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حلول ماه مبارک رمضان

موسم بندگے حرضت حق 

و فصل دل سپردگے 

به معشوق ازلے، بر متام 

مهامنان ضیافت الهے تهنیت باد

کارشناسی ارشد  آزمون  داوطلبان 
رشته های گروه پزشکی سال ۹۷، 
می توانند در مهلت مجددي که در 
روزهاي 12 و 13 خرداد ماه ايجاد 
خواهد شد، در اين آزمون ثبت نام 
اين آزمون در تیرماه  کنند. ضمناً 

۹۷ برگزار می شود. 
مهلت ثبت نام و ویرایش اطالعات در 
آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه 

پزشکی سال ۹۷، مجدداً تمدید شد.
با توجه به اتمام مهلت ثبت نام آزمون 
گروه  رشته هاي  کارشناسی ارشد 
پزشکي سال ۹۷، فرصت مجدد براي 
گرفته  نظر  در  آزمون  این  در  ثبت نام 
به  موفق  که  داوطلبانی  و  است  شده 
یا  نشده  شده،  یاد  آزمون  در  ثبت نام 
هزینه ثبت نام را پرداخت کرده و ثبت نام 
نکرده اند، و همچنین افرادی که نیاز به 

تصحیح و ویرایش اطالعات و مدارک 
روزهای ۱۲  در  می توانند  دارند،  خود 
و ۱۳ خردادماه ۹۷ نسبت به ثبت نام 
در این آزمون یا ویرایش اطالعات خود 

اقدام کنند.
آزمون  که  است  یادآوري  به  الزم 
سال  پزشکی  گروه  کارشناسی ارشد 
۹۷ در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیر ماه سال 

جاري برگزار خواهد شد.

تعيين مهلت مجدد ثبت نام در آزمون کارشناسی  ارشد رشته هاي گروه پزشکی

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در باره:

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

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

hefazatazmon@sanjesh.org

به یاري خدا، ثبت نام در آزمون کارداني به کارشناسي 
)یکشنبه  گذشته  روز  از   ۱۳۹۷ سال   ناپیوسته 
روز  پایان  تا  و  است  شده  آغاز  ماه(  اردیبهشت   ۲۳
 شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. به همین 
خاطر، مناسب دیدیم که توجه داوطلبان این آزمون را 
به چند نکته مهم که در سطرهاي بعدي خواهد آمد، 

جلب نماییم:
به تحصیل در دوره هاي کارشناسي  ـ عالقه مندان   ۱
و  عمومي  شرایط  از  آگاهي  ضمن  باید،  ناپیوسته، 
مربوط  مقررات  عمومي،  وظیفه  مقررات  اختصاصي، 
به ضوابط ثبت نام اتباع غیرایراني و توضیحات مربوط 
به سهمیه، که در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب 
داراي  که  صورتي  در  است،  شده  درج  آزمون  رشته 
مقطع  داوطلب  عنوان  به  باشند،  شده  یاد  شرایط 
امتحاني  در یك رشته  ناپیوسته، منحصراً  کارشناسي 
راهنماي  دفترچه  در  شده  درج  ضوابط  اساس  )بر 

ثبت نام و انتخاب رشته آزمون( متقاضي شوند. 
۲ ـ دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته آزمون 
روز  از   ۱۳۹۷ سال  کارشناسي ناپیوسته  به  کارداني 
اطالع رساني  پایگاه  در  ماه(  اردیبهشت   ۲۳( یکشنبه 

سازمان سنجش قرار گرفته است. 
آزمون،  این  در  شرکت  و  ثبت نام  داوطلبان  به  ـ   ۳
پیشنهاد مي شود که بر اساس دستورالعمل درج شده 
در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته، نخست 
فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه یاد شده 
پیش نویس،  فرم  اساس  بر  سپس  و  کرده  تکمیل  را 

سنجش،  سازمان  اطالع رساني  پایگاه  به  مراجعه  با 
نرم افزاري  برنامه  بندهاي  مطابق  را  الزم  اطالعات 

ثبت نام وارد نمایند. 
برنامه  در  فرم،  تکمیل  نحوه  جامع  راهنماي  ـ   ۴
داوطلبان  و  است  موجود  اینترنتي  ثبت نام  نرم افزاري 
راهنما  این  به  مي توانند  بیشتر  اطالع  کسب  براي 

مراجعه نمایند. 
۵ ـ داوطلبان باید در درج اطالعات ثبت نام و انتخاب 
رشته خود دقت الزم را مبذول دارند؛ زیرا در صورت 
در  شده  قید  موارد  در  مغایرت  هرگونه  مشاهده 
که  در صورتي  داوطلب،  مدارک  با  ثبت نام  تقاضانامه 
وي در این آزمون پذیرفته شود، قبولي اش باطل شده 

و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیري خواهد شد.
آزمون  شده،  پیش بیني  زماني  برنامه  اساس  بر  ـ   6
کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال ۱۳۹۷ )براي آن 
با آزمون  از رشته هاي امتحاني که پذیرش آنها  گروه 
است( در روز جمعه مورخ ۱۲ مرداد ماه سال جاري 

برگزار خواهد شد. 
انتخاب  در  که  مي شود  پیشنهاد  داوطلبان  به  ـ   ۷
حوزه  محل  شهرستان  همچنین  و  امتحاني  کدرشته 
امتحاني خود )براي رشته پذیرش با آزمون( دقت الزم 
را مبذول فرمایند؛ چون پس از دریافت کد پي گیري 
۱6 رقمي، در این خصوص به درخواست هاي داوطلبان 
مبني بر اصالح موارد فوق، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

موفق باشید

هفت نكته درباره ثبت نام آزمون کارشناسي ناپيوسته 97 

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند:
آن گاه که روزه مي گیري، باید چشم و گوش و 

مو و پوست تو هم روزه دار باشند. 

گفتید،  اگر  که  بترسید  خدایي  از   ! مردم 
مي شنود، و اگر در دل نهفتید، مي داند، و بر 
مرگي پیش گیرید که اگر از آ ن گریختید به 
شما مي رسد، و اگر ایستادید، شما را مي گیرد، 
و اگر فراموشش کردید، شما را به یاد مي آورد. 

حضرت امام محمد باقر )ع( فرمودند:
نماز، زکات،  است:  استوار  پنج چیز  بر  اسالم 

حج، روزه و والیت.

اســاس  بــر  مي رســاند  اطــالع  بــه  بدین وســیله 
آیین نامــه اجرایــي مــاده واحــده مصــوب جلســه ۷۳۹ 
ــالب فرهنگــي  ــي انق ــورخ ۱۳۹۲/8/۲8 شــوراي عال م
ــه،  ــاي ناشــي از زلزل ــه منظــور کاهــش آالم و رنج ه ب
ــه زده  ــق زلزل ــان مناط ــه داوطلب ــاص ب ــهمیه اي خ س
کشــور، در آزمــون سراســري ســال ۱۳۹۷ تخصیــص 
ــواد ۱ و ۲  ــه م ــا توجــه ب ــاً ب ــد شــد. ضمن داده خواه
ــا وزارت  ــات الزم ب ــور، مکاتب ــي مزب ــه اجرای آیین نام
محتــرم کشــور در خصــوص مشــخص نمــودن شــهرها 
ــر  ــاري منج ــال ج ــاي س ــه زلزله ه ــي ک و بخش های

ــه  ــده، ب ــا ش ــي در آنه ــي و مال ــارت هاي جان ــه خس ب
عمــل آمــده اســت. 

ــیب  ــهرهاي آس ــا و ش ــام بخش ه ــال ن ــس از ارس پ
دیــده از طــرف وزارت محترم کشــور و مشــخص شــدن 
ــای  ــا، ظرفیت ه ــته محل ه ــگاه ها و رش ــت دانش ظرفی
ــن  ــه زده تعیی ــق زلزل ــان مناط ــه داوطلب ــي ب تخصیص
شــده و از طریــق دفترچــه راهنمــاي انتخــاب رشــته 
)دفترچــه شــماره ۲( آزمــون سراســري در مــرداد مــاه 

ــد.       ــد ش ــاني خواه ــال ۱۳۹۷ اطالع رس س
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اختصاص سهميه به داوطلبان 

مناطق زلزله زده کشور در آزمون سراسري سال 1397
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برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و 
کارشناسي ارشد:

مهلت انتخاب محل آزمون دانشگاه 
پيام نور تمدید شد

ـــجويان  ـــون دانش ـــل آزم ـــر مح ـــت تغیی مهل
مقاطـــع کارشناســـی و کارشناسی ارشـــد 
ــار  ــن بـ ــرای آخريـ ــور، بـ ــگاه پیام نـ دانشـ

ـــد. ـــد ش تمدي
ایـــن دانشـــگاه اعـــالم کـــرد: مهلـــت تغییـــر 
ــی  ــع کارشناسـ ــجویان مقاطـ ــون دانشـ ــل آزمـ محـ
بـــرای  پیام نـــور،  دانشـــگاه  کارشناسی ارشـــد  و 
آخریـــن بـــار از تاریـــخ ۲۴ لغایـــت ۲۹ اردیبهشـــت 

ــت. ــده اسـ ــد شـ ۹۷ تمدیـ

الزام شرکت داوطلبان دکتری پزشکی 
در آزمون زبان وزارت بهداشت

داوطلبـــان آزمـــون دکتـــری تخصصـــی 
ـــر  ـــان معتب ـــره زب ـــه نم ـــال ۹۷ ک ـــکی س پزش
ندارنـــد، بايـــد در آزمـــون زبـــان وزارت 
بهداشـــت کـــه در 31 خـــرداد مـــاه برگـــزار 

ــد. ــرکت کننـ ــود، شـ مي شـ
طبـــق قوانیـــن مربـــوط بـــه آزمـــون دکتـــری 
تخصصـــی پژوهشـــی و آموزشـــی ســـال ۹۷ گـــروه 
پزشـــکی، قـــرار بـــود بـــرای داوطلبانـــی کـــه نمـــره 
ـــون  ـــه آزم ـــه جلس ـــد کارت ورود ب ـــر ندارن ـــان معتب زب

صـــادر نشـــود، امـــا بـــر اســـاس تصمیـــم شـــورای 
ــان  ــره زبـ ــه نمـ ــانی کـ ــد کسـ ــرر شـ ــوط، مقـ مربـ
معتبـــر ندارنـــد، در آزمـــون زبـــان وزارت بهداشـــت 

ــد. ــرکت کننـ ــرداد شـ ــخ ۳۱ خـ MHLE تاریـ
ـــه  ـــره ۴۵ ب ـــه نم ـــتند ک ـــف هس ـــان موظ ـــن داوطلب ای
ـــاال  ـــه ب ـــره ۵۰ ب ـــی، و نم ـــری تخصص ـــرای دکت ـــاال ب ب

ـــد. ـــب کنن ـــی کس ـــری پژوهش ـــرای دکت را ب
ـــدم کســـب نمـــره حـــد نصـــاب از ســـوی  در صـــورت ع
ـــری  ـــون دکت ـــان، پاســـخنامه آزم ـــن گـــروه از داوطلب ای
ـــن  ـــری ای ـــون دکت ـــد و آزم ـــد ش ـــح نخواه ـــا تصحی آنه

ـــد. ـــد ش ـــی خواه ـــن« تلق ـــم یک ـــراد »کان ل اف
ــان وزارت  ــون زبـ ــرای آزمـ ــا بـ ــاق، تنهـ ــن ارفـ ایـ
بهداشـــت MHLE تاریـــخ ۳۱ خـــرداد ۹۷ اســـت و 

شـــامل ســـایر آزمون هـــای زبـــان نمی شـــود.

