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استرس؛ سودمند يا زيان آور؟!

دوران جمع بندي  در راه است!

سخت كوشان :

پارسايی شاد 
)نگاهی به زندگی و فعاليت های علمی و اخالقی روان شاد علی صفايی حائری(

اعتبارسنجی و تضمین کیفیت  ارزشیابی،  مرکز تحقیقات، 
آموزش عالی، به عنوان يک نهاد تخصصی، مديريت و راهبري 
فعالیت هاي پژوهشي )بنیادي، کاربردي، تحقیق و توسعه اي( 
سازمان سنجش آموزش کشور، در دو زمینه سنجش علمي، 
و ارزشیابي و تضمین کیفیت آموزش عالی را بر عهده داشته و 
در عین حال، در خصوص ارائه خدمات تخصصي به مخاطبان 
و ذي نفعان اين سازمان و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
کشور به فعالیت می پردازد. اين مرکز، در راستاي تحقق کارآ 
و اثربخش مأموريت های خود، با اتکاء به قابلیت های فناوری 
و به منظور ايجاد بستري مناسب براي تعامل با مخاطبان، 
پرتال خود را راه اندازی نموده است. محتوای پرتال مذکور، 
به منظور ايجاد محیطی براي دسترسي به اطالعاتي جامع 
درخصوص سنجش علمی و ارزشیابي کیفیت در آموزش عالي 
کشور، تدوين شده و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است 
و اهم کاربردهای آن در خصوص تبادل سريع اطالعات در 
قالب خبر، ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره اي در 
حوزه سنجش، ارزشیابي و تضمین کیفیت آموزش عالي به 
 مخاطبان بوده و عالقه مندان مي توانند با مراجعه به آدرس:  
www.craqe.ir/com به خدمات آموزشي، دستاوردهاي 
پژوهشي و مقررات و آيین نامه ها  در حوزه های مذکور دسترسي 
با هدف  اين مرکز درصدد است  پیدا کنند؛ در عین حال، 
تکريم ارباب رجوع و به روز رساني خدمات دولت الکترونیک، و 
با توجه به سرعت تحوالت در حوزه فناوري در دنیاي مجازي، 
با ايجاد تغییراتي در پرتال )اضافه کردن بخش هايي همچون 
نظرسنجي، پرسش و پاسخ و ...( سرويس دهي بهتري ارائه 

کند و تعامل بیشتري با مخاطبان خود داشته باشد.  

این همه هیاهو برای هیچ !

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره : 

ميزان و نحوة تأثير سوابق تحصيلی در 

آزمون سراسری سال 1397 

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

آزمون كارآموزی
 وكالت كانون هاي وكالي 

دادگستري ايران
كانون كرمانشاه

 )ارديبهشت سال 97(

راه اندازی پرتال مركز تحقيقات، 
ارزشيابی، اعتبارسنجی و تضمين 

كيفيت آموزش عالی



17 ارديبهشت ماه 1397  سال بیست و سوم ، شماره  5            2

   هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
   سال بیست و سوم ، شماره   5 ، شماره پیاپی  1073

 هفدهم  اردیبهشت  ماه سال 1397
   صاحب امتیاز : سازمان سنجش آموزش کشور

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

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

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

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

email:peyk@sanjesh.org :صندوق الکترونیکی   

قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org

ــور، بیـــش از  ــگاه هاي کنکـ ــازار آموزشـ ــفته بـ آشـ
ـــي  ـــه علم ـــت بنی ـــدوزي و تقوي ـــم ان ـــه عل ـــه ب آنک
ــراي  ــه محلـــي بـ ــود، بـ ــر شـ ــوزان منجـ دانش آمـ
کســـب درآمـــد کنکورگـــران و افزايـــش دغدغـــه 
کـــردن  خالـــي  بـــراي  راهـــي  و  خانواده هـــا 

جیبشـــان بـــدل شـــده اســـت. 
ــازمان  ــرر سـ ــد مکـ ــالم و تأکیـ ــم اعـ ــي رغـ علـ
ســـنجش آمـــوزش کشـــور و وزارت آمـــوزش و 
ــب  ــؤال از کتـ ــرح سـ ــر طـ ــي بـ ــرورش مبتنـ پـ
ــا مؤسســـات  درســـي و منابـــع اعـــالم شـــده، امـ
ــه اي،  ــه حرفـ ــاً نیمـ ــه اي و بعضـ ــاً غیرحرفـ عمومـ
و مهندســـي  تکنیـــک  بـــر طبـــل  همچنـــان 
معکـــوس و شـــگردهاي غیرعلمـــي و غیرمنطقـــي 
ــاي  ــردن دوره هـ ــم کـ ــا َعلَـ ــد و بـ ــود مي کوبنـ خـ
ـــر،  ـــده ديگ ـــوا کنن ـــن اغ ـــرده و عناوي ـــا فش ـــاص ي خ

ــتند. ــتر هسـ ــد بیشـ ــب درآمـ ــر کسـ در فکـ
ـــال  ـــري س ـــون سراس ـــر، آزم ـــاه ديگ ـــر از دو م کمت
ـــزار  ـــي برگ ـــوزش عال ـــه آم ـــه منظـــور ورود ب 1397 ب
ــب،  ــزار داوطلـ ــه 950 هـ ــک بـ ــود و نزديـ مي شـ
ــنبه  ــاي پنجشـ ــاه )روزهـ ــر مـ ــه اول تیـ در هفتـ
ــت  ــه رقابـ ــر بـ ــا يکديگـ ــر( بـ ــه 8 تیـ 7 و جمعـ
ــده،  ــدت باقي مانـ ــن مـ ــت و ايـ ــد پرداخـ خواهنـ
ـــرار  ـــودجويان ق ـــار س ـــبي را در اختی ـــت مناس فرص
خواهـــد داد. اينکـــه چگونـــه بیـــش از 90 درصـــد 
ــت  ــوز فعالیـ ــدون مجـ ــور، بـ ــگاه هاي کشـ آموزشـ
ــؤالي اســـت کـــه مراجـــع قانونـــي  مي کننـــد، سـ
بايـــد پاســـخگوي آن باشـــند، امـــا همیـــن انـــدك 
ــت  ــخص نیسـ ــم، مشـ ــاز هـ ــگاه هاي مجـ آ موزشـ
ـــاي  ـــه دوره ه ـــراي ارائ ـــای الزم را ب ـــه صالحیت ه ک

ــر. ــا خیـ آمادگـــي کســـب کرده انـــد يـ
اينکـــه آزمـــون سراســـري و موفقیـــت در آن را 
بـــه خريـــد چنـــد ســـي دي، دي وي دي يـــا 
کتـــاب محـــدود مي کننـــد و عـــدم قبولـــي در 
ايـــن آزمـــون را متوجـــه ســـازمان ســـنجش و 
ـــي  ـــود نوع ـــد، خ ـــي آن مي نماين ـــتباهات احتمال اش

بي اخالقـــي حرفـــه اي در فريـــب متقاضیـــان، و 
ـــر  ـــون و زي ـــزاري آزم ـــي برگ ـــان قانون ـــب متولی تخري
ـــور  ـــجو در کش ـــش دانش ـــام گزين ـــردن نظ ـــؤال ب س
ــه  ــم توجـ ــه الزم مي دانیـ ــود کـ ــوب مي شـ محسـ
خانواده هـــا را بـــه ايـــن نکتـــه جلـــب نمايیـــم تـــا 
ـــد. ـــل کنن ـــه عم ـــا آگاهان ـــده ه ـــن وع ـــال اي در قب

متأســـفانه، برخـــي از مؤسســـات شـــناخته شـــده، 
بـــا پیشـــنهاد رقم هـــاي کالن، حتـــي وعـــده 
قبولـــي در رشـــته هاي پـــر طرفـــدار و بـــه زعـــم 
ـــل،  ـــا در عم ـــد؛ ام ـــم داده ان ـــوب، را ه ـــب، مطل داوطل
ـــد  ـــا، خري ـــرکت در کالس ه ـــا در ازاي ش ـــن رقم ه اي
آزمايشـــي  آزمون هـــاي  در  شـــرکت  و  کتـــاب 

ــود. ــت مي شـ ــتاندارد دريافـ ــاً غیراسـ عمومـ
ـــر،  ـــات کنکورگ ـــي از مؤسس ـــاي برخ ـــالف ادع برخ
نمي توانـــد  شـــغل  ايجـــاد  اعـــالم  صـــرف 
توجیه گـــر ســـودجويي کالن ايـــن مؤسســـات و 
ايجـــاد تنـــش و اضطـــراب در میـــان خانواده هـــاي 
ـــالوه، بحـــث ايجـــاد  ـــه ع ـــان شـــود؛ ب ـــرم داوطلب محت
شـــغل، در حیطـــه وظايـــف و مأموريت هـــاي ايـــن 
مؤسســـات، گنجانـــده نمي شـــود و ايـــن ادعاهـــاي 
بي ربـــط و گـــزاف، صرفـــاًَ بـــراي مشـــروعیت 
از جیـــب  دريافتي هـــاي کالن  بـــه  بخشـــیدن 

ــودجويي آنهاســـت. ــودآوري و سـ ــردم و سـ مـ
در خاتمـــه بايـــد عنـــوان کنیـــم کـــه بخشـــي از 
اعتمـــاد مـــردم بـــه ايـــن آموزشـــگاه ها، ناشـــي از 
ـــع  ـــادي و مناب ـــراي مب ـــا از مج ـــي آنه ـــغ و معرف تبلی
ــن  ــا دارد در ايـ ــه جـ ــت کـ ــور اسـ ــمي کشـ رسـ
زمینـــه، تجديـــد نظـــر جـــدي بـــه عمـــل آيـــد و 
همچنیـــن نظـــام آموزشـــي کشـــور هـــم مجدانـــه 
بررســـي کنـــد کـــه آيـــا واقعـــاً آمـــوزش رســـمي 
کشـــور، دچـــار نقصـــان يـــا کاســـتي در نظـــارت 
شـــده اســـت کـــه اين گونـــه مؤسســـات آ موزشـــي 
ــراف  ــه در اطـ ــاز و بي صالحیـــت، قارچ گونـ غیرمجـ
ـــد؟! ـــر يافته ان ـــد و تکثی ـــي، رش ـــام آموزش ـــن نظ اي

موفق باشيد 

این همه هیاهو براي هیچ !

رسول مكرّم اسالم )ص( فرمودند:

دزدترین مردم كسی است كه به خاطر رسعت و 

شتابزدگی، از مناز خود بكاهد. مناز چنین انسانی 

چون جامه مندرسی درهم پیچیده شده و به صورت 

او پرتاب می گردد.

اگر بردبار نیستی، خود را به بردباری وادار؛ چه كم 

است كسی كه خود را هامنند مردمی كند و از جمله 

آنان نشود. 

