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مشاور رئیس سازمان سنجش خبرداد :

ثبت نام بیش از يک میلیون نفردر آزمون سراسري 97

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

 تاريخ  و نحوه  پرينت كارت  صد و بیست و ششمین 
دوره آزمون زبان انگلیسي پیشرفته

)Tolimo:E-A2018( 

و   7 پنجشنبه  روزهاي  در  سراسري 97  آزمون 
اساس  بر  و  مي شود  برگزار  تيرماه 97  جمعه 8 
اعالم دكتر حسين توكلي، مشاور رئيس سازمان 
سنجش، بيش از يک ميليون داوطلب در آزمون 
سراسري 97 ثبت نام كرده اند. مرحله اول ثبت نام 
در  دانشجو  پذيرش  منظور  به  آزمون  اين  در 
مجازي،  نيمه حضوري،  شبانه،  روزانه،  دوره هاي 
پرديس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي  آموزش  مؤسسات  پيام نور،  دانشگاه  عالي، 
آزمون  با  كدرشته هاي  همچنين  و  غيرانتفاعي 
دانشگاه آزاد اسالمي، از روز يکشنبه اول بهمن 96 
از طريق سايت سنجش آموزش كشور آغاز شد و 
با در نظر گرفتن مهلت تمديد شده، روز دوشنبه 
16 بهمن 96 پايان پذيرفت. در مرحله اول، تعداد 

951 هزار و 85 نفر ثبت نام كردند.
ضمناً بر اساس برنامه زماني تعيين شده، اطالعات 
ثبت نام  مقرر  مهلت  در  كه  داوطلباني  ثبت نامي 
كرده بودند، در روزهاي 13 تا 16 اسفندماه 96 
روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار 

گرفت و ثبت نام كنندگان مي توانستند در مهلت 
تعيين شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما 
و مندرجات اطالعيه اي كه در 14 بهمن ماه 96 
كنترل  و  مشاهده  به  نسبت  بود،  شده  منتشر 
اطالعات ثبت نامي خود اقدام كرده و در صورت 
تمايل، نسبت به ويرايش اطالعات خود اقدام كنند.

همچنين به منظور مساعدت با داوطلباني كه در 
مهلت مقرر به هر دليل براي ثبت نام در آزمون 
نيز  بودند،  ننموده  اقدام   97 سال  سراسري 
ترتيبي اتخاذ شد كه از روز يکشنبه 13 اسفند تا 
چهارشنبه 16 اسفند 96 اين افراد بتوانند با خريد 

كارت اعتباري،  در اين آزمون ثبت نام كنند.
بر اساس آمار، تعداد 60 هزار و 299 داوطلب در 
مرحله دوم ثبت نام، در آزمون سراسري سال 97 

ثبت نام كرده اند.
با توجه به تعداد ثبت نام كنندگان در مرحله اول 
)951 هزار و 85 نفر( و مرحله دوم )60 هزار و 
299 نفر(، در مجموع، تعداد يک ميليون و 11 
هزار و 384 نفر در آزمون سراسري 97 ثبت نام 

كردند كه اين تعداد، نسبت به آمار ثبت نام كننده 
در آزمون سراسري سال 96، 27 هزار و 25 نفر 

بيشتر است.
با توجه به آمار داوطلبان واقعي، يعني 1011384 
آزمايشي  گروه هاي  به  عالقه مندان  تعداد  و  نفر 
هنر و زبان هاي خارجي كه جمعاً 204563 نفرند 
آزمايشي هنر و  به گروه  نفر عالقه مند   66566(
تعداد 137997 نفر عالقه مند به گروه آ زمايشي 
زبان هاي خارجي(، براي  برگزاري آزمون سراسري 
سال 97، تعداد 1215947 كارت ورود به جلسه 
آ زمون صادر مي شود و  آزمون نيز براي  اين تعداد 

برگزار خواهد شد.
ضمناً بر اساس آ مار گزارش شده، تعداد 66566 
اصلي  آزمايشي  گروه  انتخاب  بر  عالوه  داوطلب، 
براي شركت در گروه  را  خود، عالقه مندي خود 
داوطلب،  نفر   137997 تعداد  و  هنر  آ زمايشي 
عالقه مندي خود را، عالوه بر گروه آزمايشي اصلي 
خود، براي گروه آ زمايشي زبان هاي خارجي اعالم 

نموده اند. 

سخت كوشان

زندگی 
طاهره جوان:

او" توانستن" را

 زندگی كرد

كنكوری ها ! 

اين فرصت 

گرانبها را 

دريابید

استفاده از

ماشین حساب 

ممنوع !

رشد27 هزارنفری 
تعدادداوطلبان 

آزمون سراسری 97
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هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی
 TOEFL به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر
با توجه به وجود تعدادی افراد و  GRE،IELTS ، و ... می رساند 
شرکت های سود جو که  با تبلیغات و وعده های واهی مبنی بر اخذ 
مدارك مورد نظر، با مشخصات داوطلب  اقدام به کالهبرداری و اخذ 
مبالغ قابل توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان 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:
قرار  تأیید  و  گواهی  مورد  سازمان  این  طریق  از  مدارکی  تنها    -  1
مجوز  سازمان  این  سوی  از  آزمون  مجری  قباًل  که  گرفت  خواهند 
برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از پرداخت هرگونه وجه 
آزمون های  )بخش  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سایت  طریق  از 

بین الملل( نسبت به مجاز بودن مرکز اطمینان حاصل نمایید.
برخورد  قانون  برابر  شوند  تخلف  مرتکب  که  داوطلبانی  با   -  2
آزمون های  متخلفان  فهرست  در  آنان  مشخصات  و  شد  خواهد 
تا   2 از  داوطلبان  این  ضمنًا  گرفت.  خواهد  قرار  سازمان  این 
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 
هر  در  نمایند،  مراکز  یکی   در  ثبت نام  به  اقدام  در طول محرومیت 
آنان در آزمون جلوگیری به عمل  از شرکت  از مراحل آزمون  مرحله 

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.
نمودن  گمراه  در  سعی  هویتی  مدارك  جعل  با  که  داوطلبانی   -  4
مجریان آزمون نمایند و در آن شرکت کنند و تخلف آنان )حتی پس از 
دریافت مدرك ( اثبات گردد، برابر مقررات برگزاری آزمون ها، مدارك 
تا10سال   2 مدت  به  آزمون ها  در  شرکت  از  و  باطل  آنها  به  مربوط 
محروم خواهند شد و با توجه به اینکه جعل هر گونه اسناد دولتی و 
استفاده از سند 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 
توسط  شخصَا  بایستی  آزمون ها  ثبت نام  مراحل  کلیه  بین المللی، 
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 
آزمون های  ثبت نام متقاضیان در  به  اقدام  به روش های مختلف  که 

بین المللی می نمایند برخورد قانونی خواهد شد.

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند: 
راهنمايي  نيک  كار  به  را  ديگران  كه  كسي 

كند، گويي خود آن را انجام داده است.

او  عيب  كسي  گزيند،  شرم  پوشش  كه  هر 
نبيند. 

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند: 
نماز  نزد خداوند،  كارها  داشتني ترين  دوست 
اوِل وقت، سپس نيکي به پدر و مادر، و پس از 

آن، جهاد در راه خداست.
آزمون سراسري 97 در روزهاي پنجشنبه 7 و جمعه 8 تيرماه 97 براي تعداد يک ميليون و 215 هزار و 947 
متقاضي شركت در آزمون، برگزار خواهد شد. ثبت نام در اين آزمون به منظور پذيرش دانشجو در دوره هاي 
روزانه، شبانه، نيمه حضوري، مجازي، پرديس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام نور، 
مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و همچنين كدرشته هاي با آزمون دانشگاه آزاد اسالمي، از روز يکشنبه اول 
بهمن 96 از طريق سايت سنجش آموزش كشور آغاز شد و با در نظر گرفتن مهلت تمديد شده، روز دوشنبه 

16 بهمن 96 پايان پذيرفت.
همچنين به منظور مساعدت با داوطلباني كه در مهلت مقرر به هر دليل براي ثبت نام در آزمون سراسري سال 
97 اقدام ننموده بودند، نيز ترتيبي اتخاذ شد كه از روز يکشنبه 13 اسفند تا چهارشنبه 16 اسفند 96 اين 

افراد بتوانند با خريد كارت اعتباري،  در اين آزمون ثبت نام كنند.
بر اساس آمار، تعداد 60 هزار و 299 داوطلب در مرحله دوم ثبت نام، در آزمون سراسري سال 97 ثبت نام 

كرده اند.
با توجه به تعداد ثبت نام كنندگان در مرحله اول )951 هزار و 85 نفر( و مرحله دوم )60 هزار و 299 نفر(، در 
مجموع، تعداد يک ميليون و 11 هزار و 384 نفر در آزمون سراسري 97 ثبت نام كردند كه اين تعداد، نسبت 

به آمار ثبت نام كننده در آزمون سراسري سال 96، 27 هزار و 25 نفر بيشتر است.
و  هنر  آزمايشي  گروه هاي  به  عالقه مندان  تعداد  و  نفر   1011384 يعني  واقعي،  داوطلبان  آمار  به  توجه  با 
زبان هاي خارجي كه جمعاً 204563 نفرند )66566 نفر عالقه مند به گروه آزمايشي هنر و تعداد 137997 
نفر عالقه مند به گروه آ زمايشي زبان هاي خارجي، براي  برگزاري آزمون سراسري سال 97، تعداد 1215947 

كارت ورود به جلسه آ زمون صادر مي شود و  آزمون نيز براي  اين تعداد برگزار خواهد شد.
خود،  اصلي  آزمايشي  گروه  انتخاب  بر  عالوه  داوطلب،   66566 تعداد  شده،  گزارش  آ مار  اساس  بر  ضمناً 
عالقه مندي خود را براي شركت در گروه آ زمايشي هنر و تعداد 137997 نفر داوطلب، عالقه مندي خود را، 

عالوه بر گروه آزمايشي اصلي خود، براي گروه آ زمايشي زبان هاي خارجي اعالم نموده اند. 