برای نيمسال آینده:

دستورالعمل نحوه برگزاری ارزیابی 
جامع دکتری دانشگاه آزاد ابالغ شد

دســـتورالعمل اصـــاح نحـــوه برگـــزاری 
ــی  ــری تخصصـ ــع دوره دکتـ ــی جامـ ارزيابـ
آموزشـــی پژوهشـــی دانشـــگاه آزاد ابـــاغ 

شـــد.
ـــیوه نامه  ـــرو ش ـــت: »پی ـــده اس ـــنامه آم ـــن بخش در ای
ارزیابـــی جامـــع دوره دکتـــری تخصصـــی آموزشـــی 
پژوهشـــی مـــورخ ۱۲ بهمـــن مـــاه ســـال ۹۵ و بـــه 
ــرای  ــزاری و اجـ ــوه برگـ ــازی نحـ ــور یکسان سـ منظـ
مناســـب ارزیابـــی جامـــع دوره دکتـــری تخصصـــی، 
ــجویان دوره  ــی دانشـ ــرای تمامـ ــور بـ ــون مذکـ آزمـ
ـــی  ـــال تحصیل ـــال دوم س ـــی، از نیمس ـــری تخصص دکت
ــزار  ــد برگـ ــد جدیـ ــا فرآینـ ــد از آن بـ ۹6-۹۷ و بعـ

ـــد. ـــد ش خواه
ارزیابـــی جامـــع در محل هـــای تعییـــن  شـــده از 
ســـوي کمیتـــه برگـــزاری اســـتان )بـــا هماهنگـــی 
ــه  ــارت آن کمیتـ ــا نظـ ــگاهی( و بـ ــای دانشـ واحدهـ
ــگاه  ــی دانشـ ــی آموزشـ ــارت و ارزیابـ و اداره کل نظـ

می شـــود. برگـــزار 
ایـــن ارزیابـــی در هـــر ســـال تحصیلـــی دو نوبـــت 
ــی  ــزاری ارزیابـ ــان برگـ ــه زمـ ــود کـ ــزار می شـ برگـ
ـــی از  ـــال تحصیل ـــر س ـــال اول ه ـــرای نیمس ـــع ب جام
ابتـــدای هفتـــه آخـــر آبـــان مـــاه تـــا پایـــان هفتـــه 

ـــال  ـــه( و در نیمس ـــی دو هفت ـــازه زمان ـــاه )ب اول آذرم
دوم هـــر ســـال تحصیلـــی از ابتـــدای هفتـــه آخـــر 
اردیبهشـــت مـــاه تـــا پایـــان هفتـــه اول خردادمـــاه 

)بـــازه زمانـــی دو هفتـــه( اســـت.
ــزاری  ــی برگـ ــور اجرایـ ــت امـ ــور مدیریـ ــه منظـ بـ
ارزیابـــی جامـــع اســـتانی، در هـــر اســـتان کمیتـــه 
برگـــزاری متشـــکل از ۵ نفـــر از میـــان اعضـــای 
شـــورای آموزشـــی و تحصیـــالت تکمیلـــی اســـتان 
)معاونـــان آموزشـــی واحدهـــای اســـتان بـــا مرتبـــه 
علمـــی حداقـــل اســـتادیاری( از طریـــق رأی گیـــری 

تعییـــن می شـــود.
ـــس  ـــوان رئی ـــه عن ـــی ب ـــورای آموزش ـــن ش ـــس ای رئی
ـــر  ـــوي دبی ـــا از س ـــکام اعض ـــوده و اح ـــه ب ـــن کمیت ای

هیـــأت امنـــای اســـتان صـــادر می شـــود.
در هـــر رشـــته، یـــك کارگـــروه ۳ تـــا ۷ نفـــره 
تخصصـــی اســـتانی از اعضـــای هیـــأت علمـــی 
رشـــته  در  متخصـــص  تمام وقـــت(  )ترجیحـــاً 

می شـــود. تشـــکیل  اســـتان  واحدهـــای 
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه آزمـــون جامـــع، بـــا هـــدف 
ـــرای  ـــی ب ـــی و تخصص ـــی علم ـــراز توانای ـــنجش اح س
ـــت  ـــت، فهرس ـــجو اس ـــی دانش ـــت پژوهش ـــاز فعالی آغ
ــل ۳ و  ــده )حداقـ ــن شـ ــات تعییـ ــن موضوعـ عناویـ
ـــا، از  ـــا آنه ـــط ب ـــع مرتب ـــوع( و مناب ـــر ۵ موض حداکث
ـــل  ـــد حداق ـــتان، بای ـــر اس ـــزاری ه ـــه برگ ـــوي کمیت س
ـــی  ـــش کتب ـــزاری بخ ـــان برگ ـــل از زم ـــاه قب ـــك م ی
آزمـــون جامـــع، از طریـــق اســـتان بـــه اطـــالع 

واحدهـــای دانشـــگاهی مربـــوط رســـانده شـــود.
ـــالع  ـــه اط ـــزم ب ـــای دانشـــگاهی مل ـــك از واحده ـــر ی ه
ـــه دانشـــجویان هســـتند. ـــاد شـــده ب ـــن ی رســـانی عناوی

بخـــش شـــفاهی ارزیابـــی آزمـــون جامـــع، مطابـــق 
ضوابـــط شـــیوه نامه ۱۲ بهمـــن مـــاه ســـال ۹۵ بـــا 
حضـــور برخـــی از اعضـــای کارگـــروه تخصصـــی و از 
ـــی  ـــای تخصص ـــروه ه ـــك از گ ـــر ی ـــان ه ـــوي مدرس س
ــجو  ــل دانشـ ــل تحصیـ ــگاهی محـ ــد دانشـ در واحـ
و پـــس از اجـــرای بخـــش کتبـــی ارزیابـــی آزمـــون 

ــود. ــزار می شـ ــع، برگـ جامـ
ــجویان  ــی دانشـ ــرای تمامـ ــتورالعمل، بـ ــن دسـ ایـ
ــال دوم  ــه از نیمسـ ــی کـ ــری تخصصـ ــع دکتـ مقطـ
ـــع  ـــون جام ـــد از آن آزم ـــی ۹6-۹۷ و بع ـــال تحصیل س

را اخـــذ می کننـــد، الزم االجراســـت.
ـــه  ـــق مصوب ـــنامه و طب ـــن بخش ـــد ۳ ای ـــاس بن ـــر اس ب
شـــورای برنامه ریـــزی آموزشـــی و درســـی دانشـــگاه 
آزاد اســـالمی، امتحـــان جامـــع دانشـــجویان دوره 
ـــه  ـــی ۹6-۹۷، ب ـــال تحصیل ـــال دوم س ـــری نیمس دکت
دلیـــل همزمانـــی برگـــزاری ایـــن آزمـــون بـــا مـــاه 
ــاه  ــه اول تیرمـ ــتثنائاً در نیمـ ــان، اسـ ــارک رمضـ مبـ

برگـــزار خواهـــد شـــد.«
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یکی از مهم ترین و اساسی ترین مراحل آمادگی برای کنکور، مهارت در تست زنی است؛ 
زیرا نتیجه یك سال تالش و کوشش شما داوطلبان عزیز از طریق این شیوه امتحانی 
سنجیده می شود، و به همین دلیل، الزم است که شما در انجام این کار نیز، مانند سایر 
مراحل آمادگی برای کنکور، مهارت و آمادگی الزم را داشته باشید. خیلی از دانش آموزان، 
امتحان های چند گزینه ای )تستی( را از امتحانات تشریحی، آسان تر می دانند؛ اما تست زنی 
ممکن است که برای برخی از داوطلبان، حتی داوطلبانی که تالش بسیاری کرده و خوب 
مطالعه کرده اند، نیز سخت باشد؛ زیرا تست زنی، نیاز به مهارت دارد، و از طرف دیگر، در 
امتحانات چند گزینه ای، سؤاالت زیادی مطرح می شود که دانش آموزان مجبور هستند 

براي پاسخ دادن به آنها از مطالب زیادی مطلع باشند. 
به احتمال خیلی زیاد، بسیاری از شما داوطلبان عزیز در خالل مطالعه دروس کنکور، برخی 
از تست های آن را نیز زده اید و به این ترتیب با تست زنی آشنا هستید؛ با این همه، خردادماه 

از نظر تست زنی اهمیت خاصی دارد؛ زیرا شما داوطلبان گرامی در هر وضعیتی که هستید 
باید بخشی از وقت و زمان برنامه ریزی مطالعاتی خود را به تست زنی که واپسین گام از 
گام هاي آمادگی برای کنکور محسوب می شود، اختصاص دهید. قباًل هم اشاره کرده ایم که 
فرقی نمی کند که شما به چه میزان مطالعه نموده اید و تعداد دروس و حجم مطالعاتی شما 
برای کنکور چقدر است؛ مهم این است که مراحل مختلف آمادگی برای کنکور را تکمیل 
کنید. تست زنی، آخرین مرحله از آمادگی هر داوطلب برای کنکور است؛ در واقع، چه شما 
یك درس یا چند مبحث از چند درس را برای کنکور مطالعه کرده باشید و چه همه دروس 
را، باید حتماً با توجه به حجم مطالعاتی خود، زمانی را به تست زنی قبل از برگزاري کنکور 
اختصاص دهید تا مهارت خود را در این خصوص باال ببرید و بتوانید از نتیجه تالش خود، 

بهترین استفاده را ببرید.
برای اینکه شما عزیزان در زمان برگزاري کنکور موفق عمل کنید، 

در ایام باقی مانده تا زمان برگزاري آزمون سراسري، باید 
تمرین تست زنی را به شکل جدی در برنامه 

اگر  دهید.  قرار  خود  مطالعاتی 
از  دسته  آن  جزو 

تست زنے در گام های واپسني
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داوطلبانی هستید که تا االن به دلیل مرور یا رفع اشکال، وقت چندانی را به تست زنی 
اختصاص نداده اید، باید توجه کنید که به طور کلی در طول دوره آمادگی برای کنکور، 
بویژه در این ایام، باید به تست زنی بپردازید. اصوالً سه نوع تست زنی وجود دارد که بیشتر 
داوطلبان آنها را به کار می گیرند؛ البته توجه داشته باشید که اگر شما جزو آن دسته از 
داوطلبانی هستید که تا به حال زمان چندانی را صرف تست زنی نکرده اید، باز هم می توانید 
از همین االن شروع کرده و نتیجه نسبتاً خوبی هم بگیرید. این سه نوع تست زنی عبارتند از:

الف- تست آموزشی
تستی که همراه درس حل می شود و به منظور یادگیری دقیق مطلب است، تست آموزشی 
نامیده می شود. در این مرحله، زمان، زیاد مهم نیست و تعداد تستی که در این مرحله 
حل می شود، کم است و تست ها هم به صورت طبقه بندی شده و موضوعی است؛ البته 
در این مرحله، ابتدا باید به بررسی تست های حل شده پرداخت و سپس حل تست هاي 
جدید را در دستور کار قرار داد. تست آموزشی در برنامه مطالعاتی بیشتر داوطلبانی که 
مطالعه مستمر و منظمی داشته اند، از همان ماه های اول مطالعه اعمال شده است؛ پس در 
چنین شرایطی، یعنی در دوره جمع بندی، مهم ترین 
شیوه های تست زنی که باید آنها را به کار گرفت، 

تست تمرینی و تست سرعتی است.

ب- تست تمرینی
به تستی که بعد از اتمام یك مطلب به 
منظور رفع اشکال و بر طرف کردن 
دروس(  بر  )تسلط  مبهم  نکات 
تمرینی  تست  می شود،  حل 

می گویند. 