پیامرب گرامی اسالم )ص( فرمودند:

برای چشم با ایامنی كه عصیان خدا را می بیند، روا 

نیست آن چشم به هم خورَد تا اینكه آن را تغییر 

دهد.
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مدیرکل شاهد و ایثارگر 
وزارت بهداشت خبر داد:

برگزاری ترم تابستانه برای دانشجويان 

شاهد و ايثارگر علوم پزشکی 

وزارت  ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان  مدیرکل 
دانشجویان  استقبال  به  توجه  با  گفت:  بهداشت 
ترم  برگزاری  از  پزشکی  علوم  ایثارگر  و  شاهد 
طرح  این  نيز  امسال  که  می شود  سعی  تابستانه، 

اجرا شود.
از  تقدير  به  اشاره  با  رحیمی،  محسن  سید   دکتر 
مقاطع  در  پزشکی  علوم  در حوزه  منتخب  دانشجو   15
کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و دکتری 
حرفه ای، شناسايی و تقدير از دانشجويان شاهد و ايثارگر 
انگیزه در اين  را زمینه ساز ارتقای سطح علمی و ايجاد 

دانشجويان دانست.
مديرکل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت بهداشت، 
پی گیری امور مربوط به دانشجويان شاهد و ايثارگر را از 

اولويت های اين مرکز در سال جاری برشمرد. 
دستورالعمل  ابالغ  با  گذشته،  سال  داشت:  اظهار  وی 
هفت  دانشگاه ها،  به  بهداشت  وزارت  آموزشی  معاونت 
دانشگاه اقدام به برگزاری ترم تابستانه برای دانشجويان 
اينکه  به  توجه  با  اقدام،  اين  ايثارگر کردند که  و  شاهد 
دانشجويان در همان محل سکونت خود می توانستند ترم 
استقبال  مورد  و  بود  مثبت  بسیار  بگذرانند،  را  تابستانه 

قرار گرفت. 
دکتر رحیمی يادآور شد: برای تابستان سال جاری هم 
مرکز امور دانشجويان شاهد و ايثارگر، در تالش است تا 

اين اتفاق تکرار شود.
وی افزود: يک هسته مرکزی متشکل از دانشجويان برتر 
شاهد و ايثارگر در دفاتر ما در دانشگاه ها ايجاد شده است 
که در سال جاری قرار است به صورت جدی از ظرفیت 

اين افراد در راستای هدايت و راهنمايی ساير دانشجويان 
استفاده کنند. انجام اين کار، عالوه بر ارتقاء سطح علمی 
و پژوهشی دانشگاه ها، باعث انتقال سريع ايده ها، نظرات، 

نیازها و مشکالت اين دانشجويان نیز می شود.
مديرکل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت بهداشت، 
ارتقاء ساختار در ستادها و مراکز شاهد و ايثارگر دانشگاه ها 
تأکید  و  برشمرد  اقدام  دست  در  برنامه های  ديگر  از  را 
کرد: سال گذشته، ساختار جديدی در وزارت بهداشت 
برای ستاد شاهد و ايثارگر ابالغ شد، و امسال هم پی گیر 

هستیم که اين ساختار در دانشگاه ها ارتقاء پیدا کند.
مهمی  موضوعات  از  دانشجو،  استاد  موضوع  افزود:  وی 
است که با حضور پررنگ و مؤثر استادان مشاور و راهنما، 
استفاده از ظرفیت دانشجويان و نیز برگزاری کالس های 

تقويتی نیز همانند سال های گذشته اجرا خواهد شد.

سامانه ارتباطات مردمی و پی گيری ويژه 

دانشگاه آزاد ايجاد شد

فعاليت  آغاز  از  اسالمي،  آزاد  دانشگاه  سخنگوی 
رسمی سامانه ارتباطات مردمی و پی گيری ویژه این 
دانشگاه برای برقراری ارتباط مؤثر با دانشجویان، 

کارمندان و اعضای هيأت علمی خود خبر داد.
و  مسائل  به  توجه  با  گفت:  ضیايی  محمدصادق  دکتر 
مواردی که در حوزه گسترده دانشگاه آزاد اسالمی وجود 
دارد و يکی از آنها دريافت اطالعات برای تصمیم گیری های 
منظور  به  سامانه ای  راه اندازی  است،  درست  و  بهینه 

دريافت و سامان دهی اطالعات الزم به نظر می رسید.
وی خاطرنشان کرد: در اين زمینه، پیشنهادهايی مطرح شد 
تا اطالعات و مواردی که الزم است، در تصمیم گیری های 

دانشگاه لحاظ، جمع آوری و سامان دهی شود.
دانشگاه  رياست  حوزه  مرکز  رئیس  و  رئیس  مشاور 
دانشگاه،  رياست  دستور  با  داشت:  اظهار  اسالمی،  آزاد 
نشانی:  به  ويژه  پی گیری  و  مردمی  ارتباطات   سامانه  

peygiri.iau.ac.ir طراحی و راه اندازی شد.
دکتر ضیايی تأکید کرد: واژه »مردمی« که در عنوان اين 
سامانه به کار برده شده است، تعبیری بیرونی و درونی 

دارد.

وی خاطرنشان کرد: اين سامانه قابلیت دارد که با نگاهی 
جامع تر، عوامل اثرگذار محیطی را در تصمیم گیری ها وارد 

کند.
سامانه   اينکه  بیان  با  اسالمي،  آزاد  دانشگاه  سخنگوی 
دوران  دانشگاه،  اين  ويژه  پی گیری  و  مردمی  ارتباطات 
اين  گفت:  است،  کرده  طی  را  خود  آزمايشی  فعالیت 
سامانه، به صورت رسمی آماده ارائه خدمات به متقاضیان 

است.
دکتر ضیايی خاطرنشان کرد: نظرات دريافتی از طريق 
اين سامانه، در اسرع وقت با رياست دانشگاه آزاد مطرح 
می شود تا از اين نظرات برای بهره وری دانشگاه استفاده 

شود.
و  آزاد  دانشگاه  معاونت های  نمايندگان  کرد:  تأکید  وی 
مراکز دانشگاهی آن، موظف به پاسخگويی به متقاضیان 

در اسرع وقت هستند.

بر اساس اعالم سازمان امور دانشجویان 
وزارت علوم:

زمان ثبت نام نقل و انتقال دانشجويان 

شاهد و ايثارگر اعالم شد 

 ، علوم  وزارت  دانشجویی  انتقال  و  نقل  ثبت نام، 
برای همسر و فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵ درصد 

و باالتر از ۱۰ خرداد ۹۷ آغاز می شود.
علوم،  وزارت  دانشجويان  امور  سازمان  اعالم  اساس  بر 
سامانه نقل و انتقال دانشجويی، برای همسر و فرزندان 
تاريخ 10 خرداد  از  باالتر،  شهدا، جانبازان ۲5 درصد و 
لغايت 10 تیر97  فعال مي شود و آماده ثبت نام از واجدان 

شرايط است.
بر اساس اين گزارش، ساير ايثارگران )همسر و فرزندان 
در  رزمندگان(،  فرزند  و  درصد،   ۲5 از  کمتر  جانبازان 
انتقال يا مهمانی، الزم است در سامانه  صورت تقاضای 
اداره کل امور دانشجويان داخل که از اول ارديبهشت 97 
فعال شده است و تا 31 ارديبهشت 97 فعالیت آن ادامه 

دارد، ثبت نام کنند.
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رئیس مرکز سنجش 
آموزش پزشکی خبر داد:

توزيع كارت آزمون 

دكتری پزشکی از 1۸ ارديبهشت 

به  اشاره  با  پزشکی،  آموزش  سنجش  مرکز  رئيس 
گروه   ۹۷ سال  تخصصی  دکتری  آزمون  برگزاری 
آغاز  از  اردیبهشت،   ۲۱ و   ۲۰ روزهای  در  پزشکی 
توزیع کارت آزمون از ۱۸ اردیبهشت )فردا( خبر داد.

و  هزار  تعداد 10  افزود:  پورکاظمی  دکتر محمدحسین 
3۲3 نفر در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی 
 سال 97 گروه پزشکی ثبت نام کرده اند که از اين تعداد، 

۶ هزار و 88۶ نفر زن و 3 هزار و ۴37 نفر مرد هستند؛ به 
عبارت ديگر، تعداد داوطلبان زن در اين آزمون ها، دو برابر 

تعداد داوطلبان مرد است.
وی يادآور شد: از میان 10 هزار و 3۲3 داوطلب شرکت 
کننده در آزمون دکتری تخصصی، تعداد 9 هزار و 915 
تعداد  و  )آموزشی(  تخصصی  دکتری  آزمون  در   نفر 
گروه   97 سال  پژوهشی  دکتری  آزمون  در  نفر   ۴08

پزشکی ثبت نام کرده اند.
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: آزمون دکتری 
تخصصی و دکتری پژوهشی سال 97 گروه پزشکی، برای 
پايه پزشکی،  امتحانی گروه علوم  پذيرش در ۶1 رشته 
1۲ رشته امتحانی دکتری تخصصی داروسازی و ۲ رشته 
و  پنجشنبه  روزهای  دندانپزشکی، در  دکتری تخصصی 
جمعه ۲0 و ۲1 ارديبهشت ماه سال 97 و در 10 منطقه 

آمايشی برگزار می شود.
وی افزود: با توجه به برگزاری آزمون در دو روز، شرايطی 
فراهم شده است تا داوطلبان بتوانند )با توجه به مدرك 
تحصیلی مقطع قبل( حداکثر در دو مجموعه رشته که در 

دو روز متفاوت برگزار می شود، ثبت نام کنند.

دکتر پورکاظمی يادآور شد: کارت شرکت در جلسه اين 
آزمون، از روز سه شنبه 18 ارديبهشت )فردا( روی سايت 
مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می شود و داوطلبان 
با شماره پرونده و شماره داوطلبی خود می توانند پرينت 

کارت آزمون خود را تهیه کنند.
با اشاره به تغییرات آزمون دکتری تخصصی گروه  وی، 
استعداد  درس  گنجاندن  و  جاری  سال  در  پزشکی 
استعداد  درس  گفت:  داوطلبان،  همه  برای  تحصیلی 
پذيرش  و  سنجش  شورای  مصوبه  اساس  بر  تحصیلی، 
دانشجو در دوره های تحصیالت تکمیلی ابالغ شده است 
و همه رشته ها بايد به سؤاالت اين درس با ضريب يک 

پاسخ دهند.
داشت:  اظهار  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز   رئیس 
يکسان  رشته ها  برای همه  اين درس  اينکه  به  توجه  با 
برای داوطلبان روز پنجشنبه  است، در دو نوع دفترچه 
متفاوت  به  توجه  با  اما  است،  شده  تهیه  جمعه  روز  و 
بودن تعداد سؤاالت اختصاصی برای هر يک از گروه ها، 
داوطلبان بايد از شماره 171 به بعد پاسخنامه خود به 

سؤاالت درس استعداد تحصیلی پاسخ دهند.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره : 

ميزان و نحوة تأثير سوابق تحصيلی

 در آزمون سراسری سال 1397 

بدين وســیله بــه اطــالع کلیــه داوطلبــان آزمــون سراســری ســال 1397 می رســاند: 
ــورخ  ــرش دانشــجو م ــن جلســه شــورای ســنجش و پذي ــه نهمی ــر اســاس مصوب ب
9۶/8/۲0 میــزان و نحــوة تأثیــر ســوابق تحصیلــی در آزمــون سراســری ســال 1397  

هماننــد آزمــون سراســری ســال 139۶ بــه صــورت زيــر اســت:
ــوم انســانی  ــی، عل ــوم تجرب ــف- آن دســته از ديپلمه هــای رياضــی فیزيــک، عل ال
ــذ  ــد اخ ــه بع ــال 138۴ ب ــود را از س ــم خ ــه ديپل ــالمی، ک ــارف اس ــوم و مع و عل
نمــوده انــد و امتحانــات يــک  يــا چنــد درس آنهــا بــه صــورت نهايــی، سراســری و  
ــوده و ســوابق  کشــوری برگــزار شــده اســت، مشــمول اعمــال ســوابق تحصیلــی ب
ــر  ــه میــزان حداکث ــم )ســال ســوم آمــوزش متوســطه( ب  تحصیلــی موجــود ديپل
۲۵ درصــد بــه نســبت ســوابق تحصیلــی موجــود داوطلــب و بــه صــورت تأثيــر 

ــان لحــاظ می شــود. ــی آن ــت در نمــره  کل نهاي مثب
ــی،  ــوم تجرب ــک، عل ــی فیزي ــگاهی رياض ــدرك پیش دانش ــان دارای م ب- داوطلب
علــوم انســانی، علــوم و معــارف اســالمی و هنــر، کــه مــدرك دوره پیش دانشــگاهی 
خــود را از ســال تحصیلــی 90-91 بــه بعــد اخــذ کرده انــد و امتحانــات يــک يــا چند 
درس آنهــا بــه صــورت نهايــی، سراســری و کشــوری برگــزار شــده اســت، مشــمول 

ــوده و ســوابق تحصیلــی موجــود دوره پیش دانشــگاهی  اعمــال ســوابق تحصیلــی ب
ــزار  ــوری برگ ــری و کش ــی، سراس ــورت نهاي ــه ص ــه ب ــی ک ــرات دروس ــاً نم )صرف
شــده اســت( بــه میــزان حداکثــر ۵ درصــد بــه نســبت ســوابق تحصیلی موجــود 
داوطلــب و بــه صــورت تأثيــر مثبــت در نمــره  کل نهايــی آنــان لحــاظ می شــود.

تبصــره: بــرای داوطلبــان مشــمول ســوابق تحصیلــی بندهــای الــف و ب، هــر دو 
مــورد اعمــال خواهــد شــد. 