رشد 27 هزار نفري تعداد داوطلبان آزمون سراسري 97
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تمديد مهلت ثبت نام آزمون 
كارشناسی ارشد پزشكی در اواخر 

فروردين 97

داوطلبان جامانده آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ 
گروه علوم پزشكی، در روزهای ۲۶ تا ۲۸ فروردین 

۹۷ می توانند در این آزمون ثبت نام کنند. 
مهلت ثبت نام آزمون كارشناسی ارشد سال 97 گروه علوم 
پزشکی از روز 30 بهمن آغاز شد و در روز  13 اسفند ماه 

96 به پايان رسيد.
فرصت  بهداشت،  وزارت  پزشکی  آموزش  سنجش  مركز 
مجددی براي ثبت نام در آزمون كارشناسي ارشد سال 97 گروه 
علوم پزشکي در نظر گرفته است و بر اين اساس، داوطلبانی 
كه موفق به ثبت نام در مهلت مقرر نشده اند، می توانند در 

روزهای 26 تا 28 فروردين 97 در اين آزمون ثبت نام كنند.
آزمون كارشناسی ارشد سال  همچنين داوطلبانی كه در 
97 گروه علوم پزشکی ثبت نام كرده اند، در صورت تمايل، 
اطالعات  فروردين 97،  تا 28  روزهای 26  در  می توانند 

ثبت نامی خود را ويرايش كنند.
ارسال  و  آزمون  اين  در  ثبت نام  است كه  يادآوري  به  الزم 
مدارک اسکن شده، فقط به صورت اينترنتی امکان پذير است.

گفتني است كه آزمون كارشناسی ارشد سال 97 گروه علوم 
پزشکی، در نوبت های صبح و عصر روزهای 14 و 15 تيرماه 
97 برگزار می شود و توزيع كارت ورود به جلسه اين آزمون، 
برگه راهنما و ساير اطالعات مربوط به اجرای آزمون، در 

روزهای 10 تا 15 تيرماه صورت می گيرد.

حمايت از پايان نامه های قرآنی در 
دانشگاه آزاد

آزاد  دانشگاه  عترت  و  قرآن  پژوهشكده  رئيس 
راستای  در  پژوهشكده،  این  گفت:  اسالمي 

اولویت های پژوهشی خود، از پایان نامه دانشجویان 
حمایت مالی و معنوی می کند. 

دكتر عبدالمجيد طالب تاش گفت: اولويت های پژوهشی 
پژوهشکده قرآن و عترت به تمامی واحدهای اين دانشگاه 

ابالغ شده است.
اولويت های  با  مرتبط  نامه های  پايان  از  كرد:  عنوان  وی 
پژوهشی اين پژوهشکده، حمايت مادی و معنوی صورت 

خواهد گرفت.
رئيس پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد خاطرنشان 
و  تدوين  در  پژوهشکده،  اين  علمی  هيأت  اعضای  كرد: 

معرفی منابع پايان نامه به دانشجويان كمک خواهند كرد.
دكتر طالب تاش تأكيد كرد: همچنين پايان نامه های مرتبط 
با محورهای پژوهشی اين پژوهشکده، در قالب كتاب چاپ 

خواهند شد.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور  در خصوص :

 تاريخ ثبت نام پذيرش در دوره هاي 
كارداني نظام جديد دانشگاه 
فني و حرفه اي سال 1397  

و پذيرش در دوره هاي كارداني  ثبت نام  اطالع كليه متقاضيان  به  بدين وسيله 
مصوبه  به  توجه  با  كه  مي رساند   1397 سال  حرفه اي  و  فني  دانشگاه  جديد  نظام 
دهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1396/11/30، پذيرش براي 
كليه رشته هاي دوره هاي مذكور در سال 1397 صرفاً براساس سوابق تحصيلي )معدل 
كل ديپلم( خواهد بود و با توجه به اعالم دفتر گسترش آموزش عالي، اين پذيرش 

منحصراً براي دانشگاه فني و حرفه اي صورت خواهد پذيرفت. 
به  براي دوره هاي مذكور،  انتخاب رشته  و  ثبت نام  فوق،  مراتب  به  توجه  با  لذا 
شنبه  روز  در  و  آغاز خواهد شد   1397/3/6 مورخ  يکشنبه  روز  از  اينترنتي  صورت 
مورخ 1397/3/12 پايان مي پذيرد. كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر 

گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما )كه هم زمان با ثبت نام از طريق 
دسترسي  قابل   www.sanjesh.org نشاني:   به  سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه 
اطالع رساني  پايگاه  به  ثبت نام،  نياز  اطالعات مورد  و  نمودن مدارک  فراهم  است( و 
اشاره شده مراجعه و نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته براي پذيرش در دوره هاي فوق 

اقدام نمايند.
ضمناً به اطالع می رساند كه با توجه به تغيير نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش 
برای تحصيالت متوسطه، نحوه پذيرش دانشجو در مقطع كاردانی در سال 1398، در 

زمان مقرر اطالع رسانی خواهد شد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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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 كمک 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 
سال 1397  سراسری  آزمون  در  برای شركت  را  خود  كه  افرادی  كليه  و  پيش دانشگاهی 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی آماده می نمايند، طرح ريزی نموده است.
ويژگی های آزمون های آزمايشی سنجِش پیش:

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

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

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

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

* اعالم نتايج نمرات داوطلبان بالفاصله پس از برگزاری آزمون؛
* ارائه كارنامه نتايج با اطالعات جامع و مفيد برای اطالع داوطلب از وضعيت علمی و مقايسه 

با ساير داوطلبان؛
* ارائه دفترچه پاسخ های كاماًل تشريحی به داوطلبان.

نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است:

مهلت ثبت نام اينترنتیتاريخ برگزاری آزمونآزمون های آزمايشی

انه
ست

تاب

آزمون برگزار گردید.روز جمعه مورخ ۹۶/4/30اول تابستانه 
آزمون برگزار گردید.روز جمعه مورخ ۹۶/5/۲0دوم تابستانه 
آزمون برگزار گردید.روز جمعه مورخ ۹۶/۶/10سوم تابستانه 

ای
ـه 

ــ
حل

مر

آزمون برگزار گردید.روز جمعه مورخ ۹۶/۸/1۲مرحله 1
آزمون برگزار گردید.روز جمعه مورخ ۹۶/۹/3مرحله ۲
آزمون برگزار گردید.روز جمعه مورخ ۹۶/۹/۲4مرحله 3

مرحله 4 )جمع بندی 
آزمون برگزار گردید.روز جمعه مورخ ۹۶/11/۶نيمسال اول(

آزمون برگزار گردید.روز جمعه مورخ ۹۶/11/۲۷مرحله 5
آزمون برگزار گردید.روز جمعه مورخ ۹۶/1۲/1۸مرحله ۶

مع
ـا

جـ

جامع نوبت اول 
تا روز سه شنبه مورخ روز جمعه مورخ ۹۷/1/31)پایه(

 ۹۶/1۲/۲۲
تا روز سه شنبه مورخ روز جمعه مورخ ۹۷/۲/۲1جامع نوبت دوم 

۹۷/۲/4
تا روز سه شنبه مورخ روز جمعه مورخ ۹۷/3/11جامع نوبت سوم

۹۷/۲/۲5
تا روز سه شنبه  مورخ روز جمعه مورخ ۹۷/4/1جامع نوبت چهارم

۹۷/3/15

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

آزمون های تابستانه در سه نوبت، طی ماه های تير، مرداد و شهريورماه سال جاری )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؛ ليکن 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 بوجه بندی مرحلۀ سوم خواهد بود(.

در بين شش آزمون مرحله  ای،آزمون مرحله چهارم تحت عنوان آزمون ارزيابی و 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 97، 4 نوبت آزمون های آزمايشي جامع تا 
قبل از برگزاري آزمون سراسري سال 1397 با هدف رساندن داوطلبان به حداكثر آمادگی 
براي حضور در آزمون سراسری 1397 برگزار مي شود. پس از برگزاري هر يک از آزمون هاي 
تابستانه، مرحله اي و همچنين آزمون هاي جامع، كارنامه اي با اطالعات بسيار مفيد و ارزنده در 
اختيار داوطلبان قرار مي گيرد تا داوطلبان بر اساس اطالعات مندرج در اين كارنامه  ها از 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.
    توضيح اين نکته ضروري است كه با توجه به تعداد كثير شركت كنندگان در آزمون هاي 
سنجِش پيش، رتبه هاي اكتسابي داوطلبان معيار معتبري براي داوطلبان خواهد بود تا موقعيت 

علمي خود را نسبت به رقباي خود در يک جامعه آماري وسيع مورد ارزيابي قرار دهند.
زمان و نحوه توزيع اينترنتی كارت ورود به جلسه آزمون هاي سنجِش پیش:

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

سايت اينترنتی فوق الذكر، نسبت به پرينت كارت ورود به جلسه خود اقدام می نمايند.
کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمايشی سنجِش پیش در عصر روز برگزاری 
منتشر    www.sanjeshserv.irبه نشانی اينترنتی شركت  از طريق سايت  هرآزمون 
آزمون های  كل  نمره  محاسبه  كه  می رساند  دانش  آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد. 
آزمايشی، براساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور در ارتباط 
با آزمون سراسری سال 1396 عمل خواهد شد. همچنين نمره آزمون دروس عمومی و 
اختصاصی همانند آزمون سراسری و براساس نمره آزمون عمومی )با توجه به ضرايب( به 
عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرايب( تقسيم بر مجموع كل ضرايب 

محاسبه می شود.
شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش پیش: 

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

آموزان در كليه مراحل، امکان پرداخت شهریه کمرتی برای ثبت نام فراهم شود.
جدول شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش پیش: 

مبالغ )ريال(مراحل
آزمون جامع

1320.000 نوبت آزمون جامع
2630.000 نوبت آزمون جامع
3930.000 نوبت آزمون جامع
41.220.000 نوبت آزمون جامع

با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امکان 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 

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

آزمون هاي آزمايشي سنجِش پیش 
ويژه دانش آموزان پیش دانشگاهي و داوطلبان آزمون سراسری سال 97
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مرحله ای و 3 نوبت آزمون جامع باشد.
البته باتوجه به اينكه آزمون های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون هايی است كه 
هر يک مكمل ديگری است و شركت در تمامی آنها، داوطلب را گام به گام آماده 
تر می نمايد، لذا توصیه می شود داوطلبان عزيز در كلیۀ آزمون های مرحله ای و 

جامع به طور يكجا ثبت نام نمايند.
شايان ذكر است كه داوطلبان برای استفاده بيشتر از تخفيف پلکانی، بهتر است تعداد مراحل 
و نوبت های بيشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری از تعداد آزمون های 
آزمايشی سنجِش پيش، از تخفيف باالتری نيز بهره مند شوند. بديهی است كه مطلوب ترين 
حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر هزينه پرداختی، ثبت نام يکجا در 4 نوبت آزمون جامع 
است كه در اين صورت با احتساب تخفیف ویژه 60/000 ريالی، متوسط شهريه هر آزمون 

305/000 ريال و مجموعاً 1/۲۲0/000 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 تكمیلی مربوط به هزينه های ثبت نام، برای داوطلبانی كه 
مايل به انتخاب آزمون های آزمايشی سنجِش پیش به صورت تلفیقی 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 پيش 
در سراسركشور مي توانند با استفاده از كارت های بانکی عضو شبکه شتاب و مراجعه به 
سايت شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: 

www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام اقدام و كد رهگيري دريافت نمايند.