در این مرحله، تعداد تست، بیشتر از مرحله قبل است و می توان در این مرحله، تست زنی 
را با زمان هم انجام داد. در حل تست، ابتدا مشخص کنید که چند تست می خواهید 
حل کنید و سپس با یك نظم و ترتیب اصولی، شروع به حل تست نمایید. در این روش 
اگر مثاًل می خواهید در مبحث حرکت فیزیك، ۳۰ تست حل کنید و حدود ۳۰۰ تست 
دارید، هیچ گاه بترتیب شروع به حل تست نکنید، بلکه مثاًل مضرب ده را حل کنید؛ یعنی 
تست های شماره ده، بیست، سی و همین طور تا آخر؛ به این ترتیب می توانید هر تستی را 
حل کنید. دقت داشته باشید که در هر نوبت حل تست، تعداد تست ها، دقیقاً برابر تعداد 
تست هر درس در آزمون سراسري باشد؛ یعنی اگر مثاًل تست شیمی حل می کنید، با 
توجه به اینکه تعداد تست شیمی در آزمون سراسري برای گروه آزمایشي علوم ریاضی و 
فني ۳۰ عدد است، تست ها را به دسته های سی تایی تقسیم کنید و سپس هر قسمت را 

حل کرده و پس از بررسي کردن آن، به سراغ قسمت بعد بروید. 

ج- تست مهارتی 
تستی که بعد از اتمام دروس و مرور، بخصوص در دوره جمع بندی، حل می شود، تست 
مهارتی است و از آن به منظور جمع بندی مطالب و افزایش سرعت استفاده مي شود؛ پس 
حتماً باید با در نظر گرفتن زمان انجام گیرد. در حل تست مهارتی، ابتدا باید به حل درست 
و سپس به سرعت حل تست توجه کرد؛ عالوه بر آن، باید از همین االن خود را عادت 
دهید که نگران تعداد تست هاي درست حل شده نباشید. اگر شما نتوانید این نگرانی را 
در خود هم اکنون مهار کنید، مطمئناً این نگراني، در امتحان بخشی از توان و انرژی تان را 
خواهد گرفت و اجازه نخواهد داد تا شما با فکری متمرکز به تست های کنکور پاسخ دهید. 
زمان برگزاري آزمون سراسري، حدوداً چهار ساعت است؛ پس حتماً سعی کنید که در 
همین زمان مشخص شده به تست ها پاسخ دهید. بعضی ها به بیش از یك ساعت در یکجا 
نشستن عادت ندارند و همین امر باعث ایجاد خستگی در آنها شده و مفهوم سؤاالت را 
بخوبی درک نمي کنند؛ پس یکجا نشستن را هم در هنگام تست زنی بخوبی تمرین کنید.

بعد از اینکه تست مهارتی حل کردید، حتماً اشکاالت خود را مشخص کرده و آنها را رفع 
نمایید. اگر فکر می کنید که در مبحثی بیش از حد غلط داشته یا احساس می کنید که 
در آن مبحث، ضعف دارید، دوباره به سراغ آن مطالب خالصه شده و مهم آن مبحث رفته 
و آنها را بخوبی مطالعه کنید؛ به این ترتیب خواهید دید که تست مهارتی به شما کمك 
می کند تا عالوه بر اینکه توان و مهارت تست زنی خود را باال ببرید، بتوانید به نقاط ضعف 

خود هم پی برده و بخوبی رفع اشکال کنید. 
  نکته ای که در اینجا الزم است اشاره کنیم این است که برخالف آنچه که معمول است و 
به دانش آموزان گفته می شود درسی را که بیشتر می دانید ابتدا حل نمایید، باید گفت که 
شما حتماً با روش عالمت گذاری و به همان ترتیِب دفترچه، شروع به حل تست نمایید. 
اعتقاد مشاوران این است که هر داوطلب، حداقل دو و حداکثر سه بار، باید تست ها را 
مرور کند؛ بنابراین، یك بار خواندن تست ها به همان اندازه مضر است که چهار یا پنج 
بار مرور کردن آنها. دلیل آن هم، این است که در یك بار مرور کردن، داوطلب، بی آنکه 
دست خودش باشد، تعدادی از تست ها را که قادر به حل آنهاست، رها می کند؛ پس اگر 
از جمله داوطلبان وسواسی هستید که پیوسته به عقب برمی گردید یا نگران تست های 
قبلی هستید، باید در تست زنی این دوره، خود را عادت دهید که این مشکل خود را 
حل کنید؛ زیرا زمان در کنکور در دست شما نیست و باید در مدت تعیین شده به 
سؤاالت پاسخ دهید؛ در ضمن دقت داشته باشید که بیش از سه بار، تست ها را 

مرور نکنید؛ زیرا باعث خستگی شدید و سردرگمی شما خواهد شد.
    در تست زنی مهارتي، حتماً به نکات زیر توجه کنید تا از همین االن، بتوانید 
مهارت های تست زنی خود را برای کنکور آماده کنید و از نتیجه تالش خود، 

بهترین استفاده را ببرید. 
۱- هنگامی که به تستی برخوردید که از نظر نکته، بسیار ظریف 
طراحی شده است یا احتیاج به خالقیت دارد، حتماً آن را 
با مثلث عالمت گذاری کنید تا در دور بعدی 

به حل آن مبادرت ورزید.
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اگر تستی را به هر دلیل غلط حل   -۲
کردید یا اصاًل نتوانستید آن را حل کنید، به 

طور حتم آن تست را برای دور بعد عالمت گذاری کنید 
)یادتان باشد که بیشتر غلط های داوطلبان کنکور در دروس 

ریاضیات و فیزیك، اشتباهات محاسباتی است(.
۳- یك قانون مهم در تست زدن، این است که باید حتی پاسخ تشریحی تست هایی را که 
درست زده اید، نیز به طور کامل بخوانید؛ هر چند تست حل شده از نوع تست های تکراری 
باشد. دلیل این امر، آن است که ممکن است در بعضی از پاسخ های تشریحی این تست ها، 
شما به راه حل های جالبی برخورد کنید که منجر شوند یا در زمانتان صرفه جویی کرده و 

یا به فهم بیشتر شما از درس کمك کنند.
۴- یکی از مشکالتی که داوطلبان در حین پاسخگویی به سؤال ها با آنها روبرو می شوند، 
کم آوردن وقت و دستپاچه شدن آنهاست. برخی از افراد در کارهایشان سرعت کمتری 
دارند. این افراد، بنا به دالیلی، میزانی از وقت خود را هدر می دهند. این زمان های از 
دست رفته در انجام برخی از کارها و فعالیت ها، چندان مشهود نیست، ولی در کارهایی 
چون تست زنی، بویژه سر جلسه برگزاري کنکور، اهمیت اساسی دارد. برای برطرف نمودن 
این مشکل، باید سعی کنید که وقت خود را زمان بندی کنید. این درست است که باید 
در جلسه برگزاري کنکور، تقسیم زمان داشته باشید؛ اما بدان معنا نیست که برای همه 
تست ها باید زمان یکساني را در نظر گرفت. اگر برای تستی سه دقیقه وقت صرف کردید، 
حتماً تستی هم وجود دارد که در ظرف پانزده ثانیه، پاسخ آن را بیابید. اگر جزو افرادی 
هستید که سرعتشان در تست زنی کم است، باید در این ایام، بیشتر تمرین کنید و سرعت 
عمل خود را افزایش دهید. برای افزایش سرعت عمل می توانید زمانی را برای تست زدن 
اختصاص دهید و سپس سعی کنید که در این فاصله، تعدادی تست بزنید و پس از آن، 
رفته رفته سعی کنید تعداد تست هایی را که در این فاصله زمانی می زنید، افزایش دهید. 
۵- یکی از راه های پر بازده برای افزایش سرعت، این است که شما در زمان تست زنی مهارتی، 
از دو رنگ خودکار براي زدن تست ها استفاده کنید؛ بدین صورت که اوالً زمان را به صورت 
کلی در نظر بگیرید؛ یعنی تست ها را پشت سر هم حل کنید و زمان کل را مّد نظر داشته 
باشید، و ثانیاً، هنگامی که زمان استاندارد تست هایتان به پایان رسید، دست از حل کردن 
آنها نکشید؛ بلکه فقط رنگ خودکار خود را عوض کنید. انجام این کار به شما کمك می کند 
که به دو صورت درصدگیری کنید: یك درصد، شامل کلیه جواب تست های شماست )رنگ 
آبی و قرمز( که این درصد، توانایی شما را بدون در نظر گرفتن زمان نشان می دهد و نشان از 
قدرت کلی شما در پاسخگویی به تست ها دارد، و درصد دوم، فقط شامل پاسخ های شما در 
زمان استاندارد )که همان تست های با رنگ خودکار اول می باشد( است. این درصد، نشان از 
توان قدرتیـ  سرعتی شما دارد. نکته مهم این است که این درصد در ابتدا ممکن است بسیار 
پایین باشد، ولی این امر نباید مایه دلسردی شما شود، بلکه شما باید به تحلیل و مقایسه 

این دو درصد بپردازید تا بتوانید قدرت تست زنی خود را در زمان استاندارد افزایش دهید.
6- حفظ کردن فرمول ها در درس هایی چون ریاضیات و فیزیك، نمی تواند در باال بردن 

سرعت استاندارد شما کمك کند.
۷- اگر جواب تستی را نمی دانستید، در کنار آن تست عالمت زده و به سراغ دیگر سؤاالت 
بروید و سپس در صورت اضافه آوردن زمان، به سؤاالتی که به آنها پاسخ نداده اید، باز 
گردید. نکته مهم در سرعت عمل، این است که اگر شما در موقع پاسخگویی، پاسخ سؤالی 
را فراموش کرده باشید، می توانید کنار آن سؤال، عالمت مخصوصی بزنید و به بقیه سؤال ها 
بپردازید و در مرحله آخر که وقت اضافه آوردید، با خونسردی و آرامش بیشتر در مورد آن 

سؤال فکر کنید.
8- بیشتر دانش آموزان، پس از اینکه در دور اول تست زدن خود، تست هایشان را تصحیح 
می کنند، چون به تعداد زیادی از سؤاالت خود پاسخ درستی نداده اند، به سراغ جزوه 
یا کتاب کمك درسی دیگری می روند؛ با این تصور که با دوباره خوانی و یا استفاده از 
منبعی دیگر، می توانند اکثر تست ها را درست حل کنند؛ اما اگر قرار بود با خواندن تمام 

کمك  کتاب های  و  جزوه ها  کمال  و 
درسی رنگین، وقتی سراغ تست ها می رویم 

بیشتر آنها را درست حل کنیم، دیگر چه نیازی به 
تست زدن و تمرین این مهارت بود؟! اگر این گونه بود، 

پس مستقیم به جلسه برگزاري کنکور می رفتیم و پیروز بیرون 
می آمدیم. این طور فکر کنید که شما اصاًل تست می زنید که غلط بزنید و 

باید روحیه تان را حفظ کنید تا آرام آرام به حد مطلوبتان برسید. هیچ گاه از اینکه 
تست بزنید و آن را غلط حل کنید، واهمه نداشته باشید و سعی کنید که در این دوران، 
حتماً این مهارت را در خود باال ببرید و خود را در تست ها محك بزنید و سپس، اگر 
نکته ای، در جزوات و خالصه هایتان از نظر شما دور شده بود، آن را دوباره مرور کنید؛ البته 

باز هم به دوباره خوانی مطلب به صورت کامل روی نیاورید.
۹- نکته دیگری که از هم اکنون باید در تست زنی مهارتی دوران جمع بندی به آن توجه 
داشته باشید، این است که سعي کنید در دفترچه سؤاالت دروس عمومی، تست های هر 
درسی را در کمتر از زمان تعیین شده، بزنید و در پایان کار بین شش تا هشت دقیقه وقت 
اضافه بیاورید. این وقت اضافه به این درد می خورد که آن را روی یکی از دروس بگذارید 
تا بتوانید درصد آن درس را باال ببرید؛ یا می توانید تست هایی را که بین دو گزینه شك 
داشتید، اکنون با خیالی آسوده تر مرور کنید و مطمئن باشید که نتیجه مطلوبی خواهید 
گرفت. اینکه چطور بتوانید در کمتر از زمان استاندارد، به تست زدن مبادرت ورزید و این 
تکنیك )زمان نقصانی( را در آزمون به کار گیرید، بسته به این است که از همین االن 