شــايان ذکــر اســت کــه اعمــال تأثیــر مثبــت ســوابق تحصیلــی، بــدان معنــی اســت 
کــه اگــر ســوابق تحصیلــی باعــث افزايــش نمــره کل نهايــی آزمــون هــر زيرگــروه 
شــود، در آن زيرگــروه اعمــال خواهــد شــد، و اگــر باعــث کاهــش نمــره کل  نهايــی 
ــال  ــروه اعم ــد( در آن زيرگ ــته باش ــی داش ــر منف ــود )اث ــروه ش ــر زيرگ ــون ه آزم
نمی شــود و نمــره کل آزمــون آن زيرگــروه بــه عنــوان نمــره کل نهايــی زيرگــروه 

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــوق در نظ ف

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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اين روزها وقتی دانش آموزی را برای پاسخگويی در سر کالس درس صدا می زنم، بیش از 
هر کلمه ای، واژه » استرس« را می شنوم. زمانی که از دانش آموزی می پرسم: چرا درس بلد 
نیستی؟ می شنوم: من خوانده ام و آماده هستم، اما پای تخته يا سر جلسه آزمون کتبی 

دچار استرس می شوم و همه چیز را فراموش می کنم. 
بايد بپذيريم که سخن از استرس ناشی از آزمون و پرسش درسی، گاه بهانه ای است از 
سوی برخی از دانش آموزان تا عدم آمادگی خود را در پشت اين ادعا پنهان نمايند؛ اما 
گاه با دانش آموزی برخورد می کنیم که به دلیل استرس نمی تواند توانمندی های خود را 
ارائه دهد. اين مسأله در آزمون های پايان ترم، بويژه در آزمون سراسری، بیشتر به چشم 
می خورد. داوطلبانی با چهره های نگران، دستانی يخ کرده و قلب هايي چنان تپنده که گويی 
 می خواهند از قفسه سینه فرار کنند! میزان استرس برخی از داوطلبان تا حدی است که 

سر جلسه آزمون دچار حالت تهوع می شوند و نمی توانند به سؤال ها پاسخ دهند. 
چه بايد کرد؟ با اين استرسی که می تواند دقت و تمرکز را بشدت کاهش دهد و روی نتیجه 

آزمون تأثیر منفی قابل مالحظه ای بگذارد، چگونه می توان مقابله نمود؟
کلی مک گونیگال، استاد روان شناسی دانشگاه استنفورد و متخصص روان شناسی سالمت، 
بهترين راه را برای رسیدن به يک نتیجه مطلوب، پذيرفتن و حتی مفید دانستن استرس 

می داند. 
وی در اين باره می گويد: »هنگام استرس زياد، قلب شما به تپش می افتد و سريع تر نفس 
می کشید؛ حال اگر شما از اين حالت واهمه داشته باشید، رگ هايتان منقبض می شود و 
می تواند موجب مشکالت جبران ناپذيری مانند بیماری های قلبی و عروقی شود؛ اما اگر 
توجه داشته باشید که تپش قلب و تنفس سريع باعث می شود که اکسیژن بیشتری به مغز 
شما برسد، بدنتان آمادگی پذيرش اين تغییر و تحول را خواهد داشت و رگ هايتان منقبض 
نخواهد شد. شما همان تپش قلب را خواهید داشت؛ اما عروق خونی در حالت عادی باقی 
می ماند و در واقع اتفاقی که می افتد خیلی شبیه لحظاتی است که لذت و شجاعت را تجربه 
می کنید؛ در نتیجه، بی قراری تان کمتر می شود و اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنید.« 

يافتن يک همدل و همزبان، راه مبارزه با استرس
انسان يک موجود اجتماعی است و برای زندگی اجتماعی آفريده شده است؛ در اين میان، 
هورمون »اکسی توسین« به عنوان يک هورمون عصبی، غريزه اجتماعی بودن مغز انسان را 
تنظیم می کند و همدلی انسان را افزايش می دهد و حتی فرد را ترغیب می کند تا حمايت 

کسانی را که برايشان اهمیت قائل است، جلب کند. 
در واقع ما بايد هورمون اکسی توسین داشته باشیم تا مهربان تر و دلسوزتر شويم؛ اما آنچه 

که اکثر افراد نمی دانند، اين است که اکسی توسین، هورمون استرس است. 
کلی مک گونیگال در اين باره می گويد: »وقتی اکسی توسین در پاسخ به استرس ترشح 

می شود، شما را تحريک می کند و به گونه ای به شما انگیزه می دهد تا جويای حمايت 
باشید و احساستان را با کسی در میان بگذاريد؛ زيرا وقتی يکی ديگر با مشکالتتان درگیر 
می شود، می توانید از حمايت او برخوردار شويد؛ اين به معنای آن است که وقتی برای شما 
لحظات دشواری در زندگی پیش می آيد، استرس کمک می کند تا در بین کسانی باشید که 
دوستشان داريد و دوستتان دارند؛ به عبارت ديگر، اين هورمون با ويژگی های خاص خود، 
روابط اجتماعی ما را تقويت می کند . همچنین هورمون اکسی توسین به احیای سلول های 

قلب کمک می کند و هر گونه آسیب ناشي از استرس را بهبود می بخشد.« 
پس بهتر است هنگامی که استرس زيادی را تجربه می کنید، به سراغ دوستی همدل، 
ياوری دلسوز يا مشاوری مجرب باشید و مشکل خود را با او در میان بگذاريد و مطمئن 
باشید که بیان کردن مشکلتان با وي و احساسی که داريد، می تواند شما را به آرامش 
برساند؛ در ضمن از گفت و گو با افرادی که به شما انرژی منفی می دهند، خودداری کنید. 

سخن آخر 
در يک تحقیق علمی در آمريکا، سی هزار انسان بزرگسال در طی هشت سال مورد 
 بررسی قرار گرفتند. افرادی که استرس خیلی زيادی را در سال گذشته تجربه کرده بودند، 
۴3 درصد افزايش خطر مرگ داشتند؛ البته اين فقط شامل کسانی می شد که باور داشتند 
استرس برای سالمتی آنها زيان آور است؛ اما کسانی که استرس زيادی را تجربه کرده 
بودند، ولي عقیده ای بر مضر بودن استرس نداشتند، کمترين ريسک مرگ و میر را داشتند. 
ريسک مرگ و میر اين افراد، حتی کمتر از کسانی بود که استرس نسبتاً کمی را در سال 

گذشته تجربه کرده بودند. 
می خواهیم بگويیم که استرس در عصر حاضر و در جوامع کنونی ، بخش جدايی ناپذيری از 
زندگی ما شده است و ما نمی توانیم آن را از زندگی مان حذف کنیم؛ اما اگر آن را بشناسیم، 
از آن نترسیم و آمادگی روبرو شدن با آن را داشته باشیم، داشتن استرس مشکل بزرگی 

نخواهد بود. 
کلی مک گونیگال، با اشاره به همین نکته، می گويد: »اگر ذهنیتتان را نسبت به استرس 
عوض کنید می توانید پاسخ بدنتان را هم به استرس تغییر دهید. بايد هر وقت دچار 
استرس زياد می شويد، به خود بگويید اين بدن من است که دچار تغییر حالت فیزيکی 
شده است و اکنون با اين تغییرات فیزيکی، به من کمک می کند تا از پِس چالش موجود 

بر آيم.« 
اگر هنگام استرس توجه داشته باشید که تپش قلب و تنفس سريع باعث می شود که 
اکسیژن بیشتری به مغز شما برسد، بدنتان آمادگی پذيرش اين تغییر و تحول را خواهد 
داشت، و شما همان تپش قلب را خواهید داشت، اما عروق خونی در حالت عادی باقی 

می ماند؛ در نتیجه، بی قراری تان کمتر می شود و اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنید.

اسـتـــر س

سودمند يا زيان آور؟!
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پیرو اطالعیه هاي منتشر شده در تاريخ هاي 9۶/9/1 و 9۶/9/۲9 سازمان سنجش 
آموزش کشور در خصوص تاريخ برگزاري آزمون پذيرش متقاضیان پروانه کارآموزی 
وکالت کانون هاي وکالي دادگستري ايران ـ کانون کرمانشاه و ضمن آرزوی  توفیق  
اين آزمون، در  برای  داوطلبان آزمون  مذکور، بدين  وسیله  به  اطالع  می رساند که 
صبح روز جمعه مورخ 97/۲/۲1 در شهرستان کرمانشاه برگزار خواهد شد. کارت 
براساس    97/۲/18 مورخ  سه شنبه  روز  از  داوطلبان  کلیه  برای  آزمون  در  شرکت 
مندرجات  بند »الف « اين  اطالعیه  روی پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش 
از پرينت  کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار می گیرد و داوطلبان پس 
کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالی، بايد مطابق بند »ب« و 

»ج« اين اطالعیه به حوزه های رفع نقص مندرج مراجعه نمايند.

الف - نحوه و زمان تهيه پرينت كارت شركت در آزمون 
کلیه داوطلبان از روز سه شنبه مورخ 97/۲/18 براي مشاهده و تهیه پرينت کارت 
شرکت در آزمون بايد به پايگاه اطالع رساني اين سازمان به آدرس فوق مراجعه و 
از کارت شرکت در آزمون  با وارد نمودن اطالعات درخواستي، يک نسخه پرينت 
خود تهیه نموده و بر اساس زمان، تاريخ و آدرس تعیین شده روي کارت شرکت 
در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است که براي شرکت در 
جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت 
ملي يا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن، الزامي است. ضمناً متذکر مي شود که 

تهیه کارت منحصراً به روش فوق امکان پذير است.
تذكر مهم: الزم به تأکید است که کلیه کارت هاي پرينت شده در تاريخ 9۶/8/30 
کارت  پرينت  به  نسبت  مجدداً  بايد  داوطلبان  کلیه  لذا  است؛  اعتبار  فاقد  و  باطل 

شرکت در آزمون در تاريخ فوق اقدام نمايند.

ب - آدرس و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون 
به شرح  آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون کليه داوطلبان 

ذیل است:
كرمانشاه: طاق بستان، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازي، سازمان مرکزي 

دانشگاه، اداره آموزش.

ج- داوطلبان، چنانچه درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون مغايرتي 
مشاهده نمودند، الزم است كه به شرح زير اقدام نمايند: 

چنانچه  آزمون،  در  شرکت  کارت  روي  مندرج  اطالعات  به  توجه  با   -۱
مغایرتي در اطالعات مندرج در بندهاي ۱ ،۲ ،3 ،4، ۹ و ۱۰ )نام خانوادگي، 
نام، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، کد ملي، تاریخ فارغ التحصيلي، عنوان 

براي  که  است  دارد، الزم  وجود  آزمون  در  کارت شرکت  تحصيلي(  رشته 
اصالح مورد یا موارد مذکور در قسمت ویرایش اطالعات، حداکثر تا تاریخ 
از آن طریق  و  مراجعه  سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه  به  ۹۷/۲/۲۱ منحصراً 
نسبت به اصالح موارد اقدام نمایيد، و در صورتي که نسبت به موارد مشروح 
ذیل معترض هستيد، ضروري است که در روز پنجشنبه ۹۷/۲/۲۰ از ساعت 
نماینده سازمان سنجش مستقر در  به  الي ۱۸:۰۰  الي ۱۲:۰۰ و ۱4:۰۰   ۸:3۰

باجه رفع نقص مراجعه نمایيد. 
۱-۱ – چنانچه نسبت به بندهاي ۵ و 6 )جنس و معلوليت( معترض هستند.
تبصره: درخصوص بند 6 )معلوليت( چنانچه داوطلبي خواستار اعمال بند 
برگزاري  از  قبل  روز  را  معلوليت  مخصوص  فرم  که  است  الزم  است،  فوق 
آزمون، تحویل باجه رفع نقص نماید تا اقدامات الزم در این خصوص به عمل 
پذیرش  قابل  زمينه،  این  در  تقاضایي  هيچ گونه  صورت،  این  غير  در  آید؛ 