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

كد پی گیری 16 رقمی دريافت نمايد.

داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت نام در صورت داشتن هر گونه سؤال 
در خصوص شرايط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ويژه 42966-021 )صدای داوطلب( تماس 

حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 
ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبيرستان هايی كه مايل هستند براي سهولت ثبت نام به صورت 

يکجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه دقيق دستورالعمل ثبت نام 
مدارس همکار، درصورت داشتن هرگونه سؤال مي توانند در ساعات: صبح8:30  الی 12:30و عصر 

13:30 الی 16:00  با شماره تلفن هاي: 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمايند.
نكات مهم:

1- ثبت نام كليه نوبت ها و مراحل آزمون ها از جمله آزمون هاي 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 يکجا 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.
ثبت نام حضوري: ثبت نام براي كليه داوطلبان سراسري كشور از طريق سايت اينترنتي 
به نشاني: www.sanjeshserv.ir امکان پذير است و دفتر مركزي شركت به نشاني: 
کي،  نژاد  شهيد  خيابان  شيرازي،  ميرزاي  خيابان  زند،  کریم خان  پل  تهران، 
روبروي کالنتري سنایي، پالك 30، تلفن: 88321455 نيز آماده ثبت نام از مراجعان 

در ساعات اداري است. 
راهنمای نحوه ثبت نام  اينترنتی آزمون های آزمايشی سنجِش پیش

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

كارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به صورت اينترنتی است(.
گام دوم: تکميل فرم ثبت نام )در سايت ارائه شده است: لينک ثبت نام آزمون های آزمايشی 

سنجشـ  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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مربوطه، سوابق تحصيلی سال  قانونی  مراجع  اساس مصوبات  بر  و  های اخير  طی سال  
سراسری  آزمون  داوطلبان  سرنوشت  در  كننده  ای  تعيين  نقش  متوسطه  يازدهم 
دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی ايفا نموده است؛ به طوری كه سوابق تحصيلی سال 
يازدهم متوسطه داوطلبان آزمون سراسری هم اكنون يکی 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 
دوره متوسطه، برای سال تحصيلی آينده )96-97( اقدام به  طراحی آزمون  های تابستانه، 
مرحله    ای و جامع برای جامعه هدف دانش آموزان سال يازدهم متوسطه )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 سنجشِ  يازدهم دارای ويژگی   های زير است:
P 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.
P بودجه بندی منابع درسی براساس برنامه درسی دبيرستان   ها.

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

P 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  بررسی و مرور كلی مطالب كتاب   های درسی  تابستانه،  اصلی آزمون های 
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؛ ليکن 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 هريک 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 روزبرگزاری 
هر آزمون از طريق سايت اينترنتی شركت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر می   گردد. 
ضمناً به اطالع دانش  آموزان می   رساند كه محاسبه نمره كل آزمون   های آزمايشی، براساس 
آخرين مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور در ارتباط با آزمون سراسری 
سال 1396 خواهد بود. همچنين نمره آزمون دروس عمومی و اختصاصی، همانند 
آزمون سراسری و براساس نمره آزمون عمومی )با توجه به ضرايب( به عالوه سه برابر 

اطالعیه  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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نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرايب( تقسيم بر مجموع كل ضرايب محاسبه 
می شود، كه اين امر می تواند تجربه مناسبی برای 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 
اينترنتی  از طريق سايت  آزمون منحصراً  از هر  قبل  روز سه   شنبه  از  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 
امکان  اين  كه  است  گرفته  نظر  در  تخفیفاتی  آزمون  نوبت  يک  از  بيش  متقاضيان 
بهره   مند  از تخفیف بيشتری  افزايش تعداد مراحل،  تا در صورت  را ميسر می   نمايد 
گردند و در اين جهت برای سال 96-97 شيوه اعمال تخفیف شهريه آزمون را برای 
متقاضيان بيش از يک آزمون در جهت رفاه حال داوطلبان عزيز به كار گرفته است 
تا ضمن تجميع فرآيند ثبت   نام برای هر يک از دانش آموزان در كليه مراحل، امکان 

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 امکان نيز فراهم 
گرديده است تا داوطلبان عزيز در صورت تمايل بتوانند آزمون   های سنجِش يازدهم 
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 يک نوبت آزمون جامع باشد.
البته با توجه به اينكه آزمون   های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون   هايی است كه هر 

يک مكمل ديگری است و شركت در تمامی آنها، داوطلب را گام به گام آماده تر می   نمايد 

لذا توصیه می   شود كه داوطلبان عزيز در كلیۀ آزمون   های مرحله   ای و جامع به طور يكجا 

ثبت   نام نمايند.

است  بهتر  پلکانی،  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  نيز  باالتری  تخفيف  از  يازدهم،  سنجِش  آزمايشی  آزمون   های  تعداد  از 
هزينه  نظر  از  داوطلبان  برای  ثبت   نام  حالت  مطلوب   ترين  كه  است  بديهی  شوند. 
 پرداختی، ثبت   نام يکجا در 2 نوبت آزمون جامع است كه در اين صورت، با احتساب 
و  ريال   315/000 آزمون حدوداً  هر  متوسط شهريه  ريالی،  تخفیف ويژه  10/000 

مجموعاً 630/000 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 تكمیلی مربوط به هزينه   های ثبت   نام، برای داوطلبانی 
كه مايل به انتخاب آزمون   های آزمايشی سنجِش يازدهم به   صورت تلفیقی 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 
يازدهم در سراسركشور مي توانند با استفاده از كارت های بانکی عضو شبکه 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 لینک ثبت   نام مراجعه نموده و  ثبت   نام خود را 

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

8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 
ثبت نام گروهی از طريق مدارس: دبيرستان   هايی كه مايل هستند براي سهولت 
ثبت   نام به صورت يکجا از دانش آموزان خود ثبت   نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقيق دستورالعمل ثبت   نام مدارس همکار، درصورت داشتن هرگونه سؤال مي   توانند 
با شماره تلفن   هاي:  الی 16:00   الی 12:30و عصر 13:30  در ساعات: صبح8:30  

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 براي برخورداری از حداكثر تخفيف در شهريه 

پرداختی، ثبت   نام در كليه مراحل درخواستی را يکجا 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 امکان پذير است و دفتر مركزي شركت 
تهران، پل کریم خان زند، خيابان ميرزاي شيرازي، خيابان شهيد  نشاني:  به 
آماده  نيز   88321455 تلفن:   ،30 پالك  سنایي،  کالنتري  روبروي  کي،  نژاد 

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 بانکي عضو شبکه شتاب و به صورت اينترنتی است(.
گام دوم: تکميل فرم ثبت نام )در سايت ارائه شده است: لينک 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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سخت كوشان

زندگے طاهره جوان:

او" توانسنت" را 
زندگے کرد
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مادرم بيشتر از هفده سال نداشت كه از دنيا رفت و من و برادرم بی مادر شديم. پدرم بعد 
از مادرم با زنی ازدواج كرد كه قباًل با مرد ديگری ازدواج كرده بود و چون بچه دار نمي شد، 
جدا شده بود. اين خانم گفت هم دختر دارم و هم پسر و با هم زندگی مي كنيم؛ اما از 
آنجايی كه خواست خدا چيز ديگری بود، اين خانم در خانه پدرم ده فرزند به دنيا آورد و 

من در بين اين بچه ها گم شدم ! 
آن زمان امکانات مثل االن نبود و ما بچه ها هم بايد كار می كرديم. خانواده ما يک خانواده 
پرجمعيت بود و پدر بزرگ و مادر بزرگمان هم با ما زندگی مي كردند. دو اتاق تو در تو بود 
و اين همه آدم. كار هر روزۀ من اين بود كه بايد نان مي خريدم، چايی دم مي كردم و بعد 

به مدرسه مي رفتم. 
يک روز نانوايی شلوغ بود و من داشت ديرم مي شد. وقتی به خانه  آمدم ، عجله كردم و 
قبل از پر كردن كتری، گاز را باز گذاشتم و وقتی به آشپزخانه كه يک زيرزمين كاهگلی 
بود، بازگشتم، متوجه شدم كه بوی گاز مي آيد. عقلم رسيد كه كبريت نزنم، اما تا آمدم برق 
را روشن كنم تا بتوانم پنجره را باز كنم، آشپزخانه منفجر شد و يک موقع به خودم آمدم 
و ديدم دارم مي سوزم. كتری آن روز دسته نداشت و من آن را بغل كرده و از پله ها پايين 
برده بودم؛ بنابراين، جلوی لباسم خيس بود، وگرنه در آنجا قلب و ريه هايم هم مي سوخت. 
وقتی همه جا آتش گرفت، آن قدر هول شدم كه به جای آنکه پله ها را برگردم و باال بيايم، 

داخل آشپزخانه دويدم؛ به اين ترتيب، تا مرا پيدا كنند، خيلی سوختم.
سه سال در بيمارستان بودم. در دو سال اول نتوانستم از تخت پايين بيايم. از شدت درد 
پاهايم را توی شکمم جمع كرده بودم و پايم همان جا چسبيده بود. نمي توانستند پانسمانم 
كنند. يک كرسی گذاشته بودند و يک مالفه سفيد روی آن  انداخته  بودند و من زير 
آن  بودم. بالش زير سرم را هم نمي توانستند كنار بکشند؛ چون وقتی آن را برمی داشتند، 
سرم به سمت عقب مي رفت و من از درد هوار مي كشيدم؛ بنابراين، چانه ام به گردنم 

چسبيده  و لبم هم برگشته بود و همين طور چشمانم حالت بدی پيدا كرده بود.
لثه ام نيز سوخته بود و دندان هايم ريخته بودند. بعد از دو سال، در اولين عملی كه روی من 
انجام شد و پاهايم را باز كردند، خواستم خود را در آينه ببينم. تا آن موقع خودم را نديده 
بودم، و وقتی جلوی آينه رفتم، باور نکردم آن كس كه مي بينم، خودم هستم. موجودی 
ديدم كه معلوم نبود چه بود و خيلی از آن ترسيدم؛ اما وقتی خودم را تکان دادم و ديدم او 
هم تکان مي خورد، فهميدم آن موجود خودم هستم. بالفاصله بی هوش شدم و افتادم. موقع 
افتادن سرم به جايی خورد و شکست. خيلی نااميد و ناراحت شدم و تصميم گرفتم كه 
ديگر زنده نباشم. ناهار نخوردم و شام هم نخوردم. فکر مي كردم اگر سه يا  چهار وعده غذا 
نخورم، مي ميرم؛ بنابراين، ناهار نخوردم و شام هم نخوردم و عوض آن فقط غصه خوردم. 
تصميمم برای مردن، قطعی بود. نزديک صبح داشتم از پنجره بيرون را نگاه مي كردم. 