مهارت خود را در این زمینه باال ببرید.
۱۰- در تست زنی مهارتی و برای باال بردن سطح اطمینان خود در کنکور، ابتدا به سؤاالتی 
جواب دهید که صد در صد به آنها تسلط دارید؛ سپس به اول برگردید و به سؤاالتي که 
هفتاد تا سی درصد به درست بودن پاسخ آنها اطمینان دارید، جواب دهید و به همین 
ترتیب به سؤاالتی بپردازید که در ابتدا خیال می کردید آنها را بلد نیستید، و در نهایت 
مي توانید به تعدادی از آنها نیز پاسخ دهید. این روش پله به پله، روحیه شما را باال می برد 
و سبب مي شود که به روحیه و اعتماد به نفس باال، که در جلسه برگزاري آزمون سراسري، 

مهم ترین عامل تعیین کننده است، دست پیدا کنید.
۱۱- در تست زنی در دوران جمع بندی، سعی کنید مفهوم عالمت هایی را که کنار هر تست 
می گذارید به خاطر داشته باشید؛ مثاًل عالمت »تیك« را کنار تست های زده شده بگذارید، 
عالمت مثلث را کنار تست هایی که به پاسخ آنها شك دارید و ... و یادتان باشد که این 

عالمت ها می توانند از یك داوطلب به داوطلب دیگر فرق داشته و کاماًل قراردادی باشند.
۱۲- از همین االن عادت کنید که از بعضی تست ها بگذرید. انجام این کار، نه تنها نشانه 
ضعف شما نیست، بلکه بیانگر مهارت و دانش باالی شما نیز هست. اگر بعد از پاسخگویي 
به چند سؤال اول یك درس، به خاطر اضطراب یا هر علت دیگری، فکر کردید که قادر 
نیستید به سؤال های آن درس پاسخ دهید، سؤال های آن درس را کنار گذاشته و به 
سراغ درس دیگری بروید. پاسخ دادن به سؤال های درس دیگر، به شما احساس آرامش و 
اطمینان خاطر می دهد، و بعد می توانید با آمادگی بیشتر، بار دیگر سراغ سؤال های درسی 

که به خاطر آوردن پاسخ آنها برای مدتی از ذهنتان پاک شده بود، بروید. 
۱۳- در تست زنی دوران جمع بندی، سعی کنید که خود را دقیقاً در شرایط کنکور قرار 
دهید. یکی از کارهایی که در این دوران می توانید به منظور انجام تمرکز انجام دهید، آن 
است که قبل از شروع پاسخگویي به هر سؤال، تمام سؤال ها را نخوانید؛ زیرا این امر، تمرکز 
شما را کاهش می دهد. قبل از شروع پاسخگویي به هر سؤال، آن را با دقت بخوانید و سعی 
کنید ابتدا دقیقاً بفهمید که چه موضوعی در سؤال مطرح شده است؛ زیرا اعتقاد بر این 

است که حدود پنجاه درصد از جواب تست ها در خود سؤال ها پنهان است.
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         بدین وسیله به اطالع مي رساند که در اجراي ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات 
کشوري و ماده 8 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد 
در دستگاه هاي اجرایي منضم به بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۹ثبت نام 
پنجمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه هاي اجرایي کشور براي جذب مجموعاً ۱8۲۰۷ نفر 
در ۹ دستگاه اجرایي )وزارت آموزش و پرورش، سازمان دامپزشکي کشور، سازمان شیالت 
کشور، وزارت راه و شهرسازي، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصادي و دارایي، 
سازمان بیمه سالمت، سازمان ملي زمین و مسکن و سازمان اوقاف و امور خیریه( از تاریخ 
 www.sanjesh.org نشانی:  به  سازمان  این  اطالع رساني  پایگاه  طریق  از   ۱۳۹۷/۲/۲۳

آغاز شده است؛ لذا داوطلبان متقاضي استخدام می توانند براي آگاهی از اطالعات و جزئیات 
مربوط به شرایط احراز )رشته ها و مقاطع تحصیلی و ...( و شغل محل های استخدام در هر 
یك از دستگاه های یاد شده، به دفترچه راهنمای ثبت نام که از تاریخ فوق الذکر )هم زمان با 

شروع ثبت نام( در پایگاه این سازمان قرار داده شده است، مراجعه نمایند.
ضمناً این آزمون در تاریخ ۹۷/۴/۱۵ برگزار می شود و توضیحات الزم در خصوص تاریخ و 

نحوه دریافت کارت ورود به جلسه و سایر موارد، در دفترچه راهنما اعالم شده است.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

 ثبت نام و شرکت در پنجمين امتحان مشترک 
 فراگير دستگاه هاي اجرایي در سال 1397 

به اطالع داوطلبان گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ می رساند که بخشی از 
سؤال های تخصصی گروه آزمایشی هنر از کتاب های: کارگاه هنر ۱ )کد: ۵۹۴(، کارگاه هنر ۲ 
)کد: ۵۹۴/۱(، سیر هنر در تاریخ ۱ )کد: ۵۹۴/۳(، سیر هنر در تاریخ ۲ )کد: ۵۹۴/8(، انسان، 
فضا، طراحی )کد: ۵۹۴/۷(، آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران )کد: ۵۹۴/6(، مبانی 
هنرهای تجسمی )کد: ۳۵8/۲۱(، طراحی ۱ )کد: ۳۵۹/۹۲(، طراحی ۲ )کد: ۴8۹/۹(، آشـنایی 
با بنـاهای تـاریخی )کد: ۴۹۲/6(، خط در گرافیك )کد: ۴۹۱/6(، ترسیم فنی و نقشه کشی 

)کد: ۳۵۹/۷8(، کارگاه نقاشی )کد: ۴۹6/۳(، عکاسی ۱ )کد: ۳۵8/۱۵ و ۴۹۷/6(، طراحی 
 اندام و لباس )کد: ۴۹۴/8(، کارگاه طراحی نقوش سنتی )کد: ۳۵۹/۷۷(،  حجم سازی ۱ 
)کد: ۴۵۰/۳(، آشنایی با صنایع دستی ایران ۱ )کد: ۳۵۹/۳۰( و مبانی نظری و ساختار 

موسیقی ایرانی )کد: ۳۳۱( طراحی خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

فهرست بخشی از منابع  آزمون سراسری سال 1397 گروه آزمایشی هنر

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

اصالحات دفترچه راهنماي ثبت نام در 
پنجمين آزمون  استخدامي متمرکزدستگاه هاي اجرایي 

کشور سال 1397 
پیرو اطالعیه هاي مورخ ۹۷/۰۲/۱۷ و ۹۷/۰۲/۱8 و همچنین انتشار دفترچه راهنماي 
ثبت نام پنجمین آزمون استخدامي متمرکز دستگاه هاي اجرایي کشور سال ۱۳۹۷، 
بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام در آزمون مذکور مي رساند که با توجه 
به اعالم سازمان اداري و استخدامي کشور، اصالحات جدید ذیل در دفترچه راهنماي 
ثبت نام این آزمون صورت گرفته است؛ بنابراین، کلیه متقاضیان ، ضرورت دارد تا در 
مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنماي ثبت نام و همچنین 
مندرجات این اطالعیه و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز، به پایگاه اطالع 
رساني این سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام در 
آزمون مذکور اقدام نمایند. الزم به توضیح است که مهلت تعیین شده براي ثبت نام، 

به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

و  ایران  شيالت  سازمان  محل هاي  شغل  در  پذیرش  جنس  اصالحات    -
سازمان دامپزشکي کشور:

۱-  جنس پذیرش در کدشغل محل هاي ۱۰۲۵8 تا ۱۰۲8۰ و همچنین کد شغل 
محل هاي۱۰۳۳۰ و ۱۰۳۳۱ مربوط به سازمان شیالت ایران در شغل کارشناس امور 

صید و صیادي ۱، از مرد و زن به صرفاً جنس مرد اصالح مي گردد.
سازمان  به  مربوط   ۱۰۲۴۰ و   ۱۰۲۳۹ محل هاي  کدشغل  در  پذیرش  جنس   -۲
دامپزشکي کشور در شغل کارشناس امور آموزشي )نظارت بر ذبح شرعي( از مرد و 

زن به صرفاً جنس مرد اصالح مي گردد.
   روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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در مقالـه هفتـه گذشـته، دربـاره اصـول کلـی جمع بنـدی در ماه های منتهـی به زمان 
برگـزاري کنکـور صحبت کردیم و از شـما خواسـتیم تا بـا ایجاد یك چشـم انداز کلی 
از برنامـه ای کـه داشـته و مطالعه ای که کرده اید، زمان مناسـب جمع بنـدی خود را در 
نظـر بگیریـد؛ بـه طـور مثـال، داوطلبی که در گذشـته به طـور مرتـب و بخوبی درس 
خوانـده، در مقایسـه بـا داوطلبی که دیرتر شـروع بـه مطالعه برای کنکور کرده اسـت، 
حجـم بیشـتری از دروس را مطالعـه نمـوده و احتیـاج بـه زمـان جمع بندی بیشـتری 
دارد؛ پـس ایـن شـما هسـتید کـه با یـك مدیریت زمـان مناسـب، می توانیـد تصمیم 
بگیریـد کـه از چـه زمانـی جمع بندی را شـروع کنید. به طـور کلـی، دوره جمع بندی، 
شـامل مرحله مرور، رفع اشـکال 
و تسـت زنی می شـود و هـر 
چنـد  ایـن  از  کـدام 
بسـته  مرحلـه، 
و  تـوان  بـه 

آمادگـی داوطلـب، ممکن اسـت کـه طوالنی یا کوتاه باشـد؛ به عنوان نمونـه، داوطلبی 
وجـود دارد کـه قبـاًل در برنامـه هفتگـی و مطالعاتـی خـود، مرورهـای مرتـب و کامل 
را گنجانـده و االن نیـاز زیـادی بـه مـرور عمقـی مطالـب نـدارد؛ امـا برعکـس، همین 
داوطلـب در تسـت زنی ضعیـف اسـت و بایـد وقت بیشـتری را بـه تسـت زنی و افزایش 
تکنیك هـای سـرعتی و دقتـی در این مقولـه اختصاص دهد. به همیـن ترتیب، ممکن 
اسـت که داوطلبی در مرحله مرور و رفع اشـکال، نیاز به وقت بیشـتری داشـته باشـد 

و در مرحلـه تسـت زنی بـه دلیـل توانایـی زیـاد، وقـت چندانـی نخواهـد.