نيست.
ثبت نامي(  )سهميه   ۷ بند  در  مندرج  اطالعات  در  مغایرتي  چنانچه   -۱-۲
امور  و  شهيد  بنياد  )ارگان هاي  دارد  وجود  شما  آزمون  در  شرکت  کارت 
جهاد  وزارت  و  پاسداران  سپاه  مسلح،  نيروهاي  کل  ستاد  ایثارگران، 
کشاورزي( براي اعالم مغایرت حداکثر تا تاریخ ۹۷/۲/۲۱ منحصراً به پایگاه 
به  نسبت  و  مراجعه  اطالعات(  ویرایش  )قسمت  سازمان  این  اطالع رساني 
اصالح موارد اقدام نمایيد تا در صورت تأیيد سهميه از سوي ارگان مربوط، 
سهميه مورد نظر براي شما اعمال گردد؛ در غير این صورت، با سهميه آزاد 
گزینش خواهيد شد و هيچ گونه اعتراضی در این زمينه، قابل قبول نيست. 
سهميه  از  استفاده  متقاضي  ثبت نام،  زمان  در  که  داوطلباني  مهم:  تذكر 
بوده اند و سهميه آنان از طرف ارگان مربوط مورد تأیيد قرار نگرفته است، 
ضرورت دارد که پس از مراجعه به قسمت ویرایش اطالعات و اصالح سهميه، 

عدم تأیيد سهميه خود را از ارگان ذي ربط پي گيري نمایند.
چنانچه  یا  بوده  عکس  فاقد  شما  آزمون  در  شرکت  کارت  چنانچه   -۱-3
عکس روي کارت، داراي اشکاالتي از جمله، فاقد مهر بودن عکس، واضح 
... است یا چنانچه موفق به تهيه پرینت کارت شرکت در  نبودن عکس و 
ساعت  از   ۹۷/۲/۲۰ پنجشنبه  روز  در  که  است  ضروري  نشده اید،  آزمون 
۸:3۰ الي ۱۲:۰۰ و ۱4:۰۰ الي ۱۸:۰۰ با همراه داشتن دو قطعه عکس 4 × 3 و 
کارت ملي یا شناسنامه عکسدار، شخصًا به باجه رفع نقص حوزه مراجعه 
نمایيد و موضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد. بدیهي است که 
هرگونه مراجعه در این خصوص در روز آزمون، قابل پذیرش نخواهد بود و با 

افراد خاطي مطابق مقررات مربوط رفتار خواهد شد.
صورت  به  یا  عددي  صورت  به  چه  شما،  داوطلبي  شماره  چنانچه   -۱-4

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

تاريخ پرينت كارت، محل رفع نقص كارت و  زمان  
برگزاري آزمون پذيرش متقاضيان پروانهكارآموزی 

وكالت كانون هاي وكالي دادگستري ايران
كانون كرمانشاه )ارديبهشت سال 97(
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حروف، ناخواناست، الزم است که به باجه رفع نقص حوزه ذي ربط مراجعه 
نمایيد.

 
د- تذكرهاي مهم 

۱- همزمان با قرار گرفتن کارت شرکت در آزمون روي پايگاه اطالع رساني 
برگ  آزمون،  ضوابط  از  داوطلبان  بيشتر  آگاهي  منظور  به  سازمان،  اين 
راهنماي شرکت در آزمون نيز روي پايگاه اطالع رساني مذكور قرار داده 
در  حضور  براي  آن،  دقيق  مطالعه  با  داوطلب،  هر  است  الزم  که  مي شود 
ضرورت،  صورت  در  نماید.  اقدام  سؤاالت  به  پاسخگویي  و  آزمون  جلسه 

داوطلبان مي توانند از آن پرینت تهيه نمایند.
پرینت کارت شرکت  ۲- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن 
است. الزامي  عکسدار،  شناسنامه  اصل  یا  ملي  کارت  اصل  آزمون ،   در 
3- هر داوطلب، براي حضور در جلسه آزمون، باید، عالوه بر پرینت کارت 
شرکت در آزمون، اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد 
به  یا سوزن  پر رنگ، مداد تراش، مداد پاك کن و یك سنجاق  نرم  سياه 

همراه داشته باشد.
صبح(  )هشت   ۸:00 ساعت  رأس  امتحاني،  ِحوزه هاي  ورودي  درهاي   -4
از بسته شدن  بسته خواهد شد؛ لذا به داوطلبان توصيه مي شود که قبل 
برگزاري  فرآيند  شروع  شوند.  حاضر  آزمون  جلسه  در  ورودي،  درهاي 

از  لذا  بود؛  خواهد  آزمون رأس ساعت ۸:30 )هشت و سي دقيقه صبح( 
ورود داوطلبان پس از بسته شدن دِر سالن هاي امتحاني به حوزه آزمون، 

ممانعت به عمل خواهد آمد.
دستي، ساك  کيف  جمله  از  اضافي،  وسایل  آوردن  از  باید  داوطلبان،   -۵
انگشتر  هوشمند،  دستبند  هوشمند،  ساعت  همراه،  تلفن  پيجر،  دستي، 
و  آن  نظایر  و  یادداشت  و  نُت  هرگونه  کتاب،  جزوه،  بي سيم،  هوشمند، 

همچنين وسایل شخصي، به جلسه آزمون اکيداً خودداري نمایند.
یا  آزمون  در  کارت شرکت  )پاسخنامه،  آزمون  ملزومات  نمودن  6- خارج 
دفترچه سؤاالت( از جلسه آزمون تخلف محسوب مي شود و با داوطلباني 

که اقدام به این تخلف نمایند طبق ضوابط رفتار خواهد شد. 
۷- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان 
وسایل  گونه  هر  داشتن  همراه  به  امتحاني،  مدارك  ارائه  در  تعلل  و  مقرر 
الکترونيکي و ارتباطي حتي به صورت خاموش )از قبيل پيجر، تلفن همراه، 
ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بي سيم و ...(، جزوه، 
کتاب، هر گونه نُت و یادداشت و نظایر آن، ماهيتًا از مصادیق تخّلف و تقّلب 
محسوب مي گردد و با داوطلبان متخّلف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات 

و جرائم در آزمون هاي سراسري رسيدگي و برخورد خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

به اطالع داوطلبان گروه آزمايشی هنر در آزمون سراسری سال 1397 می رساند که بخشی از 
سؤال های تخصصی گروه آزمايشی هنر از کتاب های: کارگاه هنر 1 )کد: 59۴(، کارگاه هنر ۲ 
)کد: 59۴/1(، سیر هنر در تاريخ 1 )کد: 59۴/3(، سیر هنر در تاريخ ۲ )کد: 59۴/8(، انسان، 
فضا، طراحی )کد: 59۴/7(، آشنايی با میراث هنری و فرهنگی ايران )کد: 59۴/۶(، مبانی 
هنرهای تجسمی )کد: 358/۲1(، طراحی 1 )کد: 359/9۲(، طراحی ۲ )کد: ۴89/9(، آشـنايی 
با بنـاهای تـاريخی )کد: ۴9۲/۶(، خط در گرافیک )کد: ۴91/۶(، ترسیم فنی و نقشه کشی 

)کد: 359/78(، کارگاه نقاشی )کد: ۴9۶/3(، عکاسی 1 )کد: 358/15 و ۴97/۶(، طراحی 
 اندام و لباس )کد: ۴9۴/8(، کارگاه طراحی نقوش سنتی )کد: 359/77(،  حجم سازی 1 
)کد: ۴50/3(، آشنايی با صنايع دستی ايران 1 )کد: 359/30( و مبانی نظری و ساختار 

موسیقی ايرانی )کد: 331( طراحی خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

فهرست بخشی از منابع  آزمون سراسری سال 1397 گروه آزمايشی هنر

هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی

 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.
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هر چه به زمان برگزاري آزمون سراسري نزديک تر می شويم، تفاوت در نوع مطالعه در 
ماه های پايانی و بخصوص ماه آخر، بیشتر می شود. بیشتر داوطلبان در ماه های نزديک به 
زمان برگزاري کنکور، ديگر به سراغ مطالعه مطالب جديد نمی روند و راهکارهای ديگری 
را برای آمادگی در اين آزمون در پیش می گیرند. يکی از مهم ترين اين راهکارها، که نقش 
زيادی در قبولی شما دارد، اين است که تمام آنچه را که قباًل مطالعه کرده ايد، در اين دوره 
جمع بندی کنید تا مطالب به صورت بهتر و تثبیت شده تری در ذهن شما جای بگیرد. با 
توجه به اهمیتی که دوره جمع بندی برای همه داوطلبان آزمون سراسري دارد، در اين 

مقاله سعی می کنیم تا شما را با روش های صحیح و اصولی دوره جمع بندی آشنا کنیم. 
در مقاالت قبلی بارها اشاره کرده ايم که وضع درسی هر يک از داوطلبان با داوطلبان ديگر، 
کاماًل متفاوت است، و به همین دلیل، هر يک از شما بايد با توجه به شرايط مطالعاتی، 
برنامه درسی و آمادگی خودتان تصمیم بگیريد که از چه زمانی و چگونه به جمع بندی 
مبادرت کنید؛ اما آنچه مهم است، اين است که جمع بندی برای همه داوطلبان الزم است و 
هیچ يک از شما نمی توانید اين بخش مهم را از برنامه آمادگي براي کنکور خود حذف کنید. 
يکي از علل اهمیت جمع بندی، اين است که اگر هر مطلبي را که قباًل مطالعه کرده ايد، 
در زمان نزديک به برگزاري کنکور بخوانید احتمال فراموشي آن کمتر است و بیشتر در 
ذهنتان می ماند و بازدهی بیشتری دارد. دوم اينکه هرگاه مغز در محدوديت زماني برای 
يادگیري قرار بگیرد، بازدهي آن افزايش مي يابد؛ به عبارت ديگر، مغز تمايل دارد که کارها 
را هر چه سريع تر انجام دهد؛ پس اختصاص زمانی خاص به جمع بندی، باعث خواهد شد تا 
مغز شما، مطالبی را که قباًل آموخته و برايش آشناست، در يک مدت زمان کوتاه تر، بیشتر 

ياد بگیرد و بازدهی بیشتری در ارائه مطالب داشته باشد.
به عنوان يک داوطلب کنکور، در هر شرايطی که هستید، بايد به دوره جمع بندی توجهی 
خاص نشان دهید؛ زيرا جمع بندی، باعث تثبیت مطالب در ذهن شما می شود و نیز 
سبب می شود تا شما از تالش خود، بهتر و بیشتر نتیجه بگیريد. داوطلبان در اين روزها 
به گروه های مختلفی تقسیم مي شوند: عده ای که به اندازه کافی مطالعه کرده اند و االن 
وقت آن است که بخوبی و با يک برنامه ريزی دقیق شروع به جمع بندی نمايند. داوطلبانی 
که مطالعه خود را ديرتر شروع کرده اند و با توجه به شرايطشان ترجیح می دهند که يک 

دوران جمع بندی در راه است!

ماه آينده و حتی کمی بیشتر را نیز به مطالعه مشغول شوند، و باالخره گروهی که تا االن 
مطالعه نداشته اند و در نظر دارند تا طبق مطالعات و دانستنی های قبلی شان در آزمون 
شرکت کنند. به دلیل اينکه دسته اول از يک روند و برنامه ريزی درست و دقیق پیروی 
کرده و درست پیش رفته اند، بايد مثل گذشته دوران جمع بندی را هم بخوبی به پايان 
ببرند. شما داوطلبان اين گروه بايد دقت کنید که ديگر سراغ مطالب جديد نرويد؛ زيرا 
حجم مطالعاتی شما به اندازه کافی زياد است و در اين زمان فقط می توانید مطالب گذشته 
را مرور و جمع بندی نمايید. گروه دوم می توانند، بسته به حجم مطالعاتی و اطالعات 
قبلی خود، تا پايان ارديبهشت و حتی يک هفته بعد از آن را هم به مطالعه مطالب جديد 
اختصاص دهند؛ اما پس از اين زمان را حتماً به جمع بندی و مطالعه مجدد و تست زنی 
مطالبی بپردازيد که تاکنون مطالعه کرده ايد. داوطلبان عزيز اين گروه اصاًل نگران نباشند؛ 
زيرا در اين وقت باقی مانده هم بخوبی می توانند خود را به سطح خوب و قابل قبولی 
برسانند؛ اما گروه سوم بايد توجه کنند که در اين زمان باقی مانده هم با مطالعه چند مبحث 
مهم و اصلی، مرور، تست زنی اين مباحث و رفع اشکال از آنها می توانند به وضعیت خوبی 
دست يابند؛ پس کمی همت را چاشنی مطالعه خود کنید تا بتوانید موفق شويد و بدون 

دغدغه، کنکور را پشت سر بگذرانید. 
يکی از موضوعاتی که داوطلبان گروه دوم و سوم بايد به آن توجه داشته باشند اين است 
که به دلیل وقت کمی که دارند و بايد به صورت گزينشی مطالعه کنند، براي آنها مطالبی 
که مهم تر هستند و هر سال از آنها تست مي آيد ارزش بیشتري برای مطالعه در مقايسه 
با مباحث ديگري که غالباً از آنها سؤال نمي آيد، دارد؛ از اين رو، هنگام مطالعه در ماه هاي 
آخر، اولويت براي اين دو گروه از داوطلبان، با مرور فصل هايي است که ارزش سؤال خیزي 

و همچنین سرعت پیشرفت در مطالعه آنها نیز بیشتر است. 