سياهی كم كم مي رفت و نور جای آن را مي گرفت.
يک درخت بسيار زيبا هم جلوی پنجره اتاقم در بيمارستان سوانح سوختگی بود و نسيم 
ماليمی برگ هايش را تکان می داد. با خودم فکر كردم كه همين يک ربع پيش همه جا 
تاريک بود، اما االن روشن شده و برگ ها به اين زيبايی تکان مي خورند؛ چرا من بايد خودم 
را بکشم؟! فرض مي كنم همين طوری به دنيا آمدم. وقتی خدا هست، شبانه روز هست، 
اين همه آدم هستند، چرا من بايد اين قدر نااميد باشم؟! يک نور اميد، دلم را روشن كرد و 

تصميم گرفتم كه زنده باشم، زندگی كنم و به درد بخورم. 
هنوز وقت صبحانه نشده بود و همه خواب بودند. زنگ زدم، گفتم: خانم! من صبحانه 

مي خواهم!
از سن دوازده تا سيزده سالگی، بيست و چهار بار عمل كردم. در سن پانزده تا شانزده 

سالگی هم، با آقايی كه خودش هم هفتاد و پنج درصد سوختگی داشت، ازدواج كردم. 
ماجرای ازدواجم هم جالب است. مددكارهای بيمارستان، در سه سالی كه در بيمارستان 
بودم، با زندگی من آشنا شده بودند و مي دانستند كه مادر ندارم و درس نخوانده ام و  هيچ 
كاری هم بلد نيستم، و خالصه آنکه آيندۀ نامشخصی دارم؛ بنابراين، با پدرم صحبت كردند 

و گفتند او بايد هنر ياد بگيرد. پدرم موافقت نمي كرد، اما آنها گفتند اگر قبول نکنيد، او را 
از شما مي گيريم و به بهزيستی مي سپاريم؛ بناچار پدرم قبول كرد و من به كارگاهی در 
جادۀ شهرری رفتم. در آن كارگاه، تعميرات راديو و تلويزيون، ساعت سازی، عکاسی، نقاشی 
و طراحی، جوشکاری، خياطی و سوادآموزی را آموزش مي دادند. من در تمام رشته هاي آن 
كارگاه ثبت نام كردم. در آن كارگاه، همه خانم ها و آقايان معلول بودند، اما در بين آنها آقايی 
بود كه سوخته بود؛ به همين خاطر، توجهم به ايشان جلب شد. مرا به كالسی بردند كه اين 
آقا هم بود، اما او كالس اول را مي خواند و من چهارم را. اين جوان همان بود كه بعد همسرم 
شد. همان روز اول كه به آن كارگاه رفتم، با او آشنا شدم و خانواده وي هم يک روز بعد 
به خواستگاری من آمدند. بالفاصله هم جواب مثبت دادم؛ چون مي خواستم زندگی كنم. 
مي خواستم كاری كنم كه با مردم باشم. به خودم قول داده بودم كاری كنم كه تنها نباشم.
روزهای سختی داشتيم. درآمد نداشتيم، بايد كرايه خانه مي داديم، پول دارو مي داديم و 
همين طور بايد زندگی مان را اداره مي كرديم. سه ماه آموزش ما تمام شد. من آنجا همه 
چيز ياد گرفته بودم و تا كالس چهارم هم سواد داشتم. به همسرم گفتم: بيا خياطی ياد 
بگير، گفت: نه، خياطی كار زن هاست! من هم گفتم: پس من جوشکاری ياد مي گيرم! در 
كنار خياطی، جوشکاری ياد گرفتم و طراحی و نقاشی را نيز آموختم. در كنار همه اينها در 
كالس تعميرات راديو و تلويزيون، لحيم كاری مي كردم. خالصه اينکه همۀ آنچه را كه آنجا 
آموزش مي دادند تا حدودی ياد گرفتم. عکاسی، بافندگی با دست، قالب بافی، آرايشگری و 

همه چيز را ياد گرفتم و وقتی كالسم تمام شد از همه شان استفاده كردم.
وقتی كالسمان تمام شد، به خانه مادر شوهرم در حصه، كه روستايی حوالی فرودگاه 
اصفهان است، رفتيم.  نزديک به نه سال آنجا ماندم. خانه مادر شوهرم چند تا اتاق داشت 
و من از همه اين اتاق ها استفاده كردم. از همان موقع كه در بيمارستان بودم، تزريقات را به 
صورت تجربی ياد گرفته بودم و مي ديدم كه چطوری آمپول و سرم مي زنند؛ عالوه بر اين، 
گلدوزی و بافندگی هم مي كردم و قالی بافی را هم از مادر و خواهر شوهرم ياد گرفته بودم. 

خياطی و آموزش خياطی هم كه بود.
همه كاری مي كردم و شايد باورتان نشود، در حالی كه خودم تا كالس چهارم بيشتر درس 
نخوانده بودم، به دانش آموزان راهنمايی درس تقويتی مي دادم! از يکی ياد مي گرفتم و به 
آن يکی ياد مي دادم. اعتماد به نفسم خيلی باال بود. در آن روستا همه مرا به اسم خانم 
دكتر مي شناختند. در هشت يا نه سالی كه در آن روستا بودم خيلی چيزها ياد گرفتم. 
يکی از چيزهايی كه ياد گرفته بودم مديريت بود. آموزش رايگان بافندگی انجام مي دادم، 

خانم ها مي آمدند ياد بگيرند، كاموا مي دادم به آنها كه ضمن ياد گرفتن، برای من ببافند.
خود من تنهايی در يک ساعت، يک ليف مي بافتم، اما وقتی به آنها ياد مي دادم، در يک 
ساعت، بيست تا ليف برای من مي بافتند. به آنها ياد مي دادم كه چگونه مي توانند كاله 
ببافند و بعد به آنها كاموا مي دادم تا به خانه شان ببرند. هم يک كار تازه ياد مي گرفتند و 
هم فردای آن روز، من بيست تا كاله داشتم. آنها رايگان ياد مي گرفتند و من هم رايگان 
صاحب كاله مي شدم. اين يک بخش از درآمد من بود؛ عالوه بر آن، تزريقات، بخيه زدن، 

آرايش، خياطی و ... هم انجام مي دادم و خالصه همه كاری مي كردم.
برای مردم آن روستا شخص مفيدی بودم. همه كار برای آنها كردم. به خانه هايشان مي رفتم 
و برايشان تزريقات و خياطی انجام می دادم. وقتی به روستا مي رفتم اين كارها را در حد 
اوليه بلد بودم، اما آنجا تمرين كردم و تجربه پيدا كردم. هشت سال كار كردم و آنجا محل 

آغاز كار و موفقيتم شد. 
وقتی در كارم رشد كردم به همسرم گفتم به تهران برويم. به تهران آمديم و در خيابان 
اديب دروازه غار، يک اتاق اجاره كرديم. صاحبخانه نداشت. يک اتاق باال داشت و يک اتاق 
دوازده متری پايين كه من اتاق پايين را اجاره كردم. اين اتاق، هم اتاق زندگی ما بود و هم 

اتاق خواب ما؛ هم در آن خياطی مي كردم و هم آرايشگاه داشتم. 
آن خانه، يک اتاقک كوچک زير پله داشت و من آنجا يک صندلی گذاشتم، يک آرايشگر 
حرفه اي آوردم و به وي گفتم: اينجا كار كن، هر چه درآوردی، نصف مال تو، نصف مال 
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من. در همان اتاق دوازده متری هم، چهار نفر خياط آورده بودم، روی زمين مي نشستند، 
خياطی مي كردند و بعد چرخ هايشان را كنار ديوار هول می دادند و مي رفتند. من هم به 

كار آنها نظارت مي كردم، برش مي زدم و آشپزی و بچه داری  مي كردم.
در اين اتاق دوازده متری با دو بچه قد و نيم قد و با دست خالی، كارم را شروع كردم و 
به يک سال نکشيد كه خانه خريدم. شش ماه بعد نيز برای همسرم ماشين خريدم. گفتم 
با ماشين از خانه بيرون برود تا سر ذوق بيايد و روحيه اش بهتر شود. يک سال بعد از آن، 
خانه ام را عوض كردم و در جای بهتری خانه خريدم. دو سال بعد آنجا را فروختم و آمدم در 
اميريه خيابان ولی عصر خانه خريدم. كارم خوب بود و عالوه بر اين، تنها هم كار نمي كردم.

فکرم را هم به كار مي انداختم كه كارم اقتصادی تر باشد. روبروی خانه ما يک مسجد 
بود. من زيرزمين آن را اجاره كردم و كارم را به آنجا بردم. آن زيرزمين، ششصد متر بود 
و ششصد متر برای كار من خيلی خوب بود. نود خياط را استخدام كردم. اين نود نفر، 
هر كدام هر روز چهار عدد لباس مي دوختند و جمع كارشان سيصد و پنجاه يا سيصد و 
شصت عدد لباس می شد و كارم به اين صورت گسترش مي يافت. از اين حدود چهار صد 
عدد لباس، دويست عدد خرج اجاره و دستمزد خياط  ها مي شد و بقيه آن به من مي رسيد؛ 

بنابراين، درآمد من به خوبی باال رفت.
نود نفر خيلی زياد است. آنها هر كدام اگر يک مشکل كوچک حل نشده هم داشتند، كارم 
درست پيش نمي رفت؛ بنابراين، يک خانم را استخدام كردم كه با خياط ها مشاوره و نظرات 
و مشکالت آنها را جمع و دسته بندی مي كرد و به من گزارش مي داد. جوابگوی مشتری ها 
هم همين خانم بود. يک خانم خوش برخورد و صاحب درک را نيز استخدام كردم و به او 

حقوق خوب مي دادم تا كارها را زير نظر داشته باشد. 
در حال حاضر، كار من با كار همه فرق مي كند. مشتری ها مي آيند، مي نشينند، لباسشان 
آماده مي شود و آن را مي برند. در طبقه باالی خياطی نيز آرايشگاه ماست. در اين آرايشگاه 
دوازده نفر كار مي كنند. مشتری كه به اينجا مي آيد و پارچه را تحويل مي دهد، بسته به نوع 
كار، يکی دو ساعت وقت دارد كه مي تواند از آن استفاده كند. او در اين فاصله به آرايشگاه 
سر مي زند و از وقتش درست استفاده مي كند. قيمت خدمات ما در آرايشگاه و خياط خانه، 
يک چهارم جاهای ديگر است؛ بنابراين، برايشان مي صرفد كه به خياطی و آرايشگاه ما 
بيايند و مي آيند. سياست كاری مان را نيز بر اين اساس تعيين كرديم كه مشتری از وقتش 
درست استفاده كند، و اين چيزی نيست كه مردم متوجه آن نباشند. خانم ها اينجا مي آيند 

