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نام آزمون
ثبت نام

برگزاري آزمون
تااز

جمعه 97/5/12ثبت نام پايان پذيرفتكارداني به كارشناسي ناپيوسته

پذيرش بر اساس سوابق تحصيليثبت نام مجدد: دوشنبه 8 تا جمعه 97/5/12فني و حرفه اي كارداني نظام جديد

آیا از استعدادها و 

توانایي هاي خود مطلعيد؟ 

آشنایی با 

رشته 

مهندسی 

نقشه برداری 

انتخاب رشته 

خوب 

تضمین 

آینده بهتر 

اطالعیه سازمان  سنجش آموزش  کشور در خصوص :

طراحي رشته هاي گروه    آزمون عملي و

هنردرآزمون سراسري 97

کالس هاي 

کنکور: 

مفید یا 

بي فایده؟

سومين  و  بيست  نهايی  مرحله  آزمون 
در  كشور،  دانشجويی  ـ  علمی  المپياد 
تير   29 جمعه  و   28 پنجشنبه  روزهای 
شهيد  مهندسی  و  فنی  پرديس  در  ماه 
با  بهشتی  شهيد  دانشگاه  عباسپور 

حضور 1182 داوطلب برگزار می شود.
طریق  از  داوطلبان،  این  از  نفر   356 تعداد 
آزمون  با  همزمان  که  متمرکز،  المپیاد 
  826 و  است،  شده  برگزار  کارشناسی ارشد 
دانشگاهی،  مناطق دهگانه  از  نیز   دیگر  نفر 
الهیات  فارسي،  ادبیات  و  زبان  رشته های  در 
علوم  اقتصادي،  علوم  اسالمي،  معارف  و 
روان شناسی،  جغرافیا،  علوم  حقوق،  تربیتی، 

شیمي، فیزیك، زیست شناسي، ریاضي، آمار، 
علوم زمین، مهندسي برق، مهندسي شیمي، 
مهندسي عمران، مهندسي مكانیك، مهندسي 
کامپیوتر، مهندسی صنایع، مهندسی متالورژی 
و مواد،  مهندسي کشاورزي )زراعت و اصالح 
نباتات(، طراحی صنعتی، و سلو ل های بنیادی 
و مهندسی بافت به مرحله نهایی راه یافته اند.

مهندسی  روان شناسی،  رشته  سه  امسال، 
صنایع، و سلول های بنیادی و مهندسی بافت 
به رشته های المپیاد علميـ  دانشجویي کشور 
اضافه شده و تعداد رشته های این المپیاد در 

این آزمون به 23 رشته رسیده است.
نیز  نخبگان  ملی  بنیاد  که  است  گفتني 

المپیاد علمي  برای برگزیدگان  را  تسهیالتی 
ـ دانشجویی در نظر گرفته است.

ضمناً الزم به یادآوري است که 15 نفر برگزیده 
از  آزمون،  بدون  المپیاد،  این  نهایی  مرحله 
کارشناسی ارشد  مقطع  در  دانشگاه ها  سوي 

پذیرش می شوند.
جلسه  به  ورود  کارت  که  است  ذکر  قابل 
آزمون های این المپیاد تا پایان روز سه شنبه 
واحد  سایت  طـــریق  از  )فردا(،   97/04/26
المپیاد علمــيـ  دانشجویی کشـــور به آدرس:
http://Olympiad.sanjesh.org 

قابل دریافت است.
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
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مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org

به  اختصار  به  پیش،  شماره  هفته«  »یادداشت  در 
»شناخت عالیق تحصیلي« داوطلبان پرداختیم و از شما 
پرسیدیم که »از عالیق تحصیلي خود تا چه اندازه آگاهي 
این  را  صحیح  رشته  انتخاب  مالك  نخستین  و  دارید؟« 
استعدادها  مورد  در  نیز  شماره  این  در  دانستیم.  موضوع 
با شما  به طور مجمل و مختصر  توانایي هاي داوطلبان  و 

سخن خواهیم گفت.
و  استعداد ها  از  داوطلب  آگاهي  یعني  مرحله،  این 
انتخاب رشته  توانایي هاي خود، که دومین گام در مسیر 
صحیح محسوب مي شود، با بحث قبلي ما )شناخت عالیق 
در  رشته  انتخاب  زمینه  در  که  بحث هایي  و  تحصیلي( 
به  گذاشت،  خواهیم  میان  در  شما  با  آینده  شماره هاي 
صورت زنجیروار مرتبط است و باید کلیت آنها را در هنگام 

انتخاب رشته مّدنظر قرار داد و اعمال کرد. 
از  آگاهي  که  شویم  یادآور  باید  مرحله  این  تعریف  در 
بخش هاي  مهم ترین  از  توانایي هاي خویش،  و  استعدادها 
اهمیت  است.  صحیح  رشته  انتخاب  امكان  آوردن  فراهم 
آنجا  از  دیگر،  مراحل  با  مقایسه  در  مرحله  این  بیشتر 
توانایي هاي  و  استعدادها  این  بدانیم  که  مي شود  آشكار 
یك  افراد  میان  )حتي  دیگر  فرد  به  فرد  یك  از  فردي، 
مثاًل   است؛  یكدیگر  با  تقابل  در  گاه  و  متفاوت  خانواده( 
افراد دو قلویي روبرو باشیم  با  از ما ممكن است  هر یك 
داشتن  و  ظاهري  شباهت هاي  و  همساني ها  رغم  به  که 
سن و سال یكسان، از استعدادهاي دروني و توانایي هاي 
متفاوتي برخوردار باشند؛ به عنوان مثال، یكي از آنها به 
و  باشد  داشته  بسیاري  عالقه  ورزشي  فعالیت هاي  انجام 
دیگري اصاًل اهل ورزش کردن نبوده و در خود میلي به 
انجام حرکات ورزشي نبیند؛ یا آنكه یكي از این دو فردي 
آمده اند،  دنیا  به  همزمان  و  همراه  طور  به  یكدیگر  با  که 
منطق،  فیزیك،  ریاضیات،  چون  دانش هایي  فراگیري  به 
فلسفه و علومي از این دست که نیاز به اندیشیدن بسیار 
استدالل هاي  آوردن  و  و پي در پي  پیچیده  و محاسبات 
را  آنها  یادگیري  استعداد  و  بوده  متمایل  دارد،  سنگین 
داشته باشد، و دیگري اصاًل به یادگیري این علوم متمایل 
نبوده و استعدادي در این زمینه نداشته باشد، و بالعكس، 
و  ادبیات  و  مباحثي چون شعر  به  و  عاطفي  باشد  فردي 
عرفان و امور هنري عالقه مند بوده و در تسلط بر این گونه 

علوم مستعد باشد و ...
هم اکنون چندین مثال دیگر مانند مثال پیشگفته مي تواند 
فردي  تفاوت هاي  بیانگر  که  شود  جاري  شما  ذهن  در 
اشخاص از لحاظ داشتن استعدادها و توانایي هاي مختلف 
است؛ بنابراین، هنگام انتخاب رشته هاي تحصیلي باید به 
این موضوع عنایت داشت و در کنار شناختي که در مورد 
عالیقمان به رشته هاي تحصیلي حاصل مي کنیم، باید به 
مورد،  این  در  و  باشیم  داشته  کافي  توجه  نیز  نكته  این 

اصطالحاً یك نسخه را براي همه تجویز نكنیم. 
آینده  انتخاب مسیر زندگي  انتخاب رشته،  آنجایي که  از 
است، باید این نكته را به تمام داوطلبان ورود به آموزش 
عالي یادآوري کرد که استعداد افراد در انجام کاري، الزاماً 
و  نیست  معّین  کار  آن  انجام  در  آنها  توانایي  معناي  به 
رشته  یك  در  استعداد  داشتن  خاطر  به  تنها  نمي توان 

تحصیلي، آن رشته را انتخاب کرد؛ زیرا توانایي هاي شغلي، 
مسأله اي فراتر از استعداد شخصي افراد است و تواِن الزمي 
در  است،  الزم  خاص  شغل  دریك  بودن  موفق  براي   که 

هر کس وجود ندارد. 
یك مثال کاماًل عیني مي تواند به شناخت نقش استعدادها 
کمك  تحصیلي  رشته  انتخاب  در  فردي  توانایي هاي  و 
نماید: فرض کنید یك  یاري  این زمینه  کرده و ما را در 
داوطلب دختر، که در گروه آزمایشي علوم ریاضي و فني 
به  آزمون  این  اولیه  نتایج  اعالم  با  است،  کرده  شرکت 
یكي  در  اینكه  از  اطمینان  با  و  یابد،  دست  خوبي  رتبه 
از رشته هاي مهندسي پذیرفته مي شود، دست به انتخاب 
چنین رشته هایي بزند. حاال وي با بررسي عالیق و استعداد 
عالقه  متوجه  مهندسي،  رشته هاي  همین  میان  در  خود 
زیاد خود به رشته مهندسي معدن مي شود؛ آن چنان که 
دانشگاه هاي  تمام  در  را  رشته  این  تنها  مي دهد  ترجیح 
انتخاب  مي شود،  ارائه  آنها  در  شده  یاد  رشته  که  کشور 
نماید. با توجه به آنكه فرد مورد نظر ما، به احتمال بسیار، 
در یكي از انتخاب هاي خود پذیرفته مي شود، باید بررسي 
رشته  در  قبولي  از  پس  دختر  داوطلب  این  آیا  که  کرد 
توانایي گذراندن واحدهاي عملي رشته  مهندسي معدن، 
یاد شده را دارد یا نه، و اصاًل به فرض گذراندن واحدهاي 
عملي این رشته، پس از فراغت از تحصیل، آیا این داوطلب 
مي تواند به صورت طاقت فرسا و بي تناسب با فیزیولوژي 
شبانه روزي  طور  به  است،  زن  یك  که  جسماني خویش، 
در  حتي  حتم،  طور  به  شود.  کار  به  مشغول  معادن  در 
صورت توانایي علمي و فني چنین شخصي، مسلم است که 
تحصیل در این رشته  خاص و سایر رشته هاي مشابه، که 
داراي واحدهاي عملي و کارگاهي سنگین براي داوطلبان 
دختر است، و اشتغال در مشاغل مرتبط با آن رشته پس 
این  روحي  و  جسماني  فرسایش  جز  دانش آموختگي،  از 
داوطلب، که در آینده نزدیك، همسر یك فرد و مادر یك 
اگر چیزي  و  ندارد،  ثمري  براي وي  بود،  خانواده خواهد 
مانند ارتقاي شغلي نصیب او شود، به طور قطع در ازاي 
از دست رفتن آرامش رواني و جسماني وي بسیار ناچیز 

خواهد بود.
بیانگر  آن،  مانند  دیگر  مثال  ده ها  و  پیشگفته  مثال 
محدودیت هاي ما در داشتن تمام استعدادها و توانایي هاي 
فردي است که از فردي به فرد دیگر و از یك جنس به 
افراد هستند که  این  و  جنس دیگر کاماًل متفاوت است، 
باید با شناخت این استعدادها و توانایي ها در خود به کشف 
آنها همت گمارند و آن استعدادها و توانایي ها را از مرحله 
»قّوه« به »فعل« درآورند و در جهت »بروز« و »ظهور« 

آنها تالش و کوشش نمایند. 
نتیجه  است،  آمده  پیشین  سطور  در  آنچه  به  توجه  با 
عالیق  شناخت  از  پس  باید،  داوطلب  یك  که  مي گیریم 
نهفته  استعدادهاي  و  توانایي ها  درك  به  خود،  تحصیلي 
در وجود خویش نائل آید و از آنها آگاهي یابد و با توجه 
به این موارد و سایر مواردي که پس از این در شماره هاي 
بعدي یادآور خواهیم شد، دست به انتخاب رشته تحصیلي 

صحیح بزند.
موفق باشيد

آیا از استعدادها و توانایي هاي خود مطلعيد؟ 

حضرت امام سّجاد )ع( فرمودند: 
همانا منافق از کار زشت نهي مي کند، اما خود 
از آ ن اجتناب نمي کند، و به کار خوب سفارش 

مي کند، اما خود ]آن را[ انجام نمي دهد. 

با  بدي را از سینة جز ]غیر از[ خود بر َکن، 
کندن آن از سینة خویشتن. 

حضرت امام محمد باقر )ع( فرمودند:
انجام  کامل  به طور  را  نمازش  رکوع  که  هر 
دهد، هیچ ترس و وحشتي در قبر به سراغش 

نمي آید.
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

راه اندازی كانال اطالع رسانے اين سازمان 
در شبكه های اجتامعے با استفاده از پيام رسان های داخلے

سازمان سنجش آموزش کشور به منظور سهولت اطالع رساني و تسریع در انعكاس 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

تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97 
دانشگاه آزاد اعالم شد

صدور  با  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  تکميلی  تحصيالت  و  آموزشی  معاون 
مراكز  و  واحدها  به  را  تحصيلي 98-97  سال  آموزشی  تقويم  بخشنامه ای، 

آموزشی اين دانشگاه ابالغ كرد.
بر اساس بخشنامه صادر شده، سال تحصیلی 97-98 در دانشگاه آزاد اسالمی از روز 

24 شهریور سال 97 آغاز مي شود و در روز 24 مرداد سال 98 پایان می یابد.
در این بخشنامه تأکید شده است که به منظور وحدت رویه، واحدهای مجری باید 
بر اساس این تقویم عمل کنند و هرگونه برنامه ریزی خارج از تقویم یادشده، قابل 

پذیرش نخواهد بود.

مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد 
دانشگاه آزاد تمدید شد

اسالمی  آزاد  دانشگاه   1397 سال  كارشناسی ارشد  رشته  انتخاب  مهلت 
تمديد شد.

مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی تا ساعت 24 روز پنج شنبه 
28 تیر تمدید شد.

پیش از این، مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی، آخرین مهلت برای انتخاب 
اعالم  تیرماه  پنجشنبه 21  روز  تا ساعت 24  را  دانشگاه  این  رشته کارشناسي ارشد 

کرده بود.
داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی: www.azmoon.org برای ثبت 
کد رشته محل های انتخابی شان اقدام کنند. ضمناًَ هر داوطلب می تواند 100 رشته/ 

محل را انتخاب و آنها را در برگ اینترنتی انتخاب رشته خود ثبت کند.
به گزارش روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی، هزینه انتخاب 
رشته دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 46 هزار تومان است که با استفاده از 
کارت های بانك عضو شبكه شتاب و از طریق سایت اینترنتی یاد شده قابل پرداخت 

است.

به منظور رفاه حال دانشجويان صورت گرفت:

امکان ثبت نام دانشجویان سایر دانشگاه ها 
در ترم تابستاني دانشگاه پیام نور

روابط عمومی دانشگاه پيام نور، از امکان ثبت نام دانشجويان ساير دانشگاه ها 
در ترم تابستاني اين دانشگاه خبر داد. 

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، روابط عمومی دانشگاه پیام نور اعالم 
کرد: با توجه به گستره کشوری دانشگاه پیام نور و پوشش این دانشگاه در سراسر 
کشور، مراکز و واحدهای مجری ترم تابستاني مشخص شده اند و دانشگاه پیام نور، 
به منظور رفاه حال دانشجویان سایر دانشگاه ها در ترم تابستاني، پذیرای متقاضیان 

ترم تابستانی سایر دانشگاه ها نیز هست.
داوطلبان مهمان می توانند تا روز 30 تیر ماه، درخواست مهمانی خود را به مراکز و 
واحدهای مجری دوره تابستانی دانشگاه پیام نور ارائه کنند. ضمناً انتخاب واحد نیز تا 

روز 30 تیر ماه ادامه دارد.
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به  نیل  که  طور  همان 
اهداف و داشتن یك زندگی موفق 
نقشة  یك  داشتن  و  برنامه ریزی  بدون 
انجام یك  مشخص، امكان پذیر نیست، براي 
کار عمراني، که گاه چندین سال به طول مي انجامد، 
باید نقشه برداري کرد و اطالعات دقیقي از ابعاد مكان 
ساخت سازۀ مورد نظر به دست آورد؛ براي مثال، در هنگام 
نصب دکل هاي مخابراتي، در آغاز باید مسیر دکل گذاري و فواصل 
بین دکل ها، به یاري نقشه برداري تعیین شود و سپس دکل هاي مورد 

نظر را نصب نمود.
در واقع نقشه برداری، علم و فن پردازش، تجزیه و تحلیل و نمایش اطالعات 
مكانی به منظور اجرای بهینة پروژه های عمرانی است؛ یعنی هنگامی که مكان 
ساخت یك سازه تعیین می شود، اولین کار نقشه برداری است تا پستی بلندی ها و نقشه 
مربوط به آن منطقه مشخص شده و بر اساس آن، مكان خاك برداری، میزان خاك برداری 
و نحوه خاك برداری تعیین گردد، و در نهایت، سطح مناسب برای پی سازی سازه مورد 

نظر آماده شود.
معموالً عملیات نقشه برداری، شامل دو مرحله برداشت )یا اندازه گیری و محاسبه( و ارائه 
نتایج کار است. در مرحله اندازه گیری، از وسایل و دستگاه ها )نظیر توتال استیشن ها، 
تا داده های الزم برای  تئودولیت ها، جی پی اس( و روش های مختلفی استفاده می شود 
مرحله دوم به دست آید، و سپس نتایج کار به صورت های آنالوگ )نقشه، مقاطع طولی و 

عرضی و...( یا رقومی )مانند جدول ها، مدل های رقمی زمین( ارائه می گردد. 
در نقشه برداری از مناطق کوچك، اثر کرویت زمین تقریباً ناچیز است و می توان زمین 
را در منطقة کوچكی مسطح در نظر گرفت. در مواقعی که زمین را مسطح فرض کنیم، 
روش نقشه برداری، مستوی نامیده می شود. این فرضیه، مادامی که سطح منطقه مورد نظر 
از چند صد کیلومتر مربع تجاوز نكند، قابل قبول است. از نقشه برداری مسطح )مستوی( 
برای انجام کارهای مهندسی، معماری، شهرسازی، باستان شناسی، ثبت و امالکی، تجاری، 
اکتشافی استفاده می شود. ضمناً برای نمایش اطالعات جمع آوری شده در نقشه برداری، از 

سیستم تصویر استفاده می گردد.
رشته مهندسی نقشه برداری، که امروزه گاهی اوقات مهـندسی ژئودزی و ژئوماتیك نیز 
خوانده می شود، در برگیرنده کلیه فعالیت هایی است که به نوعی به برآورد مختصات یك 

یا چند نقطه از سطـح درون یا بیرون زمین، منجر می گردد.
در گذشته، این رشته از جمله گرایش های مهنـدسی عمران به حساب می آمد؛ زیرا هر نوع 
فعالیت و سـاخت و ساز عمرانی در نخستین گام، مستلزم استفاده از نقشه است؛ اما امروزه، 
با گسترش دامنة فعالیت های مهندسان این رشته، شاهد حضور آنان در سایر کاربردهای 
علمی، تحقیقاتی و صنعتی، اعم از کنترل سدها، برج های بلند، هدایت هواپیماها، پیش بینی 
زلزله، باستان شناسی، ساخت قطعات صنعتی و ... هستیم؛ از همین رو، نقشه برداری به 

عنوان یك رشتة مجزا در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ارائه می شود.
رشتة نقشه برداري، با جغرافیا و سنجش از راه دور، ارتباط نزدیكي دارد؛ براي مثال، وقتي 
مهندس نقشه برداري به منظور تهیة نقشه از ماهواره کمك مي گیرد، به رشته سنجش از 
راه دور نزدیك مي شود. در جغرافیا نیز از نقشه، براي تهیة اطلس هاي جغرافیایي استفاده 

مي شود.

ـ  نقشه برداری  گرایش های  دارای  کارشناسی ارشد،  مقطع  در  نقشه برداری  مهندسی 
ژئودزی، نقشه برداریـ  سنجش از دور، نقشه برداریـ  سیستم های اطالعات جغرافیایی، و 

نقشه برداریـ  فتو گرامتری است. 
توانمندی های الزم برای موفقیت در رشته مهندسی نقشه برداری 

از آنجا که هدف عمدۀ در این رشته، برآورد مختصات نقاط زمینی است، و مختصات نیز 
یك کمیت ریاضی است، محاسبات ریاضی، از هندسه اقلیدسی، مثلثات و هندسه فضایی 
گرفته تا ریاضیات مهندسی پیشرفته و هندسه دیفرانسیل، جزو مبانی این رشته محسوب 
می شود.  همچنین به سبب آنكه موضوع مورد مطالعه نقاط زمین است، آگاهی از فیزیك 
و دینامیك زمین و اجرام سماوی دیگر، نیز قطعاً نقش بسزایی در پیشرفت در این رشته 

دارد.
گفتنی است که تعداد واحدهای دروس عملی مهندسی نقشه برداری نسبتاً زیاد است؛ زیرا 
برآورد مختصات و تهیه نقشه در مرحله اول، مستلزم جمع آوری اطالعات زمینی است؛ 
از همین رو، دانشجویان رشتة مهندسی نقشه برداری، باید به دو مسأله مطالعات تئوریك 
و مشاهدات عملی توجه ویژه ای داشته باشند؛ در عین حال، گسترش تكنولوژی های نو، 
عاملی شده است که کلید موفقیت دانشجویان، کار با نرم افزارهای موجود و اینترنت باشد.
شایان ذکر است که بسیاري از کارها و طرح هاي نقشه برداری، در خارج از محیط هاي 
شهري است و فعالیت هاي نسبتاً زیادي را مي طلبد؛ لذا داوطلب این رشته، باید عالقه مند 
به کارهاي عمراني باشد و آمادگی جسمی الزم )برای انجام کارهای صحرایی و ...( را داشته 

باشد.
موقعیت شغلی در ایران 

با توجه به اینكه کشور ما منابع آبی، دریایی و نیز معادن زیرزمینی نسبتاً زیادي دارد، به 
فارغ التحصیالن توانمند این رشته نیاز دارد؛ افرادی که بتوانند در پروژه هاي مختلف عمراني 
در زمینه هاي ساختماني، راه سازي، پل سازي، سازه ها و بناهاي آبي، جمع آوري و دفع 

فاضالب و ... مسؤولیت طرح، محاسبه و اجرا و نظارت بر اجرا را بر عهده گیرند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت راه و شهرسازي، وزارت نفت، سازمان آب، سازمان 
بنادر و کشتیرانی، سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان 
نقشه برداری کشور، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، شهرداری های کشور و بخش 

خصوصی، از جمله محل های جذب فارغ التحصیالن این رشته  است. 
البته این نكته را بگوییم که هر دانشجوی نقشه برداری، نمی تواند فرصت های خوب شغلی 
به دست آورد؛ بلكه باید در دوران تحصیل به دنبال پژوهش و یاد گرفتن باشد، نه اینكه 
تنها واحدهای درسی اش را با نمره های باال بگذراند و در عمل چیزی برای گفتن نداشته 

باشد.
درس های این رشته در طول تحصیل

دروس پايه
ریاضی عمومی 1 و 2، معادالت دیفرانسیل، فیزیك 1 و 2، آزمایشگاه فیزیك 1 و 2، 

برنامه نویسی کامپیوتر، آمار و احتماالت مهندسی. 
دروس اصلی و تخصصی 

ـ  ژئومورفولوژی  زمینی،  زیر  نقشه برداری  مهندسی،  ریاضیات   ،2 و   1 نقشه برداری 
ـ  الكترونیك   ،2 و   1 ژئودزی  سرشكنی،  مصالح،  مقاومت  و  استاتیك  زمین شناسی، 
فاصله یاب، فتوگرامتری 1 و 2، نقشه برداری مسیر، تئوری خطاها، هندسه دیفرانسیل، 

مبانی کارتوگرافی. 

آشنایے با رشته 

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

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 
آن است،  ناظر  یا  برگزار می نماید  این سازمان  که  آزمون هایی  در  از شرکت  10 سال 
به  اقدام  محرومیت  طول  در  متخلفان  که  صورتی  در  همچنین  شد.  خواهند  محروم 
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 
برابر  گردد،  اثبات   ) مدرك  دریافت  از  پس  )حتی  آنان  تخلف  و  کنند  شرکت  آن  در  و 
مقررات برگزاری آزمون ها، مدارك مربوط به آنها باطل و از شرکت در آزمون ها به مدت 2 
تا10سال محروم خواهند شد و با توجه به اینکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده 
از سند مجعول و شرکت کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسالمی 
)تعزیرات مصوب 1375( جرم تلقی می شود و مجازات کیفری به همراه خواهد داشت، 

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

می نمایند برخورد قانونی خواهد شد.

متقاضي  داوطلبان  از  دسته  آن  به  اطالع   بدین وسیله    97/3/6 مورخ  اطالعیه  پیرو 
شرکت در پذیرش دوره هاي کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات 
آموزش عالي غیردولتي- غیرانتفاعي سال 1397 که در زمان مقرر )از تاریخ 97/3/6 
لغایت 97/3/20( در آزمون مزبور ثبت نام نموده اند مي رساند که اطالعات ثبت نامي 
داوطلبان، از روز دوشنبه مورخ 97/5/8 لغايت روز جمعه مورخ 97/5/12 روي 
پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت؛ 
لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه 

و در صورت  ثبت نامي  اطالعات  و کنترل  به مشاهده  نسبت  راهنما،  دفترچه  دقیق 
تمایل، نسبت به ویرایش اطالعات خود اقدام نمایند.

ضمناً به منظور مساعدت و همراهي با داوطلباني که در مهلت مقرر موفق به ثبت نام 
بازه زماني فوق )97/5/8  اتخاذ گردیده است که در  ترتیبي  نگردیده اند،  آزمون  در 

لغایت 97/5/12(، این دسته از متقاضیان نیز بتوانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور در خصوص:

 اعالم زمان مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي داوطلبان 

متقاضي شرکت در پذیرش دوره هاي کارداني نظام جدید 

دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي 

غیردولتي- غیرانتفاعي سال 1397

 و همچنین ایجاد امکان ثبت نام براي آن دسته از

 داوطلباني که در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند
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پیرو اطالعیه مورخ 97/4/9، بدین   وسیله  نظر متقاضیان مجموعه رشته هاي تحصیلي 
گروه آزمایشي  هنر شامل: نقاشي، ارتباط تصویري، کارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه، 
طراحي لباس، طراحي صنعتي، کتابت و نگارگري ، ادبیات نمایشي، بازیگري، طراحي صحنه، 
نمایش عروسكي، آهنگسازي، موسیقي ایراني، موسیقي جهاني، مجسمه سازي و عكاسي 
دانشگاه هـا و مؤسسات  آموزش  عالـي در آزمون  سراسري  سال  1397 را که داراي آزمون 

عملي هستند، به  نكات زیر معطوف  مي دارد: 
1- آزمون عملي، منحصراً از داوطلبان گروه آزمایشي هنر که  در جلسه آزمون )بعد از ظهر 
پنجشنبه مورخ 97/4/7( حاضر بوده و بعد از آزمون سراسري )از تاریخ 97/4/9 لغایت 
97/4/15( عالقه مندي خود را با پرداخت هزینه آزمون عملي و طراحي رشته هاي تحصیلي 

در تاریخ مذکور در پایگاه اطالع رساني این سازمان اعالم نموده اند، به عمل خواهد آمد. 
2- داوطلباني که متقاضي آزمون عملي و طراحي رشته هاي تحصیلي فوق الذکر شده اند، 
در صورت تمایل الزم است که پس از اعالم نتایج اولیه، با توجه به دوره هایي که بر اساس 
کارنامه در آن مجاز به انتخاب رشته گردیده اند، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این 
سازمان در زمان مقرر، نسبت به انتخاب کدرشته محل هاي تحصیلي مربوط در فرم انتخاب 

رشته این آزمون از اولویت 1 تا 150 و در هر اولویتي که عالقه دارند اقدام نمایند.
3- متقاضیاني که نسبت به واریز هزینه آزمون عملي خود اقدام نموده اند، باید در زمان 
اعالم شده، کارت آزمون عملي یا طراحي خود را پرینت نموده و طبق آدرس مندرج در 
کارت ورود به جلسه آزمون عملي، برابر زمان و مكان مندرج در پرینت کارت عملي خود 

اقدام نمایند. 
تبصره: آن دسته از داوطلباني که با توجه به پرداخت هزینه برگزاري آزمون عملي، 
متقاضي دو مجموعه از رشته هاي تحصیلي مربوط شده اند، باید به منظور شرکت در هر 

یك از مجموعه هاي ذي ربط، نسبت به پرینت کارت براي هر مجموعه اقدام نمایند. 
4- آزمون هاي عملي و طراحي و درس تخصصي هر رشته، قابل تمدید، تكرار یا برگزاري 

آن به صورت انفرادي براي هیچ داوطلبي و تحت هیچ شرایطي نیست.
5- حضور داوطلب در حوزه، نیم ساعت قبل از ساعت شروع آزمون الزامي است.

6- داوطلباني که متقاضي رشته هاي فوق بوده و نسبت به پرداخت هزینه آزمون عملي در 
موعد مقرر اقدام نموده و به هر دلیل موفق به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون عملي یا 

طراحي از پایگاه اطالع رساني این سازمان نشده اند، باید با به همراه داشتن رسید پرداخت 
هزینه، دو قطعه عكس و کارت شناسایي معتبر، در روزهاي دریافت کارت شرکت  در  
آزمون، به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص در شهرستان محل برگزاري 
آزمون )به آدرس اعالم شده در توضیحات بند الف( و بر اساس برنامه زماني  اعالم شده، 

مراجعه نمایند. 
 الف( رشته هاي  تحصیلي نقاشي ، ارتباط تصویري ، کارداني هنرهاي تجسمي، طراحي 

پارچه، طراحي لباس و طراحي صنعتي
        کارت شرکت در آزمون داوطلبان متقاضي، از تاریخ 97/5/9 تا 97/5/10 از طریق 
سایت این سازمان قابل پرینت است. این داوطلبان الزم  است  در آزمون  عملي رشته هاي 
)نقاشي، ارتباط تصویري، کارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه و طراحي لباس( که 
شروع فرآیند آزمون، رأس  ساعت  8:00 صبح  روز پنج شنبه مورخ 97/5/11 است و رشته 
طراحي صنعتي که فرآیند آزمون، رأس ساعت14:30 بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ 

97/5/11 آغاز مي گردد، شرکت نمایند. 
تذکر مهم: در صورتي که  داوطلبي  پس از دریافت کارت خود در هر یك از رشته هاي  
تحصیلي نقاشي ، ارتباط تصویري ، کارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه، طراحي لباس 
و طراحي صنعتي مغایرتي مشاهده نماید، مي تواند در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه  مورخ 
 9 و 97/5/10 از ساعت 8:00 الي 12:00 ظهر و از ساعت 14:00  الي 18:00 بعد از ظهر
 به نماینده رفع نقص این سازمان مستقر در شهرستان محل برگزاري آزمون به شرح 
جدول ذیل مراجعه نماید. داوطلبان توجه داشته باشند، در صورتي که متقاضي آزمون 
ارتباط تصویري ، کارداني هنرهاي تجسمي ،  رشته هاي جلسه صبح شامل: )نقاشي ، 
طراحي پارچه و  لباس( هستند، منحصراً یك کارت شرکت در آزمون براي آنها پیش بیني 
شده  است و داوطلبان باید براي شرکت در آزمون، حداقل نیم ساعت قبل از شروع آزمون 
در حوزه امتحاني خود در محل برگزاري آن آزمون که آدرس آن روي کارت شرکت در 
آزمون آنها درج شده است، حضور داشته باشند. به همراه داشتن پرینت کارت شرکت 
در آزمون، شناسنامه یا کارت ملي، وسایل مورد نیاز آزمون از قبیل: تخته شاسي به 
ابعاد A3 مدادهاي   )رنگي- سیاه - طراحي و اتود( پر رنگ   و نرم ـ پاك کن  و تراش ـ 
خط کش ، گونیاي  کوچك ، پرگار و گیره هاي  کاغذي الزامي است. داوطلبان رشته هاي  

اطالعیه سازمان  سنجش آموزش  کشور در خصوص :

 تعیین زمان و مکان برگزاري آزمون عملي و 
طراحي رشته هاي تحصیلي نقاشي، ارتباط تصویري، 

کارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه، طراحي لباس، 
طراحي صنعتي، کتابت و نگارگري، ادبیات نمایشي، 

بازیگري، طراحي صحنه، نمایش عروسکي، آهنگسازي، 
موسیقي ایراني، موسیقي جهاني، مجسمه سازي و عکاسي 

درآزمون سراسري سال 1397
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تحصیلي نقاشي ، ارتباط تصویري ، کارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه، طراحي لباس 
)نوبت صبح( دقت کنند که به طرح هاي مقدماتي و اتودهاي اولیه آنها نیز توجه مي شود؛ 

پس بهتر است آنها را پاك نكنند.
شهرستان محل برگزاري و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون داوطلبان متقاضي 
رشته هاي  تحصیلي )نقاشي ، ارتباط  تصویري ، کارداني هنرهاي تجسمي، طراحي پارچه، 
طراحي لباس( طراحي صنعتي و کتابت و نگارگري با توجه به استان محل اقامت آنها به 

شرح جدول ذیل است:
جدول آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون عملي و طراحي رشته هاي  
پارچه،  طراحي  تجسمي،  هنرهاي  کارداني  تصویري ،  ارتباط  نقاشي ،  تحصیلي 

طراحي لباس ، طراحي صنعتي و کتابت و نگارگري با توجه به استان محل اقامت

شهرستان  
برگزاري 
آزمون

استان محل اقامت 
آدرس محل رفع نقص کارت آزموندانشگاه محل رفع نقصداوطلبان

تهران
سمنان-  البرز-  تهران- 
و خارج  قم  مرکزي همدان- 

ازکشور
نبش دانشگاه سوره خوش-  و  آذربایجان  آزادي-بین خیابان  خیابان  تهران- 

کوچه کامیاران.

تبریز
آذربایجان  شرقي- آذربایجان 

 غربي- اردبیل - کردستان
مدني  شهید  دانشگاه 

تبریز- میدان  جهاد )نصف راه( خیابان ورزش.آذربایجان

اصفهان
و  چهارمحال  اصفهان- 

دانشگاه اصفهانبختیاري- یزد
دِر  دانشگاه-  بلوار  شیراز(-  )دروازه  آزادي  میدان   - اصفهان 
شمالي دانشگاه اصفهان- ساختمان آموزش دانشگاه - دفتر ستاد 

آزمون هاي دانشگاه اصفهان.

شیراز
و  کهگیلویه  فارس-  بوشهر- 

بویراحمد
رفاهي  فرهنگي  مجتمع 

دانشگاه شیراز
شیراز- خیابان ساحلي غربي- مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه 

شیراز.

اهواز
لرستان- خوزستان-   - ایالم 

کرمانشاه
عالي جهاد  مجتمع آموزش 

دانشگاهي خوزستان
اهواز- جاده گلستان- انتهاي بلوارپردیس- مجتمع   آموزش عالي 

 جهاد دانشگاهي  خوزستان.

مشهد
شمالي- )رضوي-  خراسان 

بلوار وکیل آباد روبروي پارك ملت درِ شمالي دانشگاه دانشگاه فردوسي مشهدجنوبي( مشهد- 
-مدیریت آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد.

کرمان
بلوچستان-  سیستان   و 

کرمان-هرمزگان

حرفه اي  و  فني  آموزشكده 
چمران  شهید  یك  شماره 

کرمان
کرمان- خیابان شهید مصطفي خمیني- ابتداي اتوبان هفت باغ.

رشت – پردیس دانشگاه گیالن واقع در بلوار حافظ- خیابان  ملت دانشگاه گیالنگیالن- زنجان- قزوینرشت
-روبروي پارك شهر.

بابلسر- خیابان پاسداران- سازمان مرکزي دانشگاه مازندران.دانشگاه مازندران-بابلسرمازندران- گلستانبابلسر

ب( رشته تحصیلي کتابت و نگارگري:   تاریخ آزمون صبح روز جمعه 97/5/12
کارت ورود به جلسه آزمون عملي و تخصصي رشته کتابت و نگارگري در روزهاي 
چهارشنبه مورخ 97/5/10 و پنجشنبه مورخ 97/5/11 از طریق پایگاه اطالع رساني این 
سازمان قابل دریافت خواهد بود. آن دسته از داوطلباني که موفق به پرینت کارت خود 
نشده اند یا مغایرتي در کارت خود مشاهده مي نمایند، مي توانند در روزهاي چهارشنبه  و 
پنجشنبه مورخ 10 و 97/5/11 از ساعت 8:00 الي 12:00 ظهر و بعد از ظهر از ساعت 

 14:00  الي 18:00 به نماینده رفع نقص این سازمان مستقر در حوزه هاي رفع نقص 
)به شرح جدول مندرج در بند الف فوق( با توجه به استان محل اقامت مراجعه نمایند. 
فرآیند آزمون عملي رشته کتابت و نگارگري از ساعت 8 صبح روز جمعه مورخ 97/5/12 
در همان حوزه هاي مندرج در جدول فوق آغاز خواهد شد و داوطلبان الزم است که نیم 
ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون، در حوزه امتحاني مربوط حاضر باشند. به همراه داشتن 
پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل شناسنامه یا کارت ملي الزامي است. عدم حضور در 
آزمون عملي، به منزله انصراف تلقي خواهد شد. ضمناً امكان تكرار یا برگزاري مجدد آزمون 
بعد از تاریخ تعیین شده به هیچ عنوان میسر نیست. آدرس محل برگزاري روي پرینت 

کارت شرکت در آزمون درج گردیده است.
داوطلبان رشته   کتابت و نگارگري، الزم  است  که خودکار، مداد و پاك کن نرم، تخته 
شاسي به ابعاد A3، مدادهاي طراحي B4، B2 و B6 را در جلسه آزمون همراه داشته 
باشند و از الصاق کردن هرگونه کاغذ، کاغذ پوستي و غیره به کار عملي خودداري نