسري  آزمون  برگزاري  از  قبل  تا  جامع  آزمايشي  آزمون های  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  شركت كنندگان  كثير  تعداد  به  توجه  با  كه  است  ضروري  نكته  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 توزيع اينترنتی كارت ورود به جلسه آزمون هاي سنجِش پيش:
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 آزمايشی سنجِش پيش در عصر روز برگزاری 
هر آزمون از طريق سايت اينترنتی شركت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر 
آزمون های  نمره كل  دانش   آموزان می رساند كه محاسبه  اطالع  به  می  گردد. ضمناً 
آزمايشی، براساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور در ارتباط 

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

آزمون هاي آزمايشي سنجِش پيش ويژه دانش آموزان

 پيش دانشگاهي و داوطلبان آزمون سراسری سال 97
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با آزمون سراسری سال 1396 عمل خواهد شد. همچنين نمره آزمون دروس عمومی 
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.
شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش پيش:

برای  گذشته  سنوات  همچون  سنجش  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
متقاضيان بيش از يك نوبت آزمون تخفيفاتی را در نظر گرفته است كه اين امكان 
بهره  مند  بيشتری  از تخفيف  مراحل  تعداد  افزايش  در صورت  تا  می  نمايد  ميسر  را 
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 شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش پيش: 

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 را به 
تعداد مورد نياز و دلخواه، انتخاب و ثبت  نام نمايند؛ به  عنوان مثال، داوطلب می تواند 

متقاضی 3 نوبت آزمون مرحله  ای و 3 نوبت آزمون جامع باشد.
البته باتوجه 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 داوطلبان عزيز در كليۀ آزمون  های مرحله ای و جامع به طور يكجا 

ثبت نام نمايند.

است  بهتر  پلكانی،  تخفيف  از  بيشتر  استفاده  برای  داوطلبان  كه  است  ذكر  شايان 
تعداد مراحل و نوبت  های بيشتری از آزمون  ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری 
بهره  مند شوند.  نيز  باالتری  از تخفيف  آزمايشی سنجِش پيش،  تعداد آزمون  های  از 
از نظر هزينه پرداختی،  بديهی است كه مطلوب  ترين حالت ثبت  نام برای داوطلبان 
ثبت  نام يكجا در 7 نوبت آزمون )3 مرحله ای + 4 جامع( است كه در اين صورت با 
احتساب تخفيف ويژه 210/000 ريالی، متوسط شهريه هر آزمون ۲۵۱/۵00 

ريال و مجموعاً ۱/760/000 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 سنجِش پيش به  صورت تلفيقی هستند، 

در سايت اينترنتی ثبت نام آزمون ها )www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
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  پيش در سراسركشور مي توانند 
مراجعه به سايت شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش 
رهگيري  كد  و  اقدام  ثبت  نام  به  نسبت   www.sanjeshserv.ir نشاني:  به  كشور 

دريافت نمايند.

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

نهايی و شماره پرونده و كد پی گيری 16 رقمی دريافت نمايد.
صورت  در  ثبت  نام  راهنمای  دفترچه  دقيق  مطالعه  از  پس  گرامی،  داوطلبان 
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 
براي سهولت  دبيرستان هايی كه مايل هستند  ثبت نام گروهی از طريق 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 16:00   الی 12:30و عصر 13:30  در ساعات: صبح8:30  

88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمايند.
نكات مهم:

اين  در  نيز  جامع  آزمون هاي  جمله  از  آزمون  ها  مراحل  و  نوبت  ها  كليه  ثبت نام   -1
تخفيف در  از حداكثر  برخورداری  براي  توصيه می  شود كه  و  انجام مي شود  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، خیابان میرزاي شیرازي، خیابان شهید  نشاني:  به 
آماده  نيز  تلفن: 883214۵۵  نژاد کي، روبروي کانتري سنایي، پاك 30، 

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

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.

 شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان 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 
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.

نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است:

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمايشی سنجِش يازدهم:
برگزار  نوبت   ۱۱ 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. 
کارنامه 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 كارت ورود به جلسه آزمون هاي سنجِش يازدهم:
داوطلبان  كليه  برای  يازدهم،  سنجِش  آزمايشی  آزمون های  جلسه  به  ورود  كارت 

اطالعيه  شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور 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  تخفيفاتی  آزمون  نوبت  يك  از  بيش  متقاضيان 
بهره  مند  بيشتری  تخفيف  از  مراحل،  تعداد  افزايش  در صورت  تا  می نمايد  ميسر  را 
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 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.
كه  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 شركت در 
می نمايد لذا توصيه می شود كه داوطلبان عزيز در كليۀ 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،   ۱00/000 تخفيف ويژه  احتساب  با 

۲۴6/000 ريال و مجموعاً ۱/۲30/000 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  تكميلی  جدول  كه  است  ذكر  به    الزم 
داوطلبانی كه مايل به انتخاب آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم به  صورت 
 )www.sanjeshserv.ir( ثبت نام آزمون ها اينترنتی  تلفيقی 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 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 لينك ثبت  نام مراجعه نموده و  ثبت  نام خود را 

نهايی و شماره پرونده و كد پی گيری 16 رقمی دريافت نمايد.
صورت  در  ثبت  نام  راهنمای  دفترچه  دقيق  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 کریم خان زند، خیابان میرزاي شیرازي، خیابان شهید  نشاني:  به 
آماده  نيز   883214۵۵ تلفن:   ،30 پاك  سنایي،  کانتري  روبروي  نژاد  کي، 

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.
شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
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