ويژگی ها و اصول كلی دوره جمع بندی
1- به جای مطالعه مطالب جديد، روی مطالب خوانده شده تمرکز می کنیم؛

۲- مطالبی را که نیاز به تکرار و مرور دارند، از مباحثی که کمتر به اين کار نیاز دارند، 
تفکیک نموده و تعداد و مقدار مرورها را نسبت به نیاز خود مشخص می کنیم؛

3- روی اشکاالت خود در هر درس تمرکز کرده و به طور موضوعی آنها را برطرف می کنیم؛
۴- مطالعه ما انتخابی می شود؛ به اين معنی که مطالعه مطالب را بر اساس اهمیت آنها در 

سؤاالت کنکور و ضعف درسی خود، اولويت بندی می کنیم؛
5- روی تنظیم وقت و سرعت عمل در جلسه آزمون سراسري )اجرای تست های سرعتی( 

تمرين و تمرکز می کنیم؛
۶- مرور جامع همه دروسی که قباًل مطالعه شده مهم است؛

7- سراغ يادگیري مطالب جديد نرويد، بلکه مطالب ياد گرفته شده را طوري تمرين کنید 
که برايتان کاربردي شده و تبديل به مهارت شود؛

8- کالس هاي يادگیري تعطیل شوند )جلسات تست جزو اين مورد نیست(؛
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9- ساعات درس خواندن خود را افزايش ندهید، بلکه اگر ممکن بود، حتي مقداري از آن 
ساعات را کم کنید؛

10- فقط منابع و جزواتي را که خواند ه ايد دوره کنید و از منبع جديد استفاده نکنید؛
11- مرور دروس، نه خیلي ريز و وسواسي و نه خیلي سرسري باشد؛

1۲- ساعت خوابیدن و بیدار شدن را مطابق کنکور )شب  تا صبح( تنظیم کنید.
در دوره جمع بندی بايد دروس را در فاصله زمانی کوتاهی مطالعه کنید. تاکنون سعی 
می کرديد هر درسی را که بلد نیستید يا نخوانده ايد، دوباره مطالعه کنید، اما در فرصت يکی 
دو ماهه تا کنکور، انجام اين کار امکان پذير نیست. در اين دوره، مطالعه شما بايد انتخابی 
باشد و مباحثی را که در بودجه بندی سؤاالت کنکور ارزش سؤالی بیشتری دارند مّد نظر 
قرار داده و مباحثی را که دشوارند و تسلّط بر آنها به سختی به دست می آيد، از برنامه 
مطالعاتی خود خارج کنید؛ در واقع، در دوره جمع بندی، وقت و زمان به شما می گويد که 
چه تکالیفی را بايد انجام دهید و چگونه بايد انجام دهید. در اين دوره، روش مطالعاتی، 
تکنیک مرور دروس، برنامه ريزی و نحوه بهره گیری شما از منابع مطالعاتی، در مقايسه با 

دوره های قبل، تغییر می کند. 

آغاز و پايان جمع بندی
شروع دوره جمع بندی برای دانش آموزان و فارغ التحصیالن و گروه های مختلف، که در 
سطح آمادگی گوناگونی قرار دارند، و شیوه و سبک مطالعاتی هر داوطلب با داوطلب ديگر، 
تا حدودی متفاوت است. ما نمی توانیم به شما داوطلبان بگويیم که چگونه و به چه شیوه ای 
مطالعه کنید. دوران جمع بندی نیز همان طور است و هر داوطلب بايد، با توجه به توان 
و خصوصیات مطالعاتی اش، يک برنامه جمع بندی مناسب را برای خود تدارك ببیند؛ به 
عنوان نمونه، آرزو، به عنوان داوطلب گروه آزمايشي علوم تجربی، در درس شیمی ضعیف 
است و در دوره جمع بندی سعی می کند تا مباحثی از اين درس را که قباًل مطالعه نموده 
است، چندين بار مرور، تست زنی و سپس رفع اشکال نمايد، اما مريم سعی می کند تا در 
دوره جمع بندی، بیشتر وقت خود را روی تست زنی سرعتی و رفع اشکال هاي تستی خود 

قرار دهد؛ زيرا او در تست زنی ضعیف است.
با اينکه مراحل جمع بندی، بسته به نیاز و شرايط هر داوطلب، فرق می کند، اما عموماً شامل 
سه مرحله است که همه داوطلبان می توانند اين سه مرحله را با توجه به حجم مطالعاتی 

خود در مدت زمان مشخص اجرا کنند.

مرحله اول
در اين مرحله سعی کنید مطالب خوانده شده ای را که نیاز به مرور دارند، در دوره زمانی 
کوتاهی مرور کنید. در اين مرحله می توانید از يادداشت ها و خالصه نويسی ها استفاده 
در  بیشتری  سؤالی  ارزش  اوالً  که  برويد  مباحثی  سراغ  به  کار  اين  انجام  براي  کنید. 
بودجه بندی سؤاالت کنکور دارند و ثانیاً سريع تر درك می شوند. از مطالعه مطالب دشواری 
که نمی توانید بر آنها مسلّط شويد يا خواندن آنها وقت گیر است، پرهیز کنید. در اين مرحله 
تالش کنید تا دروس نیمه تمام را تمام  کرده و منابع خود را به کتاب درسی و بخشی از 
تست های مربوط به آن موضوع، محدود کنید. اين کار را در صورتی انجام دهید که وقت 
زيادی را از شما نگیرد. چنانچه حجم زيادی از يک يا دو درس، باقي مانده است، از مطالعه 
آن صرف نظر کنید؛ زيرا تمام کردن آنها به قیمت مسلط نبودن بر پاره اي از دروس يا 

فراموش کردن بسیاری از مطالبی تمام می شود که قباًل آنها را آموخته ايد.
داوطلبانی که سال آخر هستند بايد در نظر داشته باشند که با توجه به اينکه امتحانات 
ترم دوم در ارديبهشت ماه برگزار می شود، جمع بندی دروس اين نیمسال را در فواصل 
امتحانی ترم دوم انجام دهند تا از دوباره کاری و اتالف وقت جلوگیری شود. اگر به مطالب 
دروس ترم دوم مسلّط هستید، پس از مرور يادداشت های مربوط به هر درس، در فواصل 
بین امتحانات تست هايش را بزنید و به اين ترتیب، امتحانات ترم دوم را به خدمت کنکور 

در آوريد.

مرحله دوم 
اين مرحله، مرحله اصلی جمع بندی محسوب می شود. در اين دوره، روی برطرف کردن 
اشکاالت متمرکز شويد و در صورت لزوم، تعدادی از مباحث هر درس را نیز به طور کامل 
دوره کنید. برای انجام اين کار، اين فاصله زمانی را به فاصله های سه روزه تقسیم و تست 
زنی کنید و قسمت های اشکال دار را مجدداً مطالعه و تمرين کنید. در صورت داشتن وقت، 
يک نیم روز را نیز به مرور يک درس عمومی اختصاص دهید. بهترين منبع برای آزمون ها، 

همان سؤاالت دوره ای آزمون هاي سراسری سال های قبل است.
در اين مرحله سعی کنید تا در بعضی از جلسات در ساعات اولیه صبح، لباس رسمی 
بپوشید؛ به همان صورتی که قرار است در جلسه کنکور حاضر شويد، و مانند جلسه 
کنکور، پشت میز بنشینید و بدون ترك محل و با تنظیم وقت، به سؤاالت پاسخ دهید. 
ابتدا به مجموعه ای از تست ها به صورت دفترچه ای پاسخ دهید. دروس ادبیات، عربی، دين 
و زندگی و زبان را در طی 75 دقیقه، و سپس به تست های دروس اختصاصی به همان 
صورتی که در دفترچه سؤاالت کنکور می آيد با همان وقت و شرايط کنکور پاسخ دهید. 
به خاطر داشته باشید که دقیقاً رأس ساعت 8:30 صبح، پاسخگويي به آزمون را شروع 
کنید و به هیچ عنوان برای پاسخ به سؤاالت دروس عمومی، از وقت دروس اختصاصی 
قرض نگیريد و هر دسته را در مهلت زمانی خود پاسخ دهید. توصیه ما به شما اين است 
که روند ارائه سؤاالت در دفترچه را نیز رعايت کنید؛ يعني به ترتیب سؤاالت دفترچه پیش 
برويد؛ زيرا براي طراحي چیدمان سؤاالت در دفترچه، کارهاي روان شناختي زيادي انجام 
شده است و اگر دانش آموزي به اين ترتیِب پاسخگويي به پرسش ها عادت ندارد و با اين 
چیدمان به هم مي ريزد و نمي تواند به سؤاالت پاسخ دهد، توصیه مي کنیم که بر اساس 

روش خودش کار را پیش ببرد. 
هدف از انجام اين کار، آن است که خودتان را به سه يا چهار ساعت نشستن در جلسه 
کنکور با لباس رسمی و فکرکردن و امتحان دادن عادت دهید تا در اين جلسه، مسلّط تر از 
قبل همراه با صبر و حوصله بیشتری عمل کنید؛ سپس سؤاالت را تصحیح کنید و درصد 
بگیريد و اشکاالت خود را مشخص کنید. چون سؤاالت کنکور تقريباً از همه مطالب کتاب 
درسی است، پاسخ دادن به يک آزمون دوره ای، مثل آن است که شما کتاب را يک بار ورق 
زده و آن را يک بار سريعاً مرور کرده ايد. پس از درصدگیری، بررسی کنید که اشکاالت شما 
چیست و کدام مبحث يا فصل را خوب نخوانده ايد و در کدام مبحث، مطالب را می دانید، 
ولی بر آن مطالب مسلّط نیستید و براي تسلّط بر آن، به تمرين و تست بیشتری نیاز داريد. 
در نیم روز بعدی دو درس بخوانید، و نیم روز باقیمانده را نیز صرف مطالعه يکی از دروس 
عمومی کنید و ساعات نیم روز بعدی را نیز، هر گونه که خودتان صالح می دانید، بین 

دروس تقسیم کنید.
در موقع مرور، به منظور رفع اشکال می توانید درس های عمومی و اختصاصی را به صورت 
يک در میان انتخاب کنید و بخوانید. لزومی ندارد که برای همه درس ها به مقدار مساوی 
وقت بگذاريد. قطعاً مرور و رفع اشکال بعضی از دروس، کوتاه تر و برخی ديگر طوالنی تر 
خواهد شد. برای سه روز بعد، همین برنامه را تکرار کنید؛ به اين ترتیب، چندين بار در 
آزموني شبیه به آزمون سراسری شرکت می کنید و به همین میزان مجبور به مرور دروس 
و رفع اشکال آنها می شويد و مهم تر از همه، مهارت کنکور دادن را در خود باال می بريد. 
مزيت ديگر به کارگیري اين روش، آن است که طی چندين آزمون، مباحث مهم کتاب 
درسی را به مقدار بیشتری دوره می کنید و با مفاهیم اصلی سؤاالت کنکور در سال های 

قبل، آشنا می شويد. 
سؤالي که در اين بخش مطرح مي شود، اين است که چطور بايد به رفع اشکال بپردازيم. 
روش رفع اشکال هر دانش آموز بايد بر اساس تشخیص و سلیقه خودش بوده و نبايد مقید 
به يک روش خاص باشد؛ اما براي سهولت انجام اين کار، توصیه هايي هست که مي توانید 
آنها را رعايت کنید. يک تکنیک کاربردي آن است که به پاسخنامه رجوع کنید و بعد از 
مطالعه پاسخنامه، سعي کنید که آن قسمت از پاسخ را در کتاب و جزوه خودتان پیدا کرده 
و مطالعه کنید. همزمان با اين روش مي توانید چند نمونه تست مشابه با آن سؤال را پیدا 

کنید و آنها را هم حل کرده و رفع اشکال کنید.

مرحله سوم
تست،  به  پرداختن  بدون  مرحله،  اين  در  است.  جمع بندی  دوره  آخرين  مرحله،  اين 
يادداشت ها، فرمول ها و نکات مهم جمع آوری شده را بخوانید و آماده شرکت در جلسه 

آزمون سراسري شويد. 
نکته ای که در دوران جمع بندی بايد مورد توجه قرار گیرد اين است که براي اين دوران، 
اولويت کار خودتان را تمرين و حل آزمون هاي سراسري چند سال اخیر قرار دهید، و دوم 
اينکه اگر برايتان امکان پذير است، آزمون هاي سه روز يک بار دوران جمع بندي را در محلي 
غیر از خانه، مثل کتابخانه های عمومی يا در مدرسه خود، برگزار نمايید، و تا آنجا که امکان 
دارد، سعي کنید که محیط برگزاري اين آزمون ها را در شبیه ترين حالت به جلسه برگزاري 

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

۱- صد و بيست و هفتمين دوره آزمون زبان انگليسی پيشرفته، صبح روز 
مختلف کشور  ۱۰ شهرستان  در  همزمان  به طور   ۹۷/۲/۲۰ مورخ  پنجشنبه 
شيراز،  رشت،  تهران،  تبریز،  بندرعباس،  اصفهان،  شهرستان های:  شامل 
کارت  و  راهنما  برگ  شد.  خواهد  برگزار  کيش  و  مشهد  گرگان،  کرمانشاه، 
از روز سه شنبه ۹۷/۲/۱۸ روي پایگاه اطالع رساني  شرکت در این آزمون، 
قرار   www.sanjesh.org آدرس:  به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
شماره  شامل:  خود  اطالعات  کردن  وارد  با  بتوانند  داوطلبان  تا  مي گيرد 
پرونده، نام و نام  خانوادگي، سال تولد و شماره کارت ملی نسبت به پرینت 
این  براي شرکت در جلسه  که هر داوطلب،  بدیهي است  نمایند.  اقدام  آن 
آزمون، باید، عالوه بر پرینت کارت شرکت در جلسه آزمون، اصل کارت ملی 

یا اصل گذرنامه خود را ارائه نماید.
کارت  در  اشکالی  گونه  هر  آزمون،  در  شرکت  متقاضی  داوطلبان  چنانچه  توضيح: 
از  مورخ 97/۲/19 صبح  روز چهارشنبه  در  مي توانند  نمودند،  ورودی خود مشاهده 
با در دست داشتن  تا 18:00  از ساعت 1۴:00  بعدازظهر  تا 1۲:00 و  ساعت 8:00 
کارت 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 کارت خود اقدام نمايند.
فراموش  را  خود  ثبت نام  پي گیري  کد  و  پرونده  شماره  که  داوطلباني  مهم:  تذکر 
نموده اند، براي دريافت شماره پرونده با مراجعه به سايت سازمان سنجش و ورود به 

سیستم پاسخگويي اقدام نمايند و به هیچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننمايند. 
۲- آدرس باجه هاي رفع نقص کارت:

۲-۱- دانشکده زبان ها و ادبيات خارجی دانشگاه تهران:  تهران، خیابان کارگر 
شمالی )امیرآباد(، بعد از تقاطع جالل آل احمد، بین خیابان هاي 15 و 1۶.

شمالی  دِر  دانشگاه،  خیابان  آزادی،  میدان  اصفهان،  اصفهان:  دانشگاه   -۲-۲

دانشگاه، ساختمان اداره کل آموزش.
مجتمع  پور،  شهابي  افروز  بلوار  آزاد شهر،  بندرعباس:  دانشگاه هرمزگان:   -3-۲

آموزشي پژوهشي بصیرت )مجتمع گفت و گوي تمدن ها(.
۲-4-  دانشگاه تبریز: تبريز، بلوار ۲9 بهمن، روبروی کتابخانه مرکزي، مديريت 

خدمات آموزشی دانشگاه .
دانشگاه  فرهنگی  امور  شیراز، خیابان ساحلی، ساختمان  ۲-۵-  دانشگاه شيراز: 

شیراز.
۲-6-  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان: گرگان، خیابان شهید 

بهشتي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان.
۲-۷- دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد، بلوار وکیآلباد، دِر اصلي دانشگاه فردوسی 

مشهد، جنب سازمان مرکزي، مديريت آموزشی دانشگاه.
عضدي،  شهید  ورزشگاه  جنب  نامجو،  خیابان  رشت،  گيالن:  دانشگاه    -۸-۲

دانشکده علوم پايه دانشگاه گیالن.
ژاندارمري،  شهرك  کرمانشاه،  کرمانشاه:  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه   -۹-۲

دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمانشاه، معاونت پژوهشی.
۲-۱۰- دانشگاه صنعتی شریف – پردیس بين المللي کيش: جزيره کیش، میدان 

. B13 مرکز زبان - اتاق ، B امیرکبیر، ساختمان آموزش، الين
باره،  اين  در  سؤاالت  به  پاسخگويي  و  اطالعات  واحد  که  مي رساند  اطالع  به  ضمناً 
تا تاريخ 97/۲/19 همه روزه در وقت اداري، آماده پاسخگويي به سؤاالت داوطلبان 
به  مي توانند  خود  سؤاالت  به  پاسخگويي  منظور  به  گرامی  داوطلبان  لذا  است؛ 
نشاني:  به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سايت  اينترنتی  پاسخگويي   بخش 
www.sanjesh.org مراجعه يا با شماره تلفن: 4۲۱63- ۰۲۱ 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 هفتمين دوره 

 )Tolimo:E-A2018( آزمون زبان انگليسي پيشرفته

ــده  ــاده واح ــي م ــه اجراي ــاس آيین نام ــر اس ــاند ب ــالع مي رس ــه اط ــیله ب بدين وس
مصــوب جلســه 739 مــورخ 139۲/8/۲8 شــوراي عالــي انقــالب فرهنگــي بــه منظور 
کاهــش آالم و رنج هــاي ناشــي از زلزلــه، ســهمیه اي خــاص بــه داوطلبــان مناطــق 
ــه زده کشــور، در آزمــون سراســري ســال 1397 تخصیــص داده خواهــد شــد.  زلزل
ــا  ــات الزم ب ــور، مکاتب ــي مزب ــه اجراي ــواد 1 و ۲ آيین نام ــه م ــه ب ــا توج ــاً ب ضمن
ــه  ــي ک ــهرها و بخش هاي ــودن ش ــخص نم ــوص مش ــور در خص ــرم کش وزارت محت
ــده،  ــا ش ــي در آنه ــي و مال ــارت هاي جان ــه خس ــر ب ــاري منج ــال ج ــاي س زلزله ه

بــه عمــل آمــده اســت. 

ــرم  ــده از طــرف وزارت محت ــا و شــهرهاي آســیب دي ــام بخش ه ــس از ارســال ن پ
ــای  ــا، ظرفیت ه ــته محل ه ــگاه ها و رش ــت دانش ــدن ظرفی ــخص ش ــور و مش کش
ــه  ــق دفترچ ــده و از طري ــن ش ــه زده تعیی ــق زلزل ــان مناط ــه داوطلب ــي ب تخصیص
ــاه  ــرداد م ــون سراســري در م راهنمــاي انتخــاب رشــته )دفترچــه شــماره ۲( آزم

ــد.       ــد ش ــاني خواه ــال 1397 اطالع رس س
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 اختصاص سهميه به داوطلبان مناطق زلزله زده كشور
 در آزمون سراسري سال 1397
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور  در خصوص :

  تاريخ ثبت نام پذيرش دوره هاي كارداني نظام جديد 
دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي 

غيردولتي و غير انتفاعي سال 1397 
پیــرو اطالعیــه مــورخ 139۶/1۲/13 بديــن وســیله بــه اطــالع کلیــه متقاضیــان ثبت نام 
و پذيــرش در دوره هــاي کاردانــي نظــام جديــد ســال 1397 مي رســاند کــه محدوديــت 
پذيــرش منحصــراً بــراي دانشــگاه فنــي و حرفــه اي در دوره هــاي مذکــور بــراي ســال 
ــر دانشــگاه  ــرش، عــالوه ب ــام و پذي 97 لغــو مي شــود و هماننــد ســنوات قبــل، ثبت ن
فنــي و حرفــه اي، بــراي مؤسســات آمــوزش عالــي غیردولتــي و غیرانتفاعــي نیــز صورت 

ــد پذيرفت.  خواه
لــذا بــا توجــه بــه مراتــب فــوق، ثبت نــام و انتخــاب رشــته بــراي پذيــرش در دوره هــاي 
کاردانــي نظــام جديــد دانشــگاه فنــي و حرفــه اي و مؤسســات آمــوزش عالــي غیردولتي 
و غیــر انتفاعــي ســال 1397 بــه صــورت اينترنتــي از روز يکشــنبه مــورخ 97/03/0۶ 
آغــاز مي شــود و در روز شــنبه مــورخ 97/03/1۲ پايــان مي پذيــرد. کلیــه متقاضیــان، 
ضــرورت دارد کــه در مهلــت در نظــر گرفتــه شــده و پــس از مطالعــه دقیــق دفترچــه 
ــه  ــن ســازمان ب ــگاه اطالع رســاني اي ــق پاي ــام از طري ــا ثبت ن راهنمــا )کــه همزمــان ب
ــودن  ــم نم ــود( و فراه ــد ب ــي خواه ــل دسترس ــاني:  www.sanjesh.org  قاب نش
ــده  ــاره ش ــاني اش ــگاه اطالع رس ــه پاي ــام، ب ــاز ثبت ن ــورد نی ــات م ــدارك و اطالع م
ــراي پذيــرش در دوره هــاي فــوق،  ــام و انتخــاب رشــته ب ــه ثبت ن مراجعــه و نســبت ب

کــه پذيــرش آنهــا صرفــاً براســاس ســوابق تحصیلــي صــورت خواهــد پذيرفــت، اقــدام 
. يند نما

ــه صــورت اينترنتــي انجــام مي شــود،  ــام ب ــه ثبت ن ــه اينکــه پرداخــت هزين ــا توجــه ب ب
داوطلبــان الزم اســت بــا اســتفاده از کارت هــاي عضــو شــبکه بانکــي شــتاب، کــه پرداخت 
الکترونیکــي آنهــا فعــال اســت، بــا مراجعــه بــه پايــگاه اطالع رســاني مذکــور و پرداخــت 
مبلــغ ۲۲0/000 )دويســت و بیســت هــزار( ريــال بــه عنــوان وجــه ثبت نــام اقــدام نمايند. 
ــي  ــته هاي تحصیل ــش رش ــرکت در گزين ــه ش ــد ب ــه عالقه من ــي ک ــن داوطلبان همچنی
مؤسســات آمــوزش عالــي غیردولتــي و غیرانتفاعــي هســتند، الزم اســت، کــه عــالوه بــر 
پرداخــت مبلــغ ثبت نــام، نســبت بــه پرداخــت مبلــغ 55/000 )پنجــاه و پنــج هــزار( ريال 

ديگــر نیــز بــراي دوره هــاي مذکــور، بــراي اعــالم عالقه منــدي پرداخــت نماينــد.
ضمنــاً بــه اطــالع مي رســاند کــه بــا توجــه بــه تغییــر نظــام آموزشــي وزارت آمــوزش و 
پــرورش بــراي تحصیــالت دوره متوســطه، نحــوه پذيــرش دانشــجو در مقطــع کاردانــي 

در ســال 1398، در زمــان مقــرر اطــالع رســاني خواهــد شــد. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

1- درس فقـــه: کتـــاب آشـــنايی بـــا فقـــه، نوشـــتة ملیحـــه حاجیـــان، انتشـــارات 
مدرســـه.

۲- درس اصـــول عقايـــد: کتـــاب جهـــان بینـــی 3 )عـــدل الهـــی و قضـــا و قدر( کـــد: ۲009، 
شـــامل فصـــل اول )همـــه فصـــل(، فصـــل دوم )بجـــز عنـــوان »فلســـفه اســـالمی« صفحـــه 

 ۲3 و ۲۴( و از فصـــل چهـــارم، عنـــوان »نظـــام کل تـــا مصائـــب، مـــادر خوشـــبختی هـــا« 
)از صفحه ۶5 تا 7۲(.        

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

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

دورة پيش دانشگاهی آزمون سراسری سال 1397

با توجه به استفادة غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش 
در کتاب های خود و همچنین انتشار و فروش غیرقانونی این سؤاالت در سایت های 
هرگونه  ممنوعیت  که  طور  همان  اجتماعی،  شبکه های  و  مجازی  فضای  اینترنتی، 
استفاده و انتشار سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر طریق در نسخة چاپی 
این سؤاالت درج گردیده است، بار دیگر یادآور می شود که حق چاپ، تکثیر و انتشار 
سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر روش )الکترونیکی، استفاده در کانال های 
حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  تمام  برای  زمانی،  مقطع  هر  در   )... و  سایت ها  تلگرام، 

آزمون های  سؤاالت  از  استفاده  دیگر،  عبارت  به  است؛  ممنوع  منبع(  ذکر  با  )حتی 
خدمات  تعاونی  شرکت  یعنی  آن،  پدیدآورندة  به  متعلق  منحصرًا  سنجش،  آزمایشی 
آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، بوده و استفاده از این سؤاالت برای 
سایر مؤسسات و ناشران آموزشی به کلی ممنوع است و این موضوع محدود به دورة 
مورد  در  را  الزم  قانونی  اقدامات  شرکت،  این  که  است  بدیهی  نیست.  خاصی  زمانی 

متخلفان از این امر به عمل خواهد آورد.
شركت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعيۀ بسيار مهم شركت تعاونی خدمات آموزشی
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سخت كوشان:

پارسـایے شــاد 
)نگاهے به  زندگے و فعالیت های  علمی و اخالقی 

روان شاد  علے صفایے حائری(



13 17 ارديبهشت ماه 1397  سال بیست و سوم ، شماره  5            

علی صفايی حائری، انديشمند فرهیخته، عارف شیدا و نويسنده و شاعر بی آرام، سال 
1330 در شهر قم به دنیا آمد و دوره  کودکی و نوجوانی را در اين شهر سپری نمود. 
در سطحی  نوجوان  ادبیات  به  دست يابی  و  کودکان  ادبیات  با  آشنايی  از  پس  وي، 
گسترده  تر، در چهارده سالگی به تاريخ ادبیات ايران و ادبیات معاصر جهان روی آورد 
و با شاهکارهای ادبی، در هر دوره آشنا شد و هم زمان، به تحصیل ادبیات عرب، معارف 

و فقه اسالمی نزد پدر فرزانه و دانشمندش همت گمارد.
به نگارش  با عنوان »مسؤولیت و سازندگی«  را  در هجده سالگی، نخستین کتابش 
اين  او در  پايه استوار گشت.  اين  بر  تفّکرش،  درآورد که در واقع شالوده و ساختار 
کتاب، تربیت و سازندگی را نخستین نیاز انسان و زيربنای حرکت او برمی  شمارد و 

در بخشی می گويد:
»مرادم از تربیت، از آهن، ماشین ساختن است، و از بشر، »آدم« آفريدن! آدم، کسی 
است که بر تمام استعدادهايش مديريت و رهبری دارد و به آنها جهت می دهد. مرادم 
از انسان رشد يافته، موجودی است که از سطح »غريزه« باال آمده و در حّد »وظیفه« 

و »انتخاب« زندگی مي کند.«
صفايی، با نبوغ سرشاری که از پدرانش به میراث برده بود )پدر و پدر بزرگش، هر دو 
از عالمان برجسته  دينی بودند( در عنفوان جوانی به درجة اجتهاد در فقه نايل آمد. او 
به قرآن و نهج البالغه، عاشقانه انس می ورزيد و مبانی و روش های تربیت و سازندگی 
را در اين سرچشمه ها می کاويد. بیش از 50 اثر مکتوبی که از وي در زمینه های دينی، 
تربیتی، نقد و شعر بر جای مانده، از گستردگی و عمق مطالعات و تتّبعاتش حکايت 

می کند.
ريشة  است،  مجهول  انسان  نقش  و  هستی  انسان،  که  فضايی  در  صفايی،  باور  در 
عقیده ای زنده نخواهد ماند و در اين کوير، اعتقادی سبز نخواهد شد و مسؤولیتی 
انسان،  تا  و  آغاز می شوند  تفّکر  و  آزادی  از  دو،  و مذهب، هر  انسان  رويید.  نخواهد 

مجهول است، اسالم، معلوم نخواهد شد.
صفايی، در حالی که با ادبیات، هنر و فرهنگ معاصر جهان آشنا بود، پارسايی بود که 
شادی ها، در چهره و نگاهش همواره موج می زد و حزن و اندوهش را در اندرون دلش 
می نهفت. همگان را به خلوت و تنهايی اش راه مي داد و خانه و سفرة اطعامش به روی 

ديگران گسترده و باز بود.
از چشمانش مهر و از زبانش ذکر و از دستانش خیر پیوسته می تراويد. او مرِد خدا 
و مردم بود و در کنار همة فعالیت های عبادی و اجتماعی اش، به نقد فیلم و رمان 

می پرداخت، شعر نو می سرود و هر هفته به بازی فوتبال میرفت. 
از جامعه و جهان  نبودند که  قلّه هايی  برايش  شعر و کتاب و فقه و عرفان صفايی، 
پیرامونش، دامن برچیند و تنها، در خلوت عزلت و انزوا، به سیر و سلوك و طّی طريق 

بپردازد. او مي گفت:
»آنجا که آدم ها دارند می پوسند و از درون پوك می  شوند، اگر به خلوتی و کنجی 
پناهنده شده باشی، اين ارزشی ندارد؛ حّتی در همان خلوتت، محاصره مي شوی و در 

خانه ات، از پای می افتی!«
با  نگاه  او،  شادمان  »چهرة  می نويسد:  چنین  صفايی  خوی  و  خلق  دربارة  دوستی 
نفوذش، لبخند معنادارش و سخنان آرام بخش و دلنشین او، لحظه ای از يادم نمی رود. 

همیشه همه را توصیه می کرد که با پای صبر و شکر، فرد پیروز میدان باشید.«
همواره به تربیت و سازندگی نیروهای کارآمد می پرداخت و اگر در دورترين منطقه 
کشور، زمینه  تربیتی می يافت، رنج سفر را بر خويش هموار می ساخت و به سوی آن 
می شتافت؛ بويژه برای جوانان، بیشترين ارج و برترين ارزش را قائل بود. همین بود 

که پیرامونش نیز از حضور و همراهی جوانان، هیچ  گاه خالی نشد.
دِر خانه اش و آغوش مهربانش، چه روز و چه شب، همواره به روی همگان باز بود. 
بسیار اتّفاق مي افتاد که در نیمه های شب )که تاريکی و خواب و سکوت بر سر شهر و 

ساکنان آن سايه مي افکند( پذيرای جوانان محروم و بی پناه می گشت.

دوستی، از او اين چنین ياد می کند: »تنوع غريبی در میان معاشران او بود. از کاسب 
به فراخور  راننده و پسر فراری همسايه! هر يک  تا  نويسنده و شاعر  از  تا فیلم ساز، 
نیازهايشان  بر سر سفرة اخالق او می نشستند و از محّبت و صفا و سخنش، بهره بر 
می گرفتند. دست بخشنده اش، هرگز از سخاوت باز نمی ايستاد و تا آخرين روزهای 
نیازهای مالی ديگران می پرداخت و خود  استقراض و رفع  به  به  طور دائم  عمرش، 
اندازه  اعتبار و امکان استقراض، مسؤول  امکانات موجود، بلکه به  را نه تنها در حّد 

می دانست!«
کسانی بودند که همة درها به رويشان بسته بود و در هفت آسمان يک ستاره هم 
نداشتند، اما دِرخانة صفايی همیشه به روی آنها باز بود. پذيرايی از آنها را خود به 

عهده داشت و آن را برای خود، تکلیفی می دانست. 
يکی از دوستان پرسیده بود: راز موفقیت های خود را در چه چیزهايی مي دانید؟ پاسخ 
داد: »اول: کمک و خدمت به پدر و مادر! ) و جداً در دورانی که مادر پیر خود را نگه 
میداشت يا در مراسم ختم پدرشان شاهد اين امر بوديم. وي طوری اهتمام مي کرد 
و عهده دار بود که خیال مي کردی همه مسؤولیت ها با اوست( دوم: برای علم خود 
فضیلتی قائل نشده ام ) و راستی با هرکس چه باسواد، و چه بي سواد، چنان صحبت 
فقط  و خودش  مي داند  موضوع  به  مشرف  را  او  مي کرد  خیال  مخاطب  که  مي کرد 
راهنماست و نه بیشتر(. سوم: با خود عهد کرده ام که مراجعان )بويژه جوانان( را تحمل 
کنم ) و چه خوب در هدايت و معرفت دستگیری مي کرد. او در تغذيه دل و روح کار 
مي کرد و بعد در عمل ارشاد مي نمود. اگر به ازدواج رهنمود مي داد، تا گرفتن وام و 
واسطه شدن برای  ازدواج و سپس بعد از آن برای حل اختالفات و تربیت بچه ها، کار 
را ادامه مي داد. او براستی يادآور اين حديث پیامبر )ص( بود که: خداوند رحمت کند 

کسی را که وقتی کاری انجام داد، محکم کاری کند(.
استاد صفايی، در يکی از خاطراتش که در کتاب »مسؤولیت و سازندگی« چاپ شده 
است، می گويد: »يک روز عصر از خیابان خلوتی می گذشتم. در کنار پیاده رو، جوان 
شوريده و خسته ای را ديدم که با خودش حرف می زد. نزديکش شدم؛ با خدا دعوا 
داشت و او را محکوم می کرد و اعدام می نمود. وقتی چشمش به من افتاد، خیال کرد 
که خدا مدافعی پیدا کرده است. اين بود که ايستاد و ناله هايش را کرد. منتظر بود که 

چیزی بگويم، اما حرفی نزدم. پرسید: چرا حرفی نمی زنی؟
گفتم: من درد تو را حس می کنم. آن گاه برايش داستانی از زندگی خودم را شرح دادم. 
بیچاره برای من به گريه افتاد و با گريه اش آرامشی گرفت. برايش توضیح دادم که من 
با اين همه رنج از پا نیفتادم که قوی تر شدم. من از اين دردها درس هايی گرفتم. من 
وابستة ديگران بودم؛ اما با اين نامردی ها از آنها بريدم و با خودم گفتم که اصاًل چرا 

من توقع راحتی و مردانگی داشته باشم، و همین که توقعم عوض شد، راحت شدم. 
مرا  قدر  اين  خدا  چرا  که:  افتادم  فکر  اين  به  شدند،  شديدتر  ضربه ها  که  هنگامی 
می سوزاند؟ آيا دشمن من است؟ آخر مگر مرا شیطان آفريده؟ مگر کسی او را مجبور 
کرده بود؟! اگر مرا دوست نداشت و نمی خواست که مرا نمی آفريد؟ ببینم اصاًل محبت 
چگونه  پس  ريخت؟  دل ها  در  او  جز  کسی  چه  را  عشق  شور  آفريد؟  کسی  چه  را 

می توانم به او فرياد بزنم که جاّلدها از تو نرم ترند؟!
در برابر هر کدام از اين سؤال ها، جوان آتش می گرفت که چگونه از دوست بريده و 
در برابر محبت هايی که او داشته و ضربه هايی که او زده و بت هايی که او شکسته، به 

جای تشکر، فرياد راه انداخته و خود را باخته است. 
آن گاه به او گفتم: من نمی گويم رنج را تحمل کن و با درد بساز، بلکه می گويم اين 
رنج ها را تحلیل کن که از کجا برخاسته اند؛ آيا خودت آنها را به وجود آورده ای؟ پس 
رها کن. آيا ديگران آنها را برايت ساخته اند؟ پس خراب کن، و اگر از اين هر دو نیست، 

پس بکوش که بهره اش را بگیری و درسش را بخوانی. 
آن وقت گفتم: من هنگامی که خودم عامل بدبختی ام نباشم، باکم نیست که در کجا 

هستم؛ چون در هر کالسی درسی است و با هر پايی می توان راه رفت. 
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به عنوان  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  کارکنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
مجموعه ای که به صورت تخصصی ارائه دهنده خدمات آموزشی و کمک آموزشی به 
سال  در  است،  کشور  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  سراسری  آزمون  داوطلبان 
تحصیلی 9۶- 97 نیز همانند سال های گذشته، مجموعه آزمون های آزمايشی سنجِش 
پیش را برای استفاده دانش آموزان پیش دانشگاهی و کلیه افرادی که خود را برای شرکت 
در آزمون سراسری سال 1397 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی آماده می نمايند، 

طرح ريزی نموده است.

ويژگی های آزمون های آزمايشی سنجِش پيش:
* برگزاری آزمون های تابستانه در مرداد و شهريور 9۶ با هدف ارزيابی از مطالعات تابستانی 

داوطلبان؛
* برگزاری آزمون های مرحله ای مطابق با برنامه درسی دبیرستان ها بر اساس 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 وضعیت آمادگی 
داوطلبان در دروس پايه؛

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

* اعالم نتايج نمرات داوطلبان بالفاصله پس از برگزاری آزمون؛
* ارائه کارنامه نتايج با اطالعات جامع و مفید برای اطالع داوطلب از وضعیت علمی و 

مقايسه با ساير داوطلبان؛
* ارائه دفترچه پاسخ های کاماًل 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 گرديد.روز جمعه مورخ 9۶/۴/30اول تابستانه 

آزمون برگزار گرديد.روز جمعه مورخ 9۶/5/۲0دوم تابستانه 

آزمون برگزار گرديد.روز جمعه مورخ 9۶/۶/10سوم تابستانه 

ای
ـه 

ــ
حل

مر

آزمون برگزار گرديد.روز جمعه مورخ 9۶/8/1۲مرحله 1

آزمون برگزار گرديد.روز جمعه مورخ 9۶/9/3مرحله ۲

آزمون برگزار گرديد.روز جمعه مورخ 9۶/9/۲۴مرحله 3

مرحله ۴ )جمع بندی 
آزمون برگزار گرديد.روز جمعه مورخ 9۶/11/۶نیمسال اول(

آزمون برگزار گرديد.روز جمعه مورخ 9۶/11/۲7مرحله 5

آزمون برگزار گرديد.روز جمعه مورخ 9۶/1۲/18مرحله ۶

مع
ـا

جـ

آزمون برگزار گرديد.روز جمعه مورخ 97/1/31جامع نوبت اول )پايه(

مهلت ثبت نام به پايان رسید.روز جمعه مورخ 97/۲/۲1جامع نوبت دوم 

تا روز سه شنبه مورخ روز جمعه مورخ 97/3/11جامع نوبت سوم
97/۲/۲5

تا روز سه شنبه  مورخ روز جمعه مورخ 97/۴/1جامع نوبت چهارم
97/3/15

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

آزمون های تابستانه در سه نوبت، طی ماه های تیر، مرداد و شهريورماه سال جاری 
)139۶( برگزار می شود.

در  مرحله ای  آزمون های  تابستان،  در  تابستانه  آزمون  نوبت   3 برگزاری  از   بعد 
هر  در  که  طوري  به  می شود؛  برگزار  درسی  منابع  تقسیم بندی  براساس  و  نوبت   ۶
عمل  به  امتحان  داوطلبان  از  شده،  انجام  تقسیم بندي هاي  طبق  آزمون،  از  مرحله 
مي آيد؛ عالوه بر اين، در آزمون هر مرحله، از قسمت يا قسمت هاي مربوط به مراحل 
بر  تأکید  با  امتحاني  مرحله، سؤاالت  هر  در  لیکن  گرفته مي شود؛  امتحان  نیز  قبل 
آزمون  مرحله سوم  در  مثال،  )براي  مرحله طراحي می شود  همان  به  مربوط  منابع 
قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با اين تأکید که بیشتر 

سؤاالت از بوجه بندی مرحلة سوم خواهد بود(.
و  ارزيابی  آزمون  عنوان  تحت  مرحله چهارم  مرحله  ای،آزمون  آزمون  بین شش  در 
جمع بندی ترم اول، به  منظور آشنايی بیشتر داوطلبان با پرسش های چهار گزينه ای مباحث 
ترم اول برگزار می شود که انتظار می رود با توجه به برگزاری امتحانات ترم اول، داوطلبان 
 در اين آزمون با آمادگی کامل، دانسته های درسی خود را ارزيابی نمايند. پس از برگزاری 
۶ نوبت آزمون هاي آزمايشي مرحله اي فوق، از ابتدای سال 97، ۴ نوبت آزمون های آزمايشي 
جامع تا قبل از برگزاري آزمون سراسري سال 1397 با هدف رساندن داوطلبان به حداکثر 
آمادگی براي حضور در آزمون سراسری 1397 برگزار مي شود. پس از برگزاري هر يک از 
آزمون هاي تابستانه، مرحله اي و همچنین آزمون هاي جامع، کارنامه اي با اطالعات بسیار 
مفید و ارزنده در اختیار داوطلبان قرار مي گیرد تا داوطلبان بر اساس اطالعات مندرج در 
اين کارنامه  ها از میزان آمادگي خود براي شرکت 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. کارنامه داوطلبان در هر آزمون، بالفاصله در عصر همان روز برگزاری آزمون، 

از طريق سايت اينترنتی شرکت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر می شود.
    توضیح اين نکته ضروري است که با توجه به تعداد کثیر شرکت کنندگان در آزمون هاي 
سنجِش پیش، رتبه هاي اکتسابي داوطلبان معیار معتبري براي آنها خواهد بود تا موقعیت 

علمي خود را نسبت به رقباي خود در يک جامعه آماري وسیع مورد ارزيابي قرار دهند.

زمان و نحوه توزيع اينترنتی كارت ورود به جلسه آزمون هاي سنجِش پيش:
کارت ورود به جلسه آزمون های آزمايشی سنجِش پیش، برای کلیه داوطلبان سراسر 
کشور از روز سه شنبه قبل از هر آزمون منحصراً از طريق سايت اينترنتی شرکت تعاونی 
با  داوطلبان،  و  می گردد  توزيع   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  آموزشی  خدمات 
مراجعه به سايت اينترنتی فوق الذکر، نسبت به پرينت کارت ورود به جلسه خود اقدام 

می نمايند.
کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمايشی سنجِش پيش، در عصر روز برگزاری هر 
منتشر   www.sanjeshserv.ir نشانی به  شرکت  اينترنتی  سايت  طريق  از  آزمون 
آزمون های  کل  نمره  محاسبه  که  می رساند  دانش  آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد. 
آزمايشی، براساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور در ارتباط 
با آزمون سراسری سال 139۶ عمل خواهد شد. همچنین 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( تقسیم بر مجموع کل ضرايب 

محاسبه می شود.

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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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

راه اندازي كانال اطالع رساني اين سازمان 
در شبکه هاي اجتماعي با استفاده از پيام رسان هاي داخلي

سازمان سنجش آموزش کشور به منظور سهولت اطالع رساني و تسريع در انعکاس اخبار، 
اقدام به راه اندازي کانال اطالع رساني در پیام رسان های داخلی کرده است.

کاربران محترم پیام رسان های داخلی، با نشانی های اعالم شده مي توانند با عضويت در 
کانال واحد خبر و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، از اخبار و مطالب مرتبط 

بهره مند گردند.
http://sapp.ir/sanjeshprnoet :پیام رسان سروش 

https://profile.igap.net/prnoetir :پیام رسان آی گپ
https://gap.im/prnoetir :پیام رسان گپ

@prnoetir  :پیام رسان بله
.https://eitaa.com/prnoetir :پیام رسان ايتا

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش پيش:
 شرکت تعاونی خدمات آموزشی سازمان سنجش، همچون سنوات گذشته، برای متقاضیان 
بیش از يک نوبت آزمون تخفيفاتی را در نظر گرفته است که اين امکان را میسر می نمايد 
تا در صورت افزايش تعداد مراحل، از تخفيف بیشتری بهره مند گردند و در اين جهت برای 
سال 9۶- 97 شیوه اعمال تخفيف شهريه آزمون را برای متقاضیان بیش از يک آزمون، 
در جهت رفاه حال داوطلبان عزيز به کار گرفته است تا ضمن تجمیع فرآيند ثبت نام برای 
هر يک از دانش آموزان در کلیه مراحل، امکان پرداخت شهريۀ كمتری برای ثبت نام فراهم 

شود.

جدول شهريۀ آزمون های آزمايشی سنجِش پيش: 

مبالغ )ريال(مراحل

آزمون جامع
13۲0,000 نوبت آزمون جامع
۲۶30,000 نوبت آزمون جامع

باتوجه به اينکه آزمون های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون هايی است كه هر يک 
مکمل ديگری است و شركت در تمامی آنها، داوطلب را گام به گام آماده تر می نمايد، 
لذا توصيه می شود كه داوطلبان عزيز در كليۀ آزمون های جامع به طور يکجا ثبت نام 

نمايند.
شايان ذکر است که داوطلبان، برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی، بهتر است تعداد 
مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری از تعداد 
آزمون های آزمايشی سنجِش پیش، از تخفیف باالتری نیز بهره مند شوند. بديهی است 
 که مطلوب ترين حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر هزينه پرداختی، ثبت نام يکجا در 
۲ نوبت آزمون جامع است که در اين صورت، با احتساب تخفیف ويژه ۱۰/۰۰۰ ريالی، 

متوسط شهريه هر آزمون 3۱۵/۰۰۰ ريال و مجموعاً 63۰/۰۰۰ ريال است.
ضمناً به اطالع داوطلبان می رساند که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از 
سوي داوطلب، برنامه ثبت نام اينترنتی به طور خودکار، وجه را با احتساب تخفیف محاسبه 

می نمايد.

نحوة ثبت نام:
پرداخت اينترنتی: داوطلبان عالقه مند به شرکت در آزمون هاي آزمايشی سنجِش پیش 
در سراسر کشور، مي توانند با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و مراجعه به 
سايت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: 

www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام اقدام و کد رهگیري 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 لينک ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهايی كرده و 

شماره پرونده و كد پی گيری 16 رقمی دريافت نمايد.
داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
ويژه:  خط  با  می توانند   ثبت نام،  ضوابط  و  شرايط  خصوص  در  سؤال  گونه  هر 
42966-021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح ۸:30 

الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00
ثبت نام گروهی از طريق مدارس: دبیرستان هايی که مايل هستند براي سهولت ثبت نام 
به صورت يکجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه دقیق دستورالعمل 
ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، درصورت داشتن هرگونه سؤال، مي توانند در 
ساعات: صبح8:30  الی 1۲:30و عصر 13:30 الی 1۶:00  با شماره تلفن هاي: 888۴۴791 

الی 888۴۴793 تماس حاصل نمايند.

نکات مهم:
1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، از جمله آزمون هاي جامع، نیز در اين مرحله 
انجام مي شود و توصیه می شود که به منظور برخورداری از حداکثر تخفیف در شهريه 

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

اين خصوص دقت الزم را به عمل آورند.

ثبت نام حضوری: ثبت نام برای کلیه داوطلبان سراسر کشور از طريق سايت اينترنتی 
به نشانی: www.sanjeshserv.ir امکان پذير است و دفتر مرکزی شرکت به نشانی: 
روبروی  نژادکی،  شهید  خیابان  شیرازی،  میرزای  خیابان  زند،  کريم خان  پل  تهران، 
در  مراجعان  از  ثبت نام  آماده  نیز   ۸۸321455 تلفن:   ،30 پالك  سنايی،  کالنتری 

ساعات اداری است.

راهنمای نحوة 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 
کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به صورت اينترنتی است(.

گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سايت ارائه شده: لینک ثبت نام آزمون های آزمايشی 
سنجشـ  ثبت نام جديد(.

گام سوم: دريافت کد پیگیری 1۶ رقمی ثبت نام.
 شركت تعاوني خدمات آموزشي
 كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
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