فواید و کاربردهای مرور
هـر چـه بـه زمـان برگـزاري کنکور نزدیك تر می شـویم، سـبك و شـیوه مطالعـه و نیز 
زمـان و مدیریـت آن، اهمیـت بیشـتری پیـدا می کنـد. یکـی از کارهای مهمـی که در 
ایـن ایـام شـما داوطلبان کنکـور باید انجـام دهید، مرور کردن اسـت و ایـن کار، یکی 
از نکته های کلیـدی موفقیـت در کنکـور اسـت. دلیـل آن را با یك مثـال، بهتر متوجه 
خواهیـد شـد: شـما مسـیر خانه تا مدرسـه را بهتـر به خاطـر دارید یا مثاًل مسـیر یك 
فروشـگاه را که سـالی یك بار به آن جا سـر می زنید؟ مسـلماً مسـیر خانه تا مدرسـه 
را راحـت بـه خاطـر می آوریـد و خیلی هـا این توانایـی را دارنـد که حتی این مسـیر را 
چشـم بسـته بروند. مرور دروس، نیز همین طور اسـت. شـما هر یك از درس ها را در 
فاصلـه یـك روز، دو روز یـا در فواصلـی که خودتـان معین کرده اید بـرای کنکور 
می خوانیـد؛ امـا بـرای اینکـه مطالـب در ذهنتـان تازه بمانـد و فرامـوش 
نشـود، بایـد آنهـا را مـرور کنیـد. هیـچ کـس با یك بـار خوانـدن یك 
مطلـب، همـه آن را یـاد نمی گیـرد؛ بنابرایـن، این انتظـار خیلی 
از داوطلبـان کـه حتمـاً بـا یـك بـار خوانـدن، همـه چیز را 
یـاد بگیرنـد کامـاًل غیرمنطقـی اسـت. مـرور کـردن 
فوایـد متعـددی دارد کـه از جملـه مهم ترین آنها 

می تـوان به مـوارد زیـر اشـاره کرد:

جمع بندی در ايستگاه اول
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1- نگهداری مطالب 
بـه کار نبـردن مطالـب آموختـه شـده و تکـرار نکـردن آنها، به طـور قابـل مالحظه ای 
میـزان حضـور ذهـن و یـادآوری را کاهش می دهـد. خواندن مطالب، بخشـی از مراحل 
آمادگـی بـرای کنکور اسـت، اما نگهداری آنهـا به مدت  طوالنی تا زمان کنکور دشـوار 
اسـت؛ پـس هـر داوطلب بایـد بداند که چگونه مطالـب را در ذهن خود نگـه دارد و آنها 
را فرامـوش نکنـد. مـرور کردن روشـی اسـت کـه به این نیاز پاسـخ می دهـد و بهترین 

راه مقابلـه بـا فراموشـی و نگهـداری مطالب در ذهن تـا زمان برگزاري کنکور اسـت. 

2- فهم مطالب  
مـرور، تنهـا بـرای حفظ کـردن و نگهداری مطالب نیسـت، بلکـه در فهمیـدن آنها نیز 
بسـیار مؤثـر اسـت. بـرای  یادگیری خیلـی از مطالب باید آنهـا را چند بـار تکرار کنیم 
تـا بفهمیـم و بـه خاطـر بسـپاریم. اگـر فکـر می کنید کـه می توانیـد تنهـا بـا یـك بار 
خوانـدن، همـه چیز را یاد بگیرید، اشـتباه می کنیـد؛ حتی باهوش ترین افـراد هم برای 
فهـم یـك موضـوع نیاز بـه تکـرار آن دارند؛ از طـرف دیگر، هـر بار که مـرور می کنیم، 
بـه نکاتـی پـی می بریم کـه در مطالعـات قبلی ممکـن اسـت بـه آن نکات،کمتر توجه 
کـرده باشـیم؛ بنابرایـن، مـرور کردن باعث می شـود تا مطالبـی که قباًل از نظـر ما دور 

مانـده اسـت، در دسـترس مطالعاتـی ما قـرار بگیرد و بهتر فهمیده شـود.

3- تسّلط و سرعت 
مـرور یعنـی تکـرار، امـا نه یك تکـرار سـاده و معمولـی، بلکه نوعـي تکـرار دروس که 
شـما بـا اسـتفاده از آن بتوانیـد به آنچه کـه قباًل خوانده ایـد، به صورت بهتری مسـلّط 
شـوید؛ از سـوی دیگـر، مـرور کـردن باعـث می شـود تـا سـرعت شـما در یادگیـری و 
مطالعـه بعـدی، بیشـتر شـود؛ پـس هیـچ یـك از داوطلبـان نبایـد تصـور کننـد که با 
مرور کـردن، وقـت خـود را هـدر می دهنـد، بلکـه بایـد توجـه داشـته باشـند کـه ایـن 

مرورهـای متوالـی دوران جمع بنـدی، تسـلط و سـرعت آنهـا را افزایـش خواهـد داد.

4-یادآوری 
ماننـد  را  را مرتـب می کنـد، اطالعـات حافظـه  قبلـی   مـرور کـردن، آموخته هـای 
فایل هـای کامپیوتـری منظـم می کنـد و حضـور ذهـن و دسترسـی بـه آن فایل هـا 
را آسـان تر می سـازد. در زمـان برگـزاري کنکـور بـرای پاسـخگویی بـه تسـت های هر 
درس، وقـت محـدودي داریـد. آنجـا جـای فکر کـردن و زیـر و رو کـردن حافظه برای 
پیـدا کـردن مطلـب و فرمول ها نیسـت. فرصـت داده شـده  در زمان برگـزاري کنکور، 
فقـط بـرای عمـل کـردن و محاسـبه کـردن اسـت؛ پس بایـد سـعی کنید کـه قبل از 
برگـزاري کنکـور، مطالـب را در ذهنتـان به صورت بسـیار منظم آماده کنیـد تا بتوانید 
در زمـان الزم بخوبـی از آنهـا اسـتفاده کنیـد، و ایـن مهـم، فقـط با مرور کردن میسـر 

می شـود.

چه موقع و چگونه مرور کنيم؟ 
بـا اینکـه بسـیاری از داوطلبـان از اهمیـت مرور کردن بـرای کنکور مطلع هسـتند، اما 
مدیـرت زمـان و توانایـی کافـی برای مـرور کـردن را ندارنـد و نمی دانند کـه چگونه و 
در چـه شـرایطی بایـد مـرور کـردن بـرای کنکـور را شـروع کننـد. این مهم اسـت که 
بدانیـم چگونـه، چـه موقـع و تـا چه انـدازه مرور کنیـم. مرور جـزو الزم برنامه درسـی 
هـر  داوطلب اسـت کـه در ماه های نزدیـك به کنکور، اهمیت بیشـتری پیـدا می کند. 
در ایـن اوقـات بایـد بخـش مهمـی از برنامه هفتگـی خود را  بـه آن اختصـاص دهید. 
در مقـاالت مختلـف، بارهـا بـه ایـن نکتـه اشـاره کرده ایـم کـه شـرایط درسـی و توان 
و برنامـه درسـی و زمـان هـر داوطلـب، بـا سـایر داوطلبـان کنکـور، متفـاوت اسـت و 
نمی تـوان نسـخه ای کلـی را بـرای همـه داوطلبان پیچیـده و از آنها خواسـت که طبق 
همـان دسـتورالعمل رفتـار کنند. متأسـفانه، امروزه بسـیاری از مؤسسـات و مشـاوران 
آنهـا تـالش می کنند تا با پیشـنهاد چنیـن راهکارهایی بـه داوطلبان، آنها را در مسـیر 

آمادگـی بـرای کنکـور یـاری دهنـد؛ امـا ایـن موضوع اشـتباه اسـت و حتی اگـر گروه 
بسـیاری از داوطلبـان همـراه با یکدیگر بـرای آمادگي در کنکور برنامه یکسـاني را اجرا 
کننـد، بـاز هم ممکن اسـت که به دلیـل توانایی یـا ضعف هایی کـه در دروس مختلف 
دارنـد، از برنامـه جمعـی جـا بماننـد. مرور نیـز به همین صورت اسـت؛ بـه دلیل اینکه 
مـرور هـم بخشـی از برنامـه مطالعاتـی شـما داوطلـب عزیـز بـرای آمادگـی در کنکور 

اسـت؛ پـس بایـد بـا توجـه بـه توانمنـدی شـما در برنامه ریزي ها پیش بینی شـود. 
    بـرای مـرور کـردن، قبـل از هـر چیـز بـه حجم دروسـی که قبـاًل مطالعـه کرده اید 
نگاهـی بیندازیـد و ببینیـد کـه در چـه زمانـی می توانیـد بـه مـرور کامـل دروس 
و تسـت زنی آنهـا و رفـع اشکالشـان بپردازیـد؛ در واقـع، یـك بـرآورد سـاده از حجـم 
درس هـا و میـزان توانایـی خودتـان داشـته باشـید؛ از طـرف دیگـر، بـه ایـن نکته نیز 
دقـت کنیـد کـه مطالبـی را کـه قبـاًل مطالعه کرده ایـد، در گذشـته هم چند بـار مرور 
کرده ایـد. اگـر تعـداد دفعـات مرور شـما در گذشـته زیـاد بوده اسـت، نیـاز چندانی به 
مرورهـای متوالـی و زیاد نخواهید داشـت، اما اگر مطالبی را که در گذشـته خوانده اید، 
کمتـر مـرور کـرده یا اصاًل مـرور نکرده اید، کار شـما کمی سـخت تر اسـت و باید وقت 
بیشـتری را بـرای انجـام ایـن کار در نظـر بگیریـد؛ زیـرا پس از یـك یا دو بـار مطالعه، 
بخـش زیـادی از مطالـب )یـا بـه طور کامـل و یا قسـمتي از آنهـا( فراموش می شـوند. 
پـس از ایـن بـرآورد، بسـته بـه اهمیـت درس و حجـم مطالبـی کـه شـما بـرای مرور 
کـردن یادداشـت کـرده یـا زیـر آنهـا را خـط کشـیده اید، در برنامـه مطالعاتـی خـود 
زمانـی را هـم بـرای مرور در نظـر بگیرید؛ مثاًل اگر شـما داوطلب گروه آزمایشـي علوم 
ریاضـي و فنـي هسـتید و حجـم مطالبـي را که بـراي مرور کـردن درس هـاي ریاضی 
و فیزیـك کنـار گذاشـته اید، زیـاد اسـت، وقـت بیشـتری را در برنامـه به خوانـدن این 
درس هـا اختصـاص دهیـد، امـا اگـر به ایـن درس ها مسـلط هسـتید و مثـاًل در درس 
شـیمی قبـاًل آمادگـی و مـرور کمـی داشـته اید، سـعی کنید که وقـت بیشـتری را در 

برنامـه خـود به مـرور درس شـیمی اختصـاص دهید. 
      فرقـی نمی کنـد کـه شـما یـك مـاه یا مدت بیشـتری را بـرای مرور و رفع اشـکال 
درنظـر گرفتـه باشـید؛ مهم این اسـت که چشـم انـداز کلی از کار خود داشـته باشـید 
و بدانیـد کـه بایـد چـه کار کنیـد؛ در واقع، نقاط ضعـف و قوت خـود را در بخش مرور 
و رفـع اشـکال در درس هـای مختلـف مشـخص کنیـد. انجـام ایـن کار، مهم تریـن و 
موثرتریـن قـدم اسـت و بعـد از آن، مـدت زمـان مطالعاتی خـود را به صـورت هفته به 
هفتـه برنامه ریـزی کـرده و در هر هفتـه، مرور درس هـای مختلف را بـا توجه به حجم 
و نقـاط ضعـف خـود بـه صـورت کم یا زیاد مشـخص کنید. بسـته بـه تـوان و آمادگی 
قبلـی شـما، مـدت زمـان مرورتـان می تواند شـامل یك بـار مرور یـا مرورهـای متوالی 
تـا زمـان برگـزاري کنکور باشـد؛ اما سـعی کنید کـه در این مـدت، حتماً دو بـار مرور 

همـه یـا بعضـی از درس های مهـم را در برنامه خـود بگنجانید.