و به چند كارشان با قيمت خيلی پايين تر مي رسند و اين به نفع همه ماست.
ما دستمزد كمتری مي گيريم، اما چون مشتری ما زياد است، درآمد بااليی داريم. االن 
آرايشگاه ها بايد بنشينند تا مشتری بيايد، ولي در آرايشگاه ما مشتری ها صف مي كشند. 
دختران من نيز در آنجا كار مي كنند. دختر بزرگم مهندسی گياه پزشکی و دختر ديگرم 
كارشناسي طراحی و ژورنال شناسی خوانده است كه مربوط به كار من مي شود. وقتی من 
نيستم، دخترم برش مي زند. برش زدن در خياطی خيلی مهم است. ما اصاًل از سانتی متر 
استفاده نمي كنيم. به مشتری نگاه مي كنيم و لباس را برش مي زنيم. مشتری هاي جديد از 
اين شکل كار ما تعجب مي كنند، اما ما به كارمان خيلی وارد هستيم و آنها بعد كه مي بينند 

لباسشان چقدر خوشگل شد، مي روند و تبليغ كار ما را مي كنند.
پارچه فروش ها هم برای من تبليغ مي كنند؛ چون هم كارم خوب است و هم با قيمت 
مناسبی كارم را ارائه مي دهم؛ بنابراين، آنها برای خودشان هم كه باشد نشاني مزون مرا به 
مشتريان خودشان مي دهند. اينها به خاطر آن است كه از فکرم استفاده كردم و به روشی 
كار مي كنم كه همه تشويق مي شوند من برايشان لباس بدوزم. پارچه فروش با پول خودش 
از روی كارت من، كارت چاپ مي كند و به واسطه اينکه من لباس را زود تحويل مي دهم، 

تبليغ كار مرا مي كند تا پارچه خودش را هم بفروشد.
 هميشه سعی كردم به مردم كمک كنم. در حال حاضر، ماهی 20 ميليون تومان درآمد 
دارم و هر ماه برای رضای خدا، دو يا سه تا جهيزيه مي دهم. جهيزيه آن چنانی نيست، اما 
آن قدری هست كه دو جوان بتوانند زندگی شان را شروع كنند. سعی مي كنم برای آنها كه 
نمي توانند عروسی آسان بگيرم، تا جايی كه مي توانم، كمک كنم تا آنها كه نيازمندند، نيز 

بتوانند زندگی شان را آغاز كنند.

خياط   هايي را كه اينجا كار مي كنند )خياط هايي حرفه اي هم هستند(، خودم آموزش داده ام. 
كار ديگری كه در اينجا انجام مي دهم، آموزش رايگان است. خودم آموزش نمي دهم، بلکه 
مربی مي گيرم و او اينجا درس مي دهد. سيستم آموزش رايگان ما با آموزشگاه هاي ديگر 
فرق مي كند. من از تجربه سی و هشت سال كارم استفاده مي كنم و آنها كه اينجا آموزش 

مي بينند، خياطی را بهتر ياد می گيرند.
در اينجا از آنهايی كه ندارند و نمي توانند پول بدهند، چيزی نمي گيريم، و آنها كه دارند و 
مي توانند شهريه بدهند، خودشان شهريه مي دهند و ما از اين شهريه كه مي گيرم به مربی 
حقوق مي دهيم. من به آنها كه اينجا آموزش مي بينند، كمک مي كنم تا مزون بزنند يا آنها 
را استخدام مي كنم. صدها نفر در اين آموزشگاه، آموزش ديده اند. خيلی از آنها در خانه يا 
جاهايی كه اجاره مي كنند، كار مي كنند و درآمد خوبی دارند. بيست و دو نفر هم هستند 

كه پيش من كار مي كنند و همه را هم بيمه كرده ام.
 خانم ها بدانند كه در خانه شان خيلی از كارها را مي توانند انجام دهند. مي توانند در 
گوشه خانه شان، در يک فضای يک متر در يک متر و نيم، يک چرخ بگذارند و درآمد 
خيلی باال، حتی بيشتر از درآمد همسرشان، داشته باشند! همه احتياج به لباس دارند، اما 
خيلی ها خياطی دوست ندارند. عيبی ندارد، خياطی نکنند، ولي مي توانند آرايشگری انجام 
بدهند. آرايشگری جا و امکانات مي خواهد؟ عيبی ندارد، كار ديگر بکنند؛ يک كار راحت تر. 

تحصيالت كه دارند؛ پس مي توانند درس تقويتی بدهند.
نمي توانند درس بدهند و اعصاب ندارند؟ آشپزی ياد بگيرند و آشپزی ياد بدهند. االن كيک 
و شيرينی و خيلی چيزهای ديگر هست كه با آنها خيلی كارها مي شود كرد. نمي توانند اين 
كار را بکنند؟ اشکالی ندارد، پرستار بچه بشوند. خانمی هست كه خودش كارمند است و 
مي خواهد بچه اش را در يک جای مطمئن نگه دارد، مي رود سركارش و بچه اش را مي گذارد 
پيش خانمی كه خانه دار است و اين بچه هم با بچه اش بازی مي كند و هم او يک كمک 

خرج برای زندگی اش فراهم مي كند. خيلی كارها مي شود كرد.
من االن ديابت، پوكی استخوان، آسم، چربی و فشار خون  دارم. كبدم هم  بزرگ شده و 
روزی سی و دو عدد قرص مي خورم و اگر سرماخوردگی هم داشته باشم، به اين قرص ها 
هم اضافه مي شود؛ اما هيچ وقت از تالش كردن نايستاده و هميشه سعی كرده ام كه هم 
كارم را بهتر كنم و هم برای خودم، خانواده ام و جامعه ام مفيدتر باشم. چند سال پيش 
كالس رانندگی رفتم، اما به خاطر ديابتم بينايی ام كم شد و نتوانستم رانندگی كنم؛ 
بنابراين، با نوه هايم اسمم را در كالس كامپيوتر نوشتم تا روحيه ام را از دست ندهم. االن 
هم دارم تصميم مي گيرم كه چه كاری انجام بدهم كه بهتر باشد؛ برای مثال، در آوه گلخانه 

زده ام!
هميشه ورد زبان همسرم هستم. او و فرزندانم به من افتخار مي كنند و اين باعث خوشحالی 
و افتخار من است. در اول زندگی ام دعا كردم مي گفتم: خدايا ! اگر به من بچه اي دادی، 
كاری كن كه آنها به پدری و مادری كه اين وضعيت را دارند افتخار كنند. االن بچه هايم 
مرا با افتخار به دوستانشان معرفی مي كنند و بابت اين موضوع، خدا را شکر مي كنم. من 
سال ها زحمت كشيده ام كه بچه هايم وقتی بزرگ شدند، به من و پدرشان افتخار كنند. از 
هر كدام از دخترهايم دو نوه دارم و اين چهار نوه هم همين احساس را نسبت به ما دارند.
شايد يک مثال بهتر وضعيت مرا شرح دهد: گلی كه در گلخانه و در شرايط خوب مي رويد، 
خيلی زود پژمرده مي شود و عمرش به پايان مي رسد، اما گل هايي كه در صحرا مي رويند، 
سفت و محکم مي شوند. من همان گل صحرايی ام كه باران و باد، مرا تکان نداد و از بين 
نبرد. وقتی كه بچه بودم، هميشه جای خالی مادر را احساس مي كردم، اما االن فکر مي كنم 
اين قسمتم بود تا اين اندازه سفت و محکم بشوم. من در بيمارستان خيلی سختی كشيدم. 
در طول سه سال، بيست و پنج بار عمل شدم، اما االن فکر می كنم كه حتی اين سوختگی 
هم برای من خير و بركت داشت. االن خانواده خوب و سالمی دارم، بچه هايم تحصيالت 
بااليی دارند و موفق هستند و شوهران موفقی دارند و زندگی ام، به لطف خدا، خوب است.

 گفتنی است كه خانم طاهره جوان در سال 1393 دار فانی را وداع گفته اند.
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بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان آزمون سراسری سال 1397 می رساند: بر اساس 
مصوبه نهمين جلسه شورای سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 96/8/20 ميزان و نحوۀ 
تأثير سوابق تحصيلی در آزمون سراسری سال 1397  همانند آزمون سراسری سال 1396 

به صورت زير است:
الف- آن دسته از ديپلمه های رياضی فيزيک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف 
اسالمی، كه ديپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات يک  يا چند درس 
آنها به صورت نهايی، سراسری و  كشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلی 
 بوده و سوابق تحصيلی موجود ديپلم )سال سوم آموزش متوسطه( به ميزان حداکثر 
۲5 درصد به نسبت سوابق تحصيلی موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در نمره 

 كل نهايی آنان لحاظ می شود.
ب- داوطلبان دارای مدرک پيش دانشگاهی رياضی فيزيک، علوم تجربی، علوم انسانی، 
علوم و معارف اسالمی و هنر، كه مدرک دوره پيش دانشگاهی خود را از سال تحصيلی 
90-91 به بعد اخذ كرده اند و امتحانات يک يا چند درس آنها به صورت نهايی، سراسری 

و كشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلی بوده و سوابق تحصيلی موجود 
دوره پيش دانشگاهی )صرفاً نمرات دروسی كه به صورت نهايی، سراسری و كشوری برگزار 
شده است( به ميزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصيلی موجود داوطلب و به 

صورت تأثير مثبت در نمره  كل نهايی آنان لحاظ می 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 تحصيلی، بدان معنی است كه اگر سوابق 
تحصيلی باعث افزايش نمره كل نهايی آزمون هر زيرگروه شود، در آن زيرگروه اعمال 
خواهد شد، و اگر باعث كاهش نمره كل  نهايی آزمون هر زيرگروه شود )اثر منفی داشته 
باشد( در آن زيرگروه اعمال نمی شود و نمره كل آزمون آن زيرگروه به عنوان نمره كل 

نهايی زيرگروه فوق در نظر گرفته می شود.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره : 

میزان و نحوة تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1397 

ـــارات  ـــان، انتش ـــه حاجي ـــتۀ مليح ـــه، نوش ـــا فق ـــنايی ب ـــاب آش ـــه: كت 1- درس فق
ـــه. مدرس

2- درس اصـــول عقايـــد: كتـــاب جهـــان بينـــی 3 )عـــدل الهـــی و قضـــا و قدر( كـــد: 2009، 
شـــامل فصـــل اول )همـــه فصـــل(، فصـــل دوم )بجـــز عنـــوان »فلســـفه اســـالمی« صفحـــه 

 23 و 24( و از فصـــل چهـــارم، عنـــوان »نظـــام كل تـــا مصائـــب، مـــادر خوشـــبختی هـــا« 
)از صفحه 65 تا 72(.        

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

فهرست منابع درس های  »فقه« و » اصول عقايد« رشته علوم و معارف اسالمی  

دورة پیش دانشگاهی آزمون سراسری سال 1397

به اطالع داوطلبان گروه آزمايشی هنر در آزمون سراسری سال 1397 می رساند كه بخشی از 
سؤال های تخصصی گروه آزمايشی هنر از كتاب های: كارگاه هنر 1 )كد: 594(، كارگاه هنر 2 
)كد: 594/1(، سير هنر در تاريخ 1 )كد: 594/3(، سير هنر در تاريخ 2 )كد: 594/8(، انسان، 
فضا، طراحی )كد: 594/7(، آشنايی با ميراث هنری و فرهنگی ايران )كد: 594/6(، مبانی 
هنرهای تجسمی )كد: 358/21(، طراحی 1 )كد: 359/92(، طراحی 2 )كد: 489/9(، آشـنايی 
با بنـاهای تـاريخی )كد: 492/6(، خط در گرافيک )كد: 491/6(، ترسيم فنی و نقشه كشی 

)كد: 359/78(، كارگاه نقاشی )كد: 496/3(، عکاسی 1 )كد: 358/15 و 497/6(، طراحی 
 اندام و لباس )كد: 494/8(، كارگاه طراحی نقوش سنتی )كد: 359/77(،  حجم سازی 1 
)كد: 450/3(، آشنايی با صنايع دستی ايران 1 )كد: 359/30( و مبانی نظری و ساختار 

موسيقی ايرانی )كد: 331( طراحی خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

فهرست بخشی از منابع  آزمون سراسری سال 1397 گروه آزمايشی هنر

بدين وسـيله بـه اطـالع مي رسـاند بـر اسـاس آيين نامـه اجرايي مـاده واحـده مصوب 
جلسـه 739 مـورخ 1392/8/28 شـوراي عالـي انقـالب فرهنگـي بـه منظـور كاهش 
آالم و رنج هـاي ناشـي از زلزلـه، سـهميه اي خـاص بـه داوطلبـان مناطـق زلزلـه زده 
كشـور، در آزمـون سراسـري سـال 1397 تخصيص داده خواهد شـد. ضمنـاً با توجه 
بـه مـواد 1 و 2 آيين نامـه اجرايـي مزبـور، مکاتبـات الزم بـا وزارت محترم كشـور در 
خصـوص مشـخص نمـودن شـهرها و بخش هايـي كـه زلزله هـاي سـال جـاري منجر 

بـه خسـارت هاي جانـي و مالـي در آنهـا شـده، بـه عمل آمده اسـت. 

پـس از ارسـال نـام بخش ها و شـهرهاي آسـيب ديده از طـرف وزارت محترم كشـور 
و مشـخص شـدن ظرفيـت دانشـگاه ها و رشـته محل هـا، ظرفيت هـای تخصيصـي 
بـه داوطلبـان مناطـق زلزلـه زده تعييـن شـده و از طريق دفترچـه راهنمـاي انتخاب 
رشـته )دفترچه شـماره 2( آزمون سراسـري در مرداد ماه سـال 1397 اطالع رسـاني 

خواهد شـد.      
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 اختصاص سهمیه به داوطلبان مناطق زلزله زده كشور در آزمون سراسري سال 1397
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صدايش پشت تلفن كاماًل می لرزيد. گويا موضوع مهمی، خيلی نگرانش كرده بود. 
آرام و غمگين گفت: »می دانيد كه من دانش آموز متوسطی هستم. امسال قصد 
نداشتم برای كنکور درس بخوانم، اما االن نظرم عوض شده است و می خواهم مطالعه 
را شروع كنم، ولي خيلی ها نااميدم كرده اند و می گويند كه كاًل بايد بی خيال شوم؛ 
با اين وقت كم نمی توانم موفق شوم. می خواستم نظر شما را در اين مورد  آخر 
بدانم. به نظر شما من چه كار كنم؟« همان طوری كه به صحبت های سيما گوش 
می دادم، نگاهی به تقويم انداختم. تقويم، اواخر اسفند   ماه را نشان می داد. با خودم 
گفتم »مگر االن برای كنکور دير شده است؟!« سيما منتظر جواب من بود و من 
به اين موضوع فکر می كردم كه مشکل سيما، هر سال، مشکل بسياری از داوطلبان 
است. هر سال، داوطلبان زيادی به داليل مختلف، مانند بيماری، مشکالت خانوادگی، 
اتفاقات غيرقابل پيش بينی و حتی اهمال و تنبلی، نمی توانند از تابستان يا مهر 
ماه به صورت مرتب و اصولی شروع به مطالعه كنند. برخی از اين داوطلبان با يک 
تصميم گيری درست و برنامه ريزی حساب شده بخوبی می توانند از وقت باقی مانده، 
بهترين استفاده را بکنند؛ اما عده ديگری از داوطلبان، واقعاً نمی توانند كه يک تصميم 
درست و اصولی بگيرند؛ بنابراين، نمی توانند موفق شوند. در اين ميان، عده ای هم 
هستند كه ابتدا خوب شروع می كنند، اما وقتی به اواسط كار می رسند، به داليل 
مختلف نااميد شده و دست از تالش می كشند و پس از مدتی، دوباره درصدد مطالعه 
برمی آيند؛ اما گمان می كنند كه از ساير داوطلبان به كلی عقب مانده اند؛ بنابراين، سر 

دو راهی مطالعه يا كنکور ندادن می مانند.
با توجه به اينکه اين مسأله می تواند مشکل بسياری از شما داوطلبان عزيز هم باشد، 
در اين مقاله سعی می كنيم تا شما را با راهکارهايی آشنا كنيم كه با استفاده از آن 
در زمان باقی مانده نيز مي توانيد با يک نتيجه خوب در كنکور قبول شويد. قبل از 
آن، حتماً به اين موضوع توجه داشته باشيد كه اين اتفاق، امکان پذير و شدنی است 
و حتی برخی از داوطلبان بسيار موفق كنکور نيز از جمله همين عزيزانی هستند 
كه تقريباً در سه يا چهار ماه پايانی شروع به مطالعه می كنند. از مهم ترين علت های 

ثمربخش بودن اين موضوع، می توان به موارد زير اشاره كرد:
الف - اصل فراموشي

احتمال فراموشي هر مطلبي كه در زمان نزديک به كنکور خوانده شود، كمتر است 

و نياز به دوره كمتري براي يادگيري و به خاطرسپاري دارد؛ پس نگران نباشيد و 
مطمئن باشيد كه اگر خوب و با دقت مطالعه كنيد، حتماً می توانيد بخوبی به تست ها 

پاسخ دهيد.
ب - اصل تراکم

منظور از اصل تراكم اين است كه هرگاه مغز در محدوديت زماني براي يادگيري قرار 
بگيرد، بازدهي آن افزايش مي يابد؛ به عبارت ديگر، مغز تمايل دارد كه كارها را هر چه 
سريع تر انجام دهد. هر سال، بازدهی مطالعاتی بيشتر داوطلبان، از يکي دو ماه مانده 
به كنکور بشدت افزايش مي يابد. حال اگر شما عزيزان هم بتوانيد از االن مطالعه مفيد 
و قدرتمندي را شروع كنيد، قطعاً از چنين فرآيندي، يعني مطالعه متراكم، مي توانيد 

بهتر استفاده كنيد.
ضمناً، برای اينکه موفقيت شما محقق شود، عالوه بر اين دو اصل، بايد مواردی را 

رعايت كنيد و آنها را حتماً انجام دهيد. اين موارد عبارتند از:

1- با انگیزه و محكم باشید
برای هر كاری كه ما به طور روزمره انجام می دهيم، داشتن انگيزه و هدف، امری 
بسيار الزم و مهم است. انگيزه، موتور محرک و توان حركتی برای همه كارهای 
ماست. اگر شما جزو آن دسته از دوستانی هستيد كه تا االن برای كنکور مطالعه 
نداشته يا كم مطالعه كرده ايد، مهم ترين عاملی كه می تواند به شما كمک كند اين 
است كه بار ديگر با انگيزه و هدف و محکم و استوار، قدم در راه بگذاريد و همه آنچه را 
كه از كنکور می خواهيد، آرزوهای زيبا و قشنگتان و اهداف دوست داشتنی و مهمی 
را كه در سر داريد و ... در كاغذهايی بنويسيد و به در و ديوار اتاقتان بچسبانيد. هر 
روز، بارها و بارها به آنها نگاه كنيد و با خود بگوييد كه می توانيد؛ بله، می توانيد زمان 
و كنکور را به تسليم وادار كنيد و مانند يک قهرمان، به همه آنچه كه می خواهيد، 

برسيد. 
سعی كنيد كه به هيچ عنوان نااميد نشويد. نااميدی، بدترين سم برای كشتن انگيزه ها 
و اهداف آدمی است. هر وقت كه احساس نااميدی كرديد، دوباره به اهدافتان فکر كنيد 
و به خودتان نهيب بزنيد و بلند و محکم بگوييد كه می توانيد. در اين حال، چند جمله 
انگيزشی بخوانيد يا به افرادی فکر كنيد كه در شرايط شما بوده و توانسته اند كنکور را 

كنكوری ها ! 
اين فرصت گرانبها را  دريابيد
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به زانو در آورند؛ حتی سعی كنيد با افرادی كه به شما اميد و روحيه می دهند، صحبت كنيد. 
خالصه هر كاری كه از دستتان بر می آيد، برای پابرجا ماندن اميد و انگيزه خود انجام دهيد.

2- سیاستمدار باشید
يکی از مواردی كه ما بارها و بارها در اين مقاالت، تکرار و به شما گوشزد كرده ايم، آن است 
كه براي آمادگي در كنکور، فقط و فقط درس خواندن مهم نيست؛ بلکه سياست چگونه درس 
خواندن هم، مهم است. بسياری از داوطلبان عزيز، گمان می كنند كه رمز موفقيت در كنکور، 
اين است كه همه مباحث دروس آزمون سراسري را بخوانند و حتی يک موضوع را هم از قلم 
نيندازند. اين موضوع بسيار خوب است كه داوطلبی بتواند همه دروس را مطالعه كند؛ البته 
به شرطی كه برای مرور خالصه ها و تست زنی مبحثی و خالصه همه كارهايی كه برای يک 

مطالعه كامل و اصولی الزم است، زمان داشته باشد. 
بسياری از داوطلبان، از جمله برخی از عزيزان و همکالسی ها و دوستان شما كه از تابستان 
يا مهرماه شروع به مطالعه می كنند، چنين كاری را انجام می دهند؛ يعنی تالش می كنند 
كه تمام مباحث همه دروس را مطالعه كنند؛ اما بعد در زمستان يا بهار متوجه می شوند كه 
به دليل حجم باالی مطالعه اوليه، فرصت مرور بسياری از دروس از دست داده اند. چنين 
موضوعی باعث می شود تا بسياری از مطالبی كه آنها برای مطالعه آن وقت گذاشته اند، به 
فراموشی سپرده شود؛ پس شما دوستان نبايد نگران باشيد؛ زيرا با يک مطالعه سياستمدارانه 

و اصولی می توانيد در كنکور موفق شويد.
حتماً با خود می گوييد: »اين مطالعه چگونه است؟« برای اينکه در مواجه شدن با دروس 
كنکوري در وقت كم، درست و اصولی برخورد كنيد، همه دروسی را كه آمادگي در آنها برای 
كنکور شما الزم است و همچنين ضريب آنها را در دفترچه ای بنويسيد و سپس مشخص كنيد 
كه در كدام يک از درس ها يا كدام يک از مباحث دروس، قوی يا در كدام يک از درس ها يا 
مباحث كدام يک از دروس، ضعيف هستيد. بعد به سراغ بودجه بندی دروس و مباحث برويد 
و به ترتيب اولويت، آنها را شماره گذاری كنيد؛ سپس مشخص كنيد كه درس ها يا مباحثی 
كه شما در آنها ضعيف يا قوی هستيد چه سهمی در بودجه بندی كنکور دارند. در اين ميان، 
نيم نگاهی هم به رشته های مورد عالقه خودتان داشته باشيد. يادتان باشد كه هدف، فقط 
قبول شدن در كنکور نيست؛ بلکه هدف، قبول شدن در رشته و دانشگاه مورد عالقه شماست. 
وقتی همه موارد باال را مشخص كرديد، نوبت اين رسيده است كه مباحثی را كه در آنها 
ضعيف يا قوی هستيد، از يک تا ده شماره گذاری كنيد. خواهش می كنيم كه برای موفقيت 
بيشتر خودتان هم كه شده است، با خود رو راست باشيد و بيش از حد يا كمتر از آن حدی 
كه هستيد، به خودتان نمره ندهيد. اگر در مباحث يا دروسی نمره زير سه و نيم به خودتان 
داديد، كاًل اين مباحث را از مطالعه خود حذف كنيد؛ زيرا می توانيد وقت خود را برای مباحث 
يا دروس ديگر بگذاريد و بهتر نتيجه بگيريد. اگر در دروسی كه در آنها قوی هستيد نمره 
باالی هفت گرفتيد، زمان كمی را در برنامه مطالعاتی برای اين دروس، مشخص كنيد و اين 
زمان كم را هم برای يک بار مطالعه در نظر بگيريد؛ البته به خاطر داشته باشيد كه در دوره 
مرور و تست زنی، حتماً اين مباحث را بايد بگنجانيد. باز هم زمان كمتری را برای مطالعه آنها 
در نظر بگيريد؛ مثاًل اگر قرار باشد كه براي مباحثی، دوبار وقت مرور يا تست زنی معين كنيد، 
به دروس و مباحثی كه در آنها قوی تر هستيد، يک بار زمان مرور و تست زنی اختصاص دهيد. 
جای مهم در برنامه مطالعاتی شما، درس ها يا مباحثی هستند كه در آنها نمره بين سه و نيم 
تا هفت گرفته ايد، و جای مهم تر، مخصوص درس ها و مباحثی است كه عالوه بر اين نمره، در 

بودجه بندی سؤاالت هم از اهميت بيشتری برخوردارند. 
كار ديگری كه شما به عنوان يک كنکوری سياستمدار بايد انجام دهيد، اين است كه مشخص 
كنيد كدام بخش مطالعاتی و آمادگی شما برای كنکور، با مشکل يا سختی بيشتری مواجه 

است؛ اينکه مطالعه اوليه برای شما سخت تر است يا اينکه با تست زنی مشکل داريد؟ وقتی 
اين موضوع را هم مشخص كرديد، تالش كنيد كه وقت بيشتری را برای رفع نقاط ضعف 

خود اختصاص دهيد.  

3- توجه به اصل مهم برنامه ريزی
بعد از اينکه مقدمات چگونگی مطالعه دروس خود را آماده كرديد، گام بعدی اين است كه 
جای خوبی را برای مطالعه آن در اوقات روزمره تان در نظر بگيريد. برای انجام اين كار، حتماً 
دقت كنيد كه از برنامه ريزی هفتگی و ماهيانه استفاده كنيد. به درس ها نيز، بنا به نمره هايی 
كه از شما گرفته اند و اهميت آنها، در برنامه تان زمان بدهيد؛ مثاًل اگر درس يا مبحثی را كه 
بايد مطالعه كنيد، در ميزان اهميت، هفت و در ميزان توانمندی شما، از شما چهار گرفته 
است، به اين درس بايد در برنامه هفتگی سه تا چهار ساعت وقت اختصاص دهيد؛ زيرا نمرات 
مذكور نشان می دهد كه اين درس مهم است، و چون شما در آن دروس متوسط هستيد، بايد 

زمان بيشتری را برای مطالعه آنها اختصاص دهيد. 
بسياری از داوطلبان عزيز كه در چنين شرايطی هستند، تصور می كنند كه چون دير شروع به 
خواندن دروس كرده اند، بايد درس ها را فقط مطالعه كنند و زمانی را برای مرور يا جمع بندی 
نهايی در نظر نگيرند. اين تصور، بسيار اشتباه است و اگر شما چنين كاری را انجام دهيد، 
يقين بدانيد كه موفقيت زيادی كسب نخواهيد كرد؛ زيرا مباحثی كه شما می خوانيد، به مرور 
و جمع بندی نهايی نياز دارد؛ بنابراين، كار ديگری كه شما عزيزان بايد انجام دهيد، آن است 
كه در برنامه ريزی مطالعاتی خود، يعنی همان برنامه ای كه از اواسط بهمن تا پايان خرداد را 
در برمی گيرد، جايی را برای مرور و جمع بندی و نيز تمرينات تست سرعتی و رفع اشکال در 
نظر بگيريد. دقت كنيد كه مهم، كيفيت كار است، و اگر شما بتوانيد چهار درس را به اين 
صورت مطالعه كنيد، بهتر از آن است كه شش درس را به گونه ای بخوانيد كه فرصت جمع 

بندی و مرور آن دروس را نداشته باشيد.
ممکن است كه بعد از برنامه ريزی و مطالعه دروس، به اين نتيجه برسيد كه برخی از مباحث يا 
دروس به وقت كمتر يا بيشتری برای يادگيری نياز دارند. اگر احساس كرديد كه می توانيد در 
وقت كمتر، آن درس يا مبحث را بخوانيد، وقت آن را به يک درس يا مبحث سخت ديگر كه در 
برنامه داريد، اما زمان كمتری به آن اختصاص داده بوده ايد، بدهيد، و اگر چنين درسی وجود 
نداشت، يک مبحث ديگر را كه حذف كرده بوديد، به برنامه تان اضافه كنيد. حال اگر متوجه 
شديد كه درسی را كه برای آن چهار ساعت در هفته وقت گذاشته ايد، به وقت بيشتری نياز 
دارد، اگر درس مهم و پراهميتی بود، وقتی را از دروس ديگر كم كرده و به آن اختصاص دهيد؛ 
وگرنه، با توجه به تشخيص خود و نمراتی كه قباًل به اين درس داده ايد، آن را كالً از برنامه 
خود حذف و درس ديگری را جايگزين آن كنيد؛ البته از ابتدا و تا دو يا سه هفته، برنامه خود 
را طوری بچينيد كه وقت اضافی داشته باشيد، و اگر چنين مشکلی پيش آمد، بدون دغدغه و 
نگرانی و حذف درس يا مبحثی خاص، وقت بيشتری را در برنامه به آن درس اختصاص دهيد.

4- مراقب دوره های طاليی و گذرگاه های مهم باشید
يکی از اشتباهاتی كه هر ساله، گروه زيادی از داوطلبان انجام می دهند، اين است كه از دوره 
عيد و خرداد ماه غافل می شوند، و به اين ترتيب، بسياری از داوطلبان ديگر از آنها سبقت 
می گيرند. با توجه به اينکه شما ديرتر از بقيه دوستانتان شروع به خواندن دروس كرده ايد، 
حتماً بايد به اين دوره ها توجه خاصی نشان بدهيد و در اين زمان ها خوب درس بخوانيد. در 
اين ميان، ايام عيد بسيار مهم است. تا جايی كه می توانيد زمان استراحت خود را در اين ايام 
كم كنيد و به جز روز اول يا دو روز اول سال نو، برنامه تفريحی يا ديد و بازديد نداشته باشيد. 
در خرداد ماه هم كه به دليل فرا رسيدن دوران جمع بندی، اهميت خاصی دارد، دروس را 
بخوبی دوره كنيد و تست زنی نهايی را انجام دهيد. به هيچ عنوان وسوسه نشويد و سعی نکنيد 
كه از دوره جمع بندی، برای مطالعه اوليه برخی از دروس ديگر استفاده كنيد. نگران نباشيد؛ 

هيچ داوطلبی وجود ندارد كه همه دروس را به طور كامل بداند.
در پايان، ضمن آرزوی موفقيت برای همه شما عزيزان، باز هم اشاره می كنيم كه در زمان 
باقی مانده، با يک اراده محکم، برنامه ريزی اصولی و پشتکار و جديت فراوان، براحتی می توانيد 
زمان را به زانو در آورده و در آزمون سراسري پيِش رو موفق شويد؛ پس كنکوری ها! خدا 

قوت! شما می توانيد.
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2400 سال پيش از ميالد مسيح، چرتکه های چوبی در 
امپراتوری بابل، اولين نمونه های ماشين حساب در جهان 
بودند؛ دستگاهی كه به مرور زمان پيشرفت كرد تا زمان 
كه  با  بسازد  حسابی  ماشين  وی توانست  كه  پاسکال 
موفقيت، عددهای چند رقمی را با هم جمع يا از هم كم 
می كرد، و در نهايت سال  1878 » چه بی شف« عضو 
آكادمی و رياضيدان برجسته روس، ماشينی ساخت كه 
خيلی به ماشين حساب های امروزی شبيه بود، و باالخره 
ماشين  از  تلفيقی  كه  نوين،  ماشين حساب های  امروزه 
حساب و رايانه هستند؛ ابزاری كه در عصر حاضر، بسياری 
از مهندسان و حسابدارها، بدون آن خود را دست بسته 
و ناتوان حس می كنند و استفاده از آن را يک ضرورت 

اجتناب ناپذير می دانند. 
در واقع امروزه تقريباً هر كسی كه در مرحله ای از زندگی 
انجام  در  حساب  ماشين  از  دارد،  كار  و  سر  محاسبه  با 
و  مدارس  امتحانات  و  مدارس  در  می كند.  استفاده  آنها 
دانشگاهی نيز امکان استفاده از ماشين حساب وجود دارد، 
و حتی عده ای اعتقاد دارند در كالس هايی كه از ماشين 
حساب استفاده می شود، دانش آموزان ديد بهتری نسبت 
به رياضی دارند و در مقايسه با كالس هايی كه از ماشين 
حساب استفاده نمی كنند، عالقه بيشتری به رياضی نشان 
می دهند و در حل مسأله، جدی تر و مطمئن تر هستند؛ اما 
استفاده از  اين دستگاه مفيد، در آزمون سراسری ممنوع 
است؛ زيرا هدف آزمون سراسری، سنجش سرعت، دقت 
و دانش داوطلب است و ماشين  حساب در ساده ترين نوع 
خود، در آزمون سراسری، سرعت و دقت يک داوطلب را 
افزايش می دهد و در انواع پيشرفته آن، با رسم انواع نمودار 
می تواند در ارتقاء دانش داوطلب نيز بسيار نقش داشته 

باشد و در واقع پاسخ صحيح سؤال تستی را ارائه دهد. 
حال اگر داوطلبی عادت به محاسبات ذهنی نداشته  باشد، 
نمی تواند در فرصت محدود آزمون سراسری، محاسبات 
رياضی و بخصوص فيزيک و شيمی را انجام دهد. كسانی 
در  و  كرده اند  عادت  حساب  ماشين  از  استفاده  به  كه 
را حل  ای  آن، مسأله  از  استفاده  بدون  يا مدرسه  خانه 
نمی كنند، بايد توجه داشته باشند كه محاسبات اعشاری 

زمان بر است و فضای كنکور و اهميت آزمون سراسری 
باعث می شود كه دقت و تمركز آنها نيز كمتر و در نتيجه 

احتمال اشتباهشان بيشتر گردد. 
بدون اغراق می توانيم بگوييم كه تمام داوطلبان كمابيش 
از اين امر باخبر هستند، اما تصور می كنند كه می توانند 
در يک يا دو ماه مانده به كنکور، ماشين حساب را كنار 
بگذارند و سرعت و دقت الزم را برای محاسبات كسب 
كنند؛ اين در حالی است كه تمام داوطلبان برتر آزمون 
سراسری، اگر ماشين حساب را از سال اول متوسطه كنار 
نگذاشته اند، حتماً از ابتدای سال چهارم به آن پشت كرده  
و در تمام محاسبات، اعم از ساده و دشوار يا كوتاه و زمان بر، 

به ذهن خود و قلم و كاغذ تکيه كرده اند. 
برای مثال، پژمان شهبازی، رتبۀ يک گروه آزمايشي علوم 
رياضی و فنی آزمون سراسري سال 94، در اين زمينه 

می گويد: »به خاطر ندارم كه از ماشين حساب برای حل 
يک سؤال استفاده كرده باشم؛ چون نمی شود كه يازده 
ماه از سال چهارم را با ماشين حساب كار كرد و ماه آخر 
آن را كنار گذاشت؛ اصاًل به نظر من، يکی از مهم ترين 
داليل تست زدن، سرعت در محاسبات است و من برای 

اين مسأله ارزش بسياري قائل بودم.«
آ زمون  تجربی  علوم  آ زمايشي  گروه   2 رتبۀ  عجم،  علی 
باره می گويد: » از سال  سراسري سال 92، نيز در اين 
بودم كه  بودم؛ چون معتقد  دوم كاماًل كنارش گذاشته 
استفاده كردن از  ماشين حساب، يعنی گول زدن خودم. 
كنکوری ها بايد قبول كنند كه همه با محاسبات مشکل 
ماشين  از  استفاده  بدون  كه  بگيرند  ياد  بايد  اما  دارند؛ 
در  نمی توانند  اين صورت،  غير  در  بزنند؛  تست  حساب 

زمان تعيين شده، يک تست را حل كنند.« 
روژان ربانی، رتبۀ 7 گروه آزمايشي علوم رياضی و فنی 
اول  سال  می گويد: »از  نيز   ،91 سال  سراسري  آزمون 
ضمن،  در  گذاشتم؛  كنار  را  حساب  ماشين  دبيرستان، 
جواب تقريبی هم در نمی آوردم و هر مسأله را تا آخر حل 
می كردم تا تمرينی برای باال رفتن سرعت و دقتم باشد.«
بار ديگر می گوييم دانش  آموزانی كه به دليل كمبود وقت 
از ماشين  حساب  برای رسيدن سريع به جواب آخر،  و 
استفاده می كنند، در روز برگزاري آزمون سراسری دچار 
چالش می شوند و گاه حتی  از پِس يک حساب معمولی 
ماشين  حساب  از  وجه  هيچ  به  پس  برنمی آيند؛  نيز 
استفاده نکنيد؛ حتی اگر تعداد تستی كه حل می كنيد 
كم باشد؛ زيرا اين امر، ذهنتان را برای محاسبات ذهنی 

تنبل می كند.

استفاده از ماشني حساب ممنوع !استفاده از ماشني حساب ممنوع !

پژمان شهبازی، رتبۀ يک گروه 
آزمايشي علوم رياضی و فني 

آزمون سراسري سال 94: نمی شود 
كه يازده ماه از سال چهارم را با 
ماشین حساب كار كرد و ماه آخر 

آن را كنار گذاشت
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اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره:

 تاريخ  و نحوه  پرينت كارت  

صد و بیست و ششمین دوره 

آزمون زبان انگلیسي پیشرفته 
 )Tolimo:E-A2018(

بدین وسيله به اطالع کليه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون زبان انگليسی 
پيشرفته مي رساند: 

روز  پيشرفته، صبح  انگليسی  زبان  آزمون  و ششمين دوره  بيست  و  1- صد 
برگ  برگزار خواهد شد.  تهران  در شهر  منحصراً  مورخ ۹۶/1۲/۲4  پنجشنبه 
راهنما و کارت شرکت در این آزمون، از روز سه  شنبه ۹۶/1۲/۲۲ روي پایگاه 

 www.sanjesh.org :اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس
قرار مي گيرد تا داوطلبان بتوانند با وارد کردن اطالعات خود شامل: شماره 
پرونده، نام و نام  خانوادگي، سال تولد و شماره کارت ملی، نسبت به پرینت 
این  جلسه  در  براي شرکت  داوطلب  هر  که  است  بدیهي  نمایند.  اقدام  آن 
آزمون، باید، عالوه بر پرینت کارت شرکت در جلسه آزمون، اصل کارت ملی 

یا اصل گذرنامه خود را ارائه نماید.
چنانچه داوطلبان متقاضی شركت در آزمون هر گونه اشکالی در كارت  توضيح: 
ورودی خود مشاهده نمودند، مي توانند در روز چهارشنبه مورخ 96/12/23 صبح از 
با در دست داشتن  ساعت 8:00 تا 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 تا 17:00 
كارت شناسايي معتبر و دو قطعه عکس، به نماينده اين سازمان مستقر در باجه رفع 
نقص مراجعه نموده و نسبت به اصالح و رفع اشکال احتمالي كارت خود اقدام نمايند.

فراموش  را  نام خود  ثبت  كدپيگيري  و  پرونده  كه شماره  داوطلباني  تذکر مهم: 
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. 

۲- آدرس باجه رفع نقص کارت:

 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.

اين  در  سؤاالت  به  پاسخگويي  و  اطالعات  واحد  كه  مي رساند  اطالع  به  ضمناً 
سؤاالت  به  پاسخگويي  آماده  اداري،  وقت  در   96/12/24 لغايت  تاريخ  اين  از  باره، 
داوطلبان است؛ لذا داوطلبان گرامی به منظور پاسخگويي به سؤاالت خود مي توانند 
نشاني: به  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  سايت  اينترنتی  پاسخگويي  بخش   به 

 www.sanjesh.org مراجعه يا با شماره تلفن: 4۲1۶3- 0۲1 تماس حاصل نموده 
و از مراجعه حضوری خودداري نمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

قابل توجه دانش آموزان 

دورة پیش دانشگاهی

و داوطلبان 

آزمون سراسری سال 1397

کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  کارکنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 

آزمون  داوطلبان  و  پيش دانشگاهی  دوره  دانش آموزان  استفادة  منظور  به 

 10 در  را  سنجش«  بعد  به   ۹0« کتاب های  مجموعه   ،13۹۷ سال  سراسری 

عنوان در دست چاپ و انتشار دارد. این مجموعة ارزشمند، شامل مجموعه 

سؤاالت و پاسخ های تشریحی آزمون های آزمایشی جامع سنجش، و سؤاالت 

و پاسخ های تشریحی آزمون های سراسری داخل و خارج از کشور سال های 

13۹0 تا 13۹۶ )۷ سال( است. عالوه بر این، در هر یک از کتاب های »۹0 به 

بعد سنجش« مجموعه ای غنی از مطالب درسی مورد نياز دانش آموزان مقطع 

پيش دانشگاهی و داوطلبان آزمون سراسری 13۹۷ تحت عنوان »پيوست های 

طالیی« گردآوری شده است. 

گروه  پنج  عمومی  دروس  مجموعه  شامل  سنجش«  بعد  به   ۹0« کتاب های 

»زبان  زندگی«،  و  »دین  فارسی«،  ادبيات  و  »زبان  دروس  شامل  آزمایشی، 

آزمایشي  گروه  اختصاصی  دروس  مجموعه  انگليسی«،  »زبان  و  عربی« 

و  »شيمی«،  »فيزیک«،  »ریاضيات«،  دروس  شامل  فنی،  و  ریاضی  علوم 

»ریاضی«،  شامل  تجربی،  علوم  آزمایشي  گروه  اختصاصی  دروس  مجموعه 

»زیست شناسی«، »فيزیک« و »شيمی« است. 

مجموعه کتاب های »۹0 به بعد سنجش« در فرصت طالیی ماه های منتهی به 

امتحانات پایان سال تحصيلی و برگزاری آزمون سراسری ۹۷، امكان افزایش 

سراسری  آزمون  داوطلبان  بيشتر  هرچه  آمادگی  برای  را  الزم  مهارت های 

۹۷ فراهم می آورد؛ لذا استفاده از مجموعه کتاب های »۹0 به بعد سنجش« 

و   ۹۷ سراسری  آزمون  داوطلبان  و  پيش دانشگاهی  دوره  دانش آموزان  به 

همچنين دبيران و مشاوران محترم دبيرستان ها توصيه می گردد. 

 www.sanjeshserv.ir :به منظور کسب اطالعات بيشتر، به پایگاه اینترنتی

)بخش فروشگاه کتاب( مراجعه یا با شماره تلفن: ۸۸3۲1455 )0۲1( تماس 

حاصل فرمایيد.  

                                                             شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان

سازمان سنجش آموزش كشور
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