حجم و اندازه مرور
ممکـن اسـت ایـن سـؤال بـرای بعضـی از شـما داوطلبـان عزیز پیـش آمده باشـد که 
حجـم و انـدازه مـرور چقدر باید باشـد. حجـم و اندازه مـرور به دو عامـل روش مطالعه 
و انتخـاب روش مـرور بسـتگی دارد. در زمـان مطالعـه اولیـه، عـده ای زیـر نـکات مهم 
را خـط می کشـند و برخـی دیگـر خالصه نویسـی کـرده و عده ای نیز حاشـیه نویسـی 
می کننـد. همـه ایـن تکنیك هـا برای مـرور مفیدند و به راحتی شـما در زمـان مطالعه 
بسـتگي دارنـد. یکـی از منابـع مـرور شـما نیـز همیـن خالصه هـا، عالمت گذاری هـا، 
خط کشـی ها و ... اسـت. کسـی کـه یادداشـت هایش جمـع وجـور نباشـد یـا بـه جای 
خـط کشـیدن زیـر واژگان کلیـدی، زیـر اغلـب خطـوط کتـاب درسـی را خط کشـی 
کـرده یـا اصـاًل هیچ خالصه یا یادداشـتی از درس خوانده شـده نداشـته باشـد، مجبور 
اسـت کـه بـرای مـرور، دوبـاره کتـاب درسـی را از اول بخوانـد؛ از این رو، حجـم مرور 
او زیادتـر و مـرورش وقـت گیرتـر از داوطلبـی می شـود کـه در مطالعه اولیه، اسـباب و 
ملزومـات مـرور را بخوبـی رعایـت کـرده اسـت؛ یـا دانش آموزی کـه اشـکاالت خود را 
عالمـت نمی زنـد، بـرای حـل دوبـاره آنهـا مجبور اسـت که البـالی صفحات کتـاب را 
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بگـردد تـا آنها را پیـدا کند؛ از این رو، وقت بیشـتری از او تلف می شـود؛ پس چگونگی 
مـرور تـا حدی بـه روش مطالعـه ما بسـتگی دارد.

دربـاره حجـم و انـدازه مـرور نیـز باید اشـاره کنیم کـه در این بـاره اصـاًل آرمانی عمل 
نکنیـد و بـا خـود تصور نکنید که می توانید در یك سـاعت مشـخص و محدود، مطالب 
بسـیار زیـادی را مطالعـه کنیـد. ایـن موضـوع از طرفی باعـث خسـتگی و ناامیدی تان 
خواهـد شـد، و از طـرف دیگـر، بـه دلیـل رعایـت نشـدن منظـم برنامـه، باعـث به هم 
ریختگـي برنامـه شـما می شـود؛ پـس، همـان گونـه کـه قبـاًل اشـاره کردیـم، بـا یك 
بـرآورد درسـت و اصولـی از خـود و توانایـی و اسـتعدادهایتان و نیز حجـم مطالبی که 
بایـد مـرور شـود، میـزان سـختی و اهمیـت یـا آسـانی منابـع و وقـت و زمانـی که در 

اختیـار داریـد، یـك مـرور اصولـی و درسـت انجـام دهید تـا در کنکور موفق شـوید.

چند روش برای مرور
1- مرور گزینشی 

در ایـن روش، کل کتـاب، تیترهـا، خطـوط درشـت داخل متـن، عکس هـا، زیر نویس 
عکس هـا، فرمول هـا، نمودارهـا، جدول هـا و همـه چیـز، بـه جز متـن نوشـتاری کتاب 
درسـی، خوانـده و مـرور می شـود. در آغـاز، تیتـر اصلـی را ببینیـد، کتـاب را ببندید و 
سـپس بـرای خودتـان بـه طور خالصه شـرح دهید کـه در آن تیتر اصلـی، چه عناوین 
فرعـی و نکاتـی وجـود دارد. بعـد کتـاب را بـاز کنیـد و ببینیـد کـه تا چه حد درسـت 
عمـل کرده ایـد. بـا انجام این عمـل، کلیت مطلب در ذهن شـما حك می شـود. همین 
کار را بـا عناویـن فرعـی تکـرار کنید. فرمول های مهـم، مکان های مهـم و مفاهیم مهم 
در هـر بنـد کتـاب درسـی، محـدود اسـت؛ بـه همیـن خاطـر، یـادآوری آنهـا راحت تر 
اسـت؛ بدیـن ترتیـب، گام بـه گام در هر فصل پیـش بروید و جزئیـات را در ذهن خود 
مـرور کنیـد و هـر جا که الزم شـد، به متـن کتاب مراجعـه کنید. اگر مطلـب آموخته 
شـده را خـوب فهمیـده باشـید، به خوانـدن متن نیـاز کمتری داریـد؛ اما اگـر مراجعه 
شـما بـه متـن زیـاد باشـد، نشـان می دهـد کـه شـما ضعیـف هسـتید و مطلـب باید 
بازخوانـی شـود. بـه کارگیـري ایـن روش، بـه شـما کمك می کنـد تا تشـخیص دهید 

کـه در چـه قسـمت هایی ضعف داشـته و بـه مطالعه بیشـتری نیـاز دارید.

2- مرور با دوستان 
ایـن مـرور بـه طور جمعـی و همراه با دوسـتان انجام می شـود. جلسـات مـرور جمعی 
بایـد جـدی، صمیمانـه و بـا نشـاط برگـزار شـود و هر نفـر، قسـمتی از یـك مطلب یا 
موضـوع را بـرای دیگـران توضیح دهد و دیگران گـوش دهند. در زمان مـرور، هر کس 
نکتـه ای را کـه بـه نظـرش می رسـد بـرای دیگـران مي گویـد و هـر شـخصی کـه قباًل 
بـه آن توجـه نکـرده اسـت، آن را بـه نـکات خـود می افزاید و آنهـا را یادداشـت برداری 
مي کنـد. در ایـن روش بایـد مراقـب اتالف وقت باشـید و زمان شـروع و خاتمه جلسـه 
و فرصـت هـر کـس باید معلوم باشـد و انجـام این کار نیـز باید با تعداد نفـرات محدود 
انجـام شـود. اسـتفاده از ایـن روش، بـرای مقابلـه بـا اضطـراب و کم انگیزگی مناسـب 
اسـت و اعتمـاد بـه نفـس فـرد را افزایـش می دهـد؛ از طـرف دیگـر، باعث می شـود تا 
مطالـب بیشـتر در ذهـن شـما باقـی بمانـد؛ بـا ایـن همه، اگـر شـما از جملـه افرادی 
هسـتید کـه نمی توانیـد بـه صـورت جمعـی مطالعه کنیـد، یا اینکـه حواسـتان پرت و 
وقتتـان تلـف می شـود و یـا جلوتـر و قوی تـر از دوسـتان خود هسـتید، بهتر اسـت که 

دروسـتان را بـه تنهایی مـرور کنید.

3- مرور با تست
یکـی از شـیوه های مـرور، مـرور همـراه بـا تسـت اسـت؛ بـه این صـورت که هـر موقع 
بخواهیـم درسـی را مـرور کنیـم تسـت های جدیـد از آن درس را انتخـاب کـرده و بـه 
آنهـا پاسـخ می دهیـم. این شـکل پاسـخگویی، باعث یـادآوری آموخته های قبلی شـما 
می شـود. حسـن این روش در آن اسـت که با نشـان دادن پاسـخ های نادرسـت به ما، 
مشـخص می شـود کـه چه نکاتـی را فرامـوش کرده ایم و بایـد آنها را بازخوانـی و تکرار 

کنیـم و یـا آنکـه در چـه قسـمت هایی ضعف و نیـاز به تمرین و رفع اشـکال بیشـتری 
داریـم. انجـام ایـن کار از تکـرار مباحثـی کـه آنهـا را خـوب بلـد هسـتیم، جلوگیـری 
می کنـد، و از طـرف دیگـر، عمـاًل بخشـی از تکالیـف و تسـت های آن درس هـم انجام 
می شـود، و بـه ایـن ترتیـب، به طـور تدریجـی در آن درس تسـلط بیشـتری می یابیم.

4- مرور فعال
اگـر مـرور، محـدود بـه تکـرار آموخته های قبلی شـود، بـا به کارگیـري ایـن روش، ما 
می توانیـم تنهـا آموخته هـای قبلی مـان را حفظ و نگهـداری کنیم، امـا نمی توانیم این 
آموخته هـا را ارتقـاء دهیـم و یادگیری خـود را کامل تر کنیم؛ از طرفـی، این تکرارهای 
یکنواخـت و پـی در پـی، مغز را خسـته می کند؛ ولـی اگر بخواهیم، عـالوه بر نگهداری 
آموخته هـای قبلـی در ذهـن خـود، آنهـا را کامل تـر کنیـم و خـود را بـه حـد تسـلط 
برسـانیم، و مـرور کـردن، برایمـان یکنواخـت و خسـته کننده نباشـد، باید مـرور را به 

طـور فعال انجـام دهیم.

از ویژگی های یک مرور فعال می توان به این موارد اشاره کرد:
الـف- بـا پرسـش و پاسـخ، متن و جزئیات درس خوانده شـده را کنتـرل کنیم و میزان 

دقـت و حافظه خـود را بیازماییم. 
ب- اشکاالت و اشتباهات قبلی را بررسي و یادآوری کنیم.

پ- در مرور فعال، بیشتر تأکید ما باید روی قسمت های فراموش شده باشد.
ت- در هـر مرحلـه از مـرور بایـد موفـق شـویم بـه نکاتـی دسـت یابیم کـه در مراحل 
قبـل متوجـه آنهـا نشـده بودیم؛ بـه عبـارت دیگر، در هـر مرحلـه از مرور، بایـد دنبال 
نـکات تازه تـر باشـیم. اگر اینگونـه عمل کنیم، مرور مـا، هرگز تکراری و خسـته کننده 

نمی شـود.

چند نکته مهم در مرور
۱- پیـش شـرط مـرور آن اسـت کـه از قبـل، مطالـب را خـوب یـاد گرفتـه و آنهـا را 
فهمیـده باشـیم؛ در غیـر ایـن صـورت، اساسـاً مطالعـه بعـدی نقـش مـرور و تکـرار را 

نخواهـد داشـت، بلکـه عمـاًل همـان یادگیـری نخسـتین  خواهـد بود.
۲- مـرور، نیـاز بـه تمرکز فـراوان دارد و مرور بدون تمرکز، مثل یـك روخوانِی بی فایده 
اسـت. مـرور هـم مانند مطالعـه، جزئی از مراحل یادگیری اسـت و همان شـرایط  الزم 

را دارد؛ پـس باید بهترین سـاعات شـبانه روز را به مرور خـود اختصاص دهیم. 
۳- اگـر حجـم تکالیـف و تمرینـات یك درس، زیـاد باشـد، می توانید آنهـا را در زماني 
کـه بـراي مرورهـای مختلـف در نظر گرفته ایـد، انجام دهیـد و در هر نوبت، بخشـی از 

آنها را مـرور کنید.
۴- می توانیـم امتحانـات مدرسـه را بـه فرصتـی برای مـرور هر درس تبدیـل کنیم؛ در 

ایـن صـورت، تعـداد مرورهـای ما به طـور قابل مالحظـه ای افزایـش می یابد.
۵- برای مرور خود حتماً برنامه مشخصی داشته باشید.

6- هیـچ وقـت بـرای مـرور کـردن از خالصه هـای داوطلـب دیگـری اسـتفاده نکنیـد؛ 
امـا اگـر شـما جـزو آن دسـته از داوطلبانی هسـتید کـه از ابتـدا مطالب را بـرای مرور 
آمـاده نکرده ایـد و احتیـاج بـه خالصه های دوسـتان خود دارید، سـعی کنیـد فردی را 
انتخـاب کنیـد کـه خالصه هـای مرتـب و منظمی داشـته و از نظر درسـی نیـز در حد 
و پایـه شـما باشـد؛ زیـرا اسـتفاده از خالصه های افـراد باالتـر و پایین تر از خـود، باعث 

اتـالف وقت شـما یـا خوب یـاد نگرفتـن مطالب می شـود.
۷- از فراموشـی نترسـید. این مسـأله طبیعی اسـت که بعد از مدتی، بخشی از مطالبی 
را کـه یـاد گرفته ایـد، فرامـوش کنید. مرور کـردن نیز به همین دلیل صـورت می گیرد 

تـا شـما بتوانید آنچـه را که فرامـوش کرده اید، دوباره بـه خاطر آورید. 
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بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون کارداني به کارشناسي 
ناپیوسته سال ۱۳۹۷ مي رساند که ثبت نام براي شرکت در آزمون مذکور، منحصراً 
به صورت اینترنتي از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ آغاز شده است و روز  شنبه 
مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ پایان مي پذیرد؛ لذا کلیه داوطلبان متقاضي ثبت نام، که داراي 
شرایط عمومي و اختصاصي به شرح ذیل هستند، مي توانند در آزمون مذکور ثبت نام 

و شرکت نمایند.

شرایط ثبت نام :
اطالع  باید، ضمن  ناپیوسته،  کارشناسي  دوره هاي  در  تحصیل  به  عالقه مندان 
ضوابط  به  مربوط  مقررات  عمومي،  وظیفه  مقررات  اختصاصي،  و  عمومي  شرایط  از 
ثبت نام اتباع غیرایراني و توضیحات مربوط به سهمیه )مندرج در دفترچه راهنماي 
پایگاه  در   ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ مورخ  یکشنبه  روز  از  که  آزمون  رشته  انتخاب  و  ثبت نام 
باشند،  اطالع رساني سازمان قرار گرفته است(، در صورتي که داراي شرایط مذکور 
به عنوان داوطلب مقطع کارشناسي ناپیوسته منحصراً در یك رشته امتحاني )طبق 

ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته آزمون( متقاضي شوند. 
الزم به توضیح است که پذیرش در تعدادي از رشته هاي امتحاني مذکور، بدون 
آزمون و براساس سوابق تحصیلي )معدل کل مقطع کارداني( صورت خواهد پذیرفت؛ 
لذا کلیه متقاضیان، اعم از اینکه پذیرش در رشته امتحاني آنان با آزمون یا بدون آزمون 
است، الزم است که مطابق ضوابط دفترچه راهنما و توضیحات این اطالعیه، در آزمون 
مذکور ثبت نام و انتخاب رشته نمایند، بدیهي است که در صورت عدم ثبت نام در تاریخ 

مقرر، پذیرش متقاضي پس از پایان مهلت تعیین شده امکان پذیر نخواهد بود.

ثبت نام  براي  شرکت  در آزمون  سال 1397، منحصرًا به روش ذیل امکان 
پذیر است:

نشاني: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  اطالع رساني  پایگاه  به  مراجعه   -۱ 
از  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  دریافت   -۲  www.sanjesh.org
نیاز  مورد  اطالعات  و  مدارک  نمودن  آماده   -۳ سازمان.  اطالع رساني  پایگاه  طریق 
براي ثبت نام. ۴- با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام منحصراً به  صورت اینترنتي 
انجام مي گیرد، داوطلبان الزم است با استفاده از کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب، 
که پرداخت الکترونیکي آنها فعال است و با مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان و 
پرداخت مبلغ ۲۷۰/۰۰۰ )دویست و هفتاد هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت 

در آزمون، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمایند. 
تذکر: چنانچه داوطلبي عالقه مند به شرکت در گزینش رشته هاي تحصیلي مؤسسات 
مبلغ  پرداخت  بر  ـ غیرانتفاعي است، الزم است، که عالوه  عالي غیردولتي  آموزش 
نیز براي  ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ ۵۵/۰۰۰ )پنجاه و پنج  هزار( ریال دیگر 

دوره هاي مذکور اقدام نماید.
تبصره: با توجه به اینکه مقرر گردیده است در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، 
خدماتي از طریق پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني که تمایل به استفاده از 
 خدمات پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ  ۵۰۰۰ )پنج هزار( ریال

استفاده  خدمات  این  از  مي توانند  کوتاه،  پیام  خدمات  از  استفاده  هزینه  عنوان  به 
نمایند.

دستورالعمل و نحوه تکميل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:
به داوطلبان توصیه مي شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي 
ثبت نام و انتخاب رشته، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور 
را تکمیل نموده و سپس بر اساس فرم پیش نویس، با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی 
برنامه نرم افزاري  براساس بندهاي  را  سازمان سنجش آموزش کشور، اطالعات الزم 
نرم افزاري ثبت نام  برنامه  فرم، در  نحوه تکمیل  راهنماي جامع  نمایند.  وارد  ثبت نام 
اینترنتي موجود است و داوطلبان براي کسب اطالع بیشتر مي توانند به این راهنما 
مراجعه نمایند. ضمناً داوطلبان الزم است در درج اطالعات ثبت نام و انتخاب رشته 
دقت نمایند. بدیهي است که در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در 
تقاضانامه ثبت نام با مدارک داوطلب، در صورت پذیرفته شدن در این آزمون، قبولي 

وي باطل شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیري خواهد شد.
تذکر مهم: چنانچه داوطلبي در مرحله ثبت نام اقدام به ارائه اطالعات غلط نماید یا 
در ارسال عکس خود مرتکب اشتباه شود )اعم از اینکه سهواً یا عمداً باشد( به عنوان 

متخلف تلقي شده و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد. 

زمان برگزاری، توزیع کارت اینترنتي و محل آزمون:
بر اساس برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته 
با آزمون است(  از رشته هاي امتحاني که پذیرش آنها  سال ۱۳۹۷ )براي آن دسته 
در روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ برگزار خواهد شد. داوطلبان الزم است که از روز 
مراجعه  با  مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱  پنجشنبه  روز  لغایت  مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹  سه شنبه 
آزمون  در  کارت شرکت  پرینت  تهیه  به  نسبت  این سازمان،  اطالع رساني  پایگاه  به 
و راهنماي شرکت در آزمون اقدام نمایند. محل آزمون داوطلبان بر اساس استان و 
شهرستان محل اقامت مندرج در بند ۳۱ تقاضانامه تعیین مي گردد؛ لذا مقتضي است 
که داوطلبان، با مراجعه به دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته و درج کد مربوط 

به استان و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت نام اقدام نمایند.

زمان انتخاب کد رشته محل هاي انتخابي:
بر اساس برنامه زماني، هم زمان با ثبت نام براي شرکت در آزمون،کلیه داوطلبان 
متقاضي رشته هاي امتحاني پذیرش با آزمون و پذیرش بدون آزمون مقطع کارداني به 
کارشناسي ناپیوسته، الزم است که با مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
آموزش کشور و مطالعه شرایط و ضوابط هر یك از کد رشته هاي انتخابي، نسبت به 

انتخاب کد رشته محل هاي خود اقدام نمایند.

تذکر مهم:
 به اطالع کلیه داوطلبان مي رساند که از تعداد 6۵ رشته امتحاني در آزمون کارداني به 
کارشناسي ناپیوسته سال ۱۳۹۷ به شرح جدول زیر، پذیرش ۱6 رشته امتحاني از طریق 
آزمون و پذیرش در ۴۹ رشته امتحاني صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي )بدون آزمون( است: 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

  اعالم شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام  و انتخاب رشته 
در آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1397 
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براي  و گاومیش منحصراً  گاو  پرورش  امتحاني  در رديف 1۷ کد 305 رشته 
دانشگاه آزاد اسامي است.

توصيه هاي  مهم :
1- داوطلبان براي اطالع از مقررات وظیفه عمومي، شرایط و ضوابط استفاده از سهمیه 
و همچنین شرایط و ضوابط اتباع خارجي، به دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب 

رشته مندرج در پایگاه اطالع رساني این سازمان مراجعه نمایند.
همچنین  و  امتحاني  کدرشته  انتخاب  در  که  مي شود  توصیه  داوطلبان  به   -۲
شهرستان محل حوزه امتحاني خود )براي رشته پذیرش با آزمون( دقت الزم را 
مبذول فرمایند؛ لذا پس از دریافت کد پي گیري ۱6 رقمي، در این خصوص به 

درخواست هاي داوطلبان مبني بر اصالح موارد فوق، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳- توصیه  مي شود که داوطلبان، پس از تکمیل تقاضانامه و دریافت کد پي گیري، یك 

نسخه پرینت از تقاضانامه شان تهیه و آن را نزد خود نگهداري نمایند.

مورد  امتحاني  رشته  در  پذیرش  اینکه  از  اعم  متقاضیان،  کلیه  مي گردد  تأکید   -۴
درخواست آنان با آزمون یا پذیرش با سوابق تحصیلي است، مطابق ضوابط، نسبت 
در سایت  انتخابي  هاي  انتخاب کدرشته محل  و  ثبت نامي  تقاضانامه  تکمیل  به 

سازمان سنجش اقدام نمایند و رسید ۱6 کاراکتري را دریافت دارند.
از طریق  نشریه پیك  سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني   ۵- هرگونه  تغییري  
سازمان  سنجش آموزش کشور (، پایگاه اطالع رساني این سازمان و در صورت لزوم، 

 از طریق رسانه هاي عمومي  اعالم  خواهد شد. 
با روابط  با شماره تلفن هاي: 021-42163  6- در صورت  لزوم،  داوطلبان مي توانند 
سیستم  طریق  از  یا  نموده  حاصل   تماس   کشور  آموزش   سنجش   عمومي  سازمان  

پاسخگویي اینترنتي )غیرحضوري( سازمان اقدام نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور  در خصوص :

  تاریخ ثبت نام پذیرش دوره هاي کارداني نظام جدید دانشگاه فني و 

حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي سال 1397 
پیرو اطالعیه مورخ ۱۳۹6/۱۲/۱۳ بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام و پذیرش 
در دوره هاي کارداني نظام جدید سال ۱۳۹۷ مي رساند که محدودیت پذیرش منحصراً 
براي دانشگاه فني و حرفه اي در دوره هاي مذکور براي سال ۹۷ لغو مي شود و همانند 
سنوات قبل، ثبت نام و پذیرش، عالوه بر دانشگاه فني و حرفه اي، براي مؤسسات آموزش 

عالي غیردولتي و غیرانتفاعي نیز صورت خواهد پذیرفت. 
لذا با توجه به مراتب فوق، ثبت نام و انتخاب رشته براي پذیرش در دوره هاي کارداني نظام 
جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي و غیر انتفاعي سال ۱۳۹۷ به 
صورت اینترنتي از روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۰6 آغاز مي شود و در روز شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۱۲ 
پایان مي پذیرد. کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه 
 دقیق دفترچه راهنما )که همزمان با ثبت نام از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني: 
www.sanjesh.org  قابل دسترسي خواهد بود( و فراهم نمودن مدارک و اطالعات 
مورد نیاز ثبت نام، به پایگاه اطالع رساني اشاره شده مراجعه و نسبت به ثبت نام و انتخاب 
براساس سوابق تحصیلي  رشته براي پذیرش در دوره هاي فوق، که پذیرش آنها صرفاً 

صورت خواهد پذیرفت، اقدام نمایند.
با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتي انجام مي شود، داوطلبان الزم است 
با استفاده از کارت هاي عضو شبکه بانکي شتاب، که پرداخت الکترونیکي آنها فعال است، با 
مراجعه به پایگاه اطالع رساني مذکور و پرداخت مبلغ ۲۲۰/۰۰۰ )دویست و بیست هزار( ریال 
به عنوان وجه ثبت نام اقدام نمایند. همچنین داوطلباني که عالقه مند به شرکت در گزینش 
رشته هاي تحصیلي مؤسسات آموزش عالي غیردولتي و غیرانتفاعي هستند، الزم است، که 
عالوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ ۵۵/۰۰۰ )پنجاه و پنج هزار( ریال 

دیگر نیز براي دوره هاي مذکور، براي اعالم عالقه مندي پرداخت نمایند.
ضمناً به اطالع مي رساند که با توجه به تغییر نظام آموزشي وزارت آموزش و پرورش براي 
تحصیالت دوره متوسطه، نحوه پذیرش دانشجو در مقطع کارداني در سال ۱۳۹8، در زمان 

مقرر اطالع رساني خواهد شد. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

۱- درس فقـــه: کتـــاب آشـــنایی بـــا فقـــه، نوشـــتة ملیحـــه حاجیـــان، انتشـــارات 
مدرســـه.

۲- درس اصـــول عقایـــد: کتـــاب جهـــان بینـــی ۳ )عـــدل الهـــی و قضـــا و قدر( کـــد: ۲۰۰۹، 
شـــامل فصـــل اول )همـــه فصـــل(، فصـــل دوم )بجـــز عنـــوان »فلســـفه اســـالمی« صفحـــه 

 ۲۳ و ۲۴( و از فصـــل چهـــارم، عنـــوان »نظـــام کل تـــا مصائـــب، مـــادر خوشـــبختی هـــا« 
)از صفحه 6۵ تا ۷۲(.        

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

فهرست منابع درس های  »فقه« و » اصول عقاید« رشته علوم و معارف اسالمی  
دورة پيش دانشگاهی آزمون سراسری سال 1397

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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به عنوان  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  کارکنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
مجموعه ای که به صورت تخصصی ارائه دهنده خدمات آموزشی و کمك آموزشی به 
سال  در  است،  کشور  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  سراسری  آزمون  داوطلبان 
تحصیلی ۹6- ۹۷ نیز همانند سال های گذشته، مجموعه آزمون های آزمایشی سنجِش 
پیش را برای استفاده دانش آموزان پیش دانشگاهی و کلیه افرادی که خود را برای شرکت 
در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی آماده می نمایند، 

طرح ریزی نموده است.

ویژگی های آزمون های آزمایشی سنجِش پيش:
* برگزاری آزمون های تابستانه در مرداد و شهریور ۹6 با هدف ارزیابی از مطالعات تابستانی 

داوطلبان؛
* برگزاری آزمون های مرحله ای مطابق با برنامه درسی دبیرستان ها بر اساس بودجه بندی 

جدید منابع درسی؛
* برگزاری آزمون های آزمایشی جامع با استانداردهای آزمون سراسری؛

* برگزاری آزمون جامع دروس پایه در فروردین ماه با هدف ارزیابی وضعیت آمادگی 
داوطلبان در دروس پایه؛

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

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

مقایسه با سایر داوطلبان؛
* ارائه دفترچه پاسخ های کاماًل تشریحی به داوطلبان.

نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

مهلت ثبت نام اینترنتیتاریخ برگزاری آزمونآزمون های آزمایشی
انه

ست
تاب

آزمون برگزار گردید.روز جمعه مورخ ۹6/۴/۳۰اول تابستانه 

آزمون برگزار گردید.روز جمعه مورخ ۹6/۵/۲۰دوم تابستانه 

آزمون برگزار گردید.روز جمعه مورخ ۹6/6/۱۰سوم تابستانه 

ای
ـه 

ــ
حل

مر

آزمون برگزار گردید.روز جمعه مورخ ۹6/8/۱۲مرحله ۱

آزمون برگزار گردید.روز جمعه مورخ ۹6/۹/۳مرحله ۲

آزمون برگزار گردید.روز جمعه مورخ ۹6/۹/۲۴مرحله ۳

مرحله ۴ )جمع بندی 
آزمون برگزار گردید.روز جمعه مورخ ۹6/۱۱/6نیمسال اول(

آزمون برگزار گردید.روز جمعه مورخ ۹6/۱۱/۲۷مرحله ۵

آزمون برگزار گردید.روز جمعه مورخ ۹6/۱۲/۱8مرحله 6

مع
ـا

جـ

آزمون برگزار گردید.روز جمعه مورخ ۹۷/۱/۳۱جامع نوبت اول )پایه(

آزمون برگزار گردید.روز جمعه مورخ ۹۷/۲/۲۱جامع نوبت دوم 

تا روز سه شنبه مورخ روز جمعه مورخ ۹۷/۳/۱۱جامع نوبت سوم
۹۷/۲/۲۵

تا روز سه شنبه  مورخ روز جمعه مورخ ۹۷/۴/۱جامع نوبت چهارم
۹۷/۳/۱۵

چگونگي ثبت نام و برگزاري آزمون هاي آزمایشي سنجِش پيش 
نحوة برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش پيش:

آزمون های تابستانه در سه نوبت، طی ماه های تیر، مرداد و شهریورماه سال جاری 
)۱۳۹6( برگزار می شود.

در  مرحله ای  آزمون های  تابستان،  در  تابستانه  آزمون  نوبت   ۳ برگزاری  از   بعد 
هر  در  که  طوري  به  می شود؛  برگزار  درسی  منابع  تقسیم بندی  براساس  و  نوبت   6
عمل  به  امتحان  داوطلبان  از  شده،  انجام  تقسیم بندي هاي  طبق  آزمون،  از  مرحله 
مي آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر مرحله، از قسمت یا 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 این تأکید که بیشتر 

سؤاالت از بوجه بندی مرحلة سوم خواهد بود(.
و  ارزیابی  آزمون  عنوان  تحت  مرحله چهارم  مرحله  ای،آزمون  آزمون  بین شش  در 
جمع بندی ترم اول، به  منظور آشنایی بیشتر داوطلبان با پرسش های چهار گزینه ای مباحث 
ترم اول برگزار می شود که انتظار می رود با توجه به برگزاری امتحانات ترم اول، داوطلبان 
 در این آزمون با آمادگی کامل، دانسته های درسی خود را ارزیابی نمایند. پس از برگزاری 
6 نوبت آزمون هاي آزمایشي مرحله اي فوق، از ابتدای سال ۹۷، ۴ نوبت آزمون های آزمایشي 
جامع تا قبل از برگزاري آزمون سراسري سال ۱۳۹۷ با هدف رساندن داوطلبان به حداکثر 
آمادگی براي حضور در آزمون سراسری ۱۳۹۷ برگزار مي شود. پس از برگزاري هر یك 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 
این 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 نهایت آزمون سراسري 
اقدام نمایند. کارنامه داوطلبان در هر آزمون، بالفاصله در عصر همان روز برگزاری آزمون، 

از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر می شود.
    توضیح این 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 یك جامعه آماري وسیع مورد ارزیابي قرار دهند.

زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه آزمون هاي سنجِش پيش:
کارت ورود به جلسه آزمون های آزمایشی سنجِش پیش، برای کلیه داوطلبان سراسر 
کشور از روز سه شنبه قبل از هر آزمون منحصراً از طریق سایت اینترنتی شرکت تعاونی 
با  داوطلبان،  و  می گردد  توزیع   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  آموزشی  خدمات 
مراجعه به سایت اینترنتی فوق الذکر، نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام 

می نمایند.
کارنامه نتايج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجِش پيش، در عصر روز برگزاری هر 
منتشر   www.sanjeshserv.ir نشانی به  شرکت  اینترنتی  سایت  طریق  از  آزمون 
آزمون های  کل  نمره  محاسبه  که  می رساند  دانش  آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد. 
آزمایشی، براساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور در ارتباط 
با آزمون سراسری سال ۱۳۹6 عمل خواهد شد. همچنین نمره آزمون دروس عمومی و 
اختصاصی همانند آزمون سراسری و براساس نمره آزمون عمومی )با توجه به ضرایب( به 
عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسیم بر مجموع کل ضرایب 

محاسبه می شود.

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

آزمون هاي آزمایشي سنجِش پيش ویژه دانش آموزان

 پيش دانشگاهي و داوطلبان آزمون سراسری سال 97
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

راه اندازي کانال اطالع رساني این سازمان 
در شبکه هاي اجتماعي با استفاده از پيام رسان هاي داخلي

سازمان سنجش آموزش کشور به منظور سهولت اطالع رساني و تسریع 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 عضویت 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 ایتا

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش پيش:
 شرکت تعاونی خدمات آموزشی سازمان سنجش، همچون سنوات گذشته، برای متقاضیان 
بیش از یك نوبت آزمون تخفيفاتی را در نظر گرفته است که این امکان را میسر می نماید 
تا در صورت افزایش تعداد مراحل، از تخفيف بیشتری بهره مند گردند و در این جهت برای 
سال ۹6- ۹۷ شیوه اعمال تخفيف شهریه آزمون را برای متقاضیان بیش از یك آزمون، 
در جهت رفاه حال داوطلبان عزیز به کار گرفته است تا ضمن تجمیع فرآیند ثبت نام برای 
هر یك از دانش آموزان در کلیه مراحل، امکان پرداخت شهریة کمتری برای ثبت نام فراهم 

شود.

جدول شهریة آزمون های آزمایشی سنجِش پيش: 

مبالغ )ریال(مراحل

آزمون جامع
۱۳۲۰,۰۰۰ نوبت آزمون جامع
۲6۳۰,۰۰۰ نوبت آزمون جامع

باتوجه به اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی است که هر یک 
مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها، داوطلب را گام به گام آماده تر می نماید، 
لذا توصيه می شود که داوطلبان عزیز در کلية آزمون های جامع به طور یکجا ثبت نام 

نمایند.
شایان ذکر است که داوطلبان، برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی، بهتر است تعداد 
مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از تعداد 
آزمون های آزمایشی سنجِش پیش، از تخفیف باالتری نیز بهره مند شوند. بدیهی است 
 که مطلوب ترین حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی، ثبت نام یکجا در 
۲ نوبت آزمون جامع است که در این صورت، با احتساب تخفیف ویژه 10/000 ریالی، 

متوسط شهریه هر آزمون 315/000 ریال و مجموعاً 630/000 ریال 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 اینترنتی به طور خودکار، وجه را با احتساب تخفیف محاسبه 

می نماید.

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

www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام اقدام و کد رهگیري دریافت نمایند.

الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهندة ثبت نام 
نهایی داوطلب نبوده و الزم است که وي بعد از خرید کارت اعتباری )دریافت شماره 
پرونده و شماره رمز( به لينک ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی کرده و 

شماره پرونده و کد پی گيری 16 رقمی دریافت نماید.
داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
ویژه:  خط  با  می توانند   ثبت نام،  ضوابط  و  شرایط  خصوص  در  سؤال  گونه  هر 
42966-021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:30 

الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00
ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت ثبت نام 
به صورت یکجا 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: صبح8:۳۰  الی ۱۲:۳۰و عصر ۱۳:۳۰ الی ۱6:۰۰  با شماره تلفن هاي: 888۴۴۷۹۱ 

الی 888۴۴۷۹۳ تماس حاصل نمایند.

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

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

این خصوص دقت الزم را به عمل آورند.

ثبت نام حضوری: ثبت نام برای کلیه داوطلبان سراسر کشور از طریق سایت اینترنتی 
به نشانی: www.sanjeshserv.ir امکان پذیر است و دفتر مرکزی شرکت به نشانی: 
روبروی  نژادکی،  شهید  خیابان  شیرازی،  میرزای  خیابان  زند،  کریم خان  پل  تهران، 
در  مراجعان  از  ثبت نام  آماده  نیز   88321455 تلفن:   ،۳۰ پالک  سنایی،  کالنتری 

ساعات اداری است.

راهنمای نحوة ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجِش پيش
مراحل ثبت نام:

گام اول: پرداخت مبلغ ثبت نام و دریافت شماره پرونده و رمز عبور )پرداخت از طریق 
کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به صورت اینترنتی است(.

گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سایت ارائه شده: لینك ثبت نام آزمون های آزمایشی 
سنجشـ  ثبت نام جدید(.

گام سوم: دریافت کد پیگیری ۱6 رقمی ثبت نام.
 شرکت تعاوني خدمات آموزشي
 کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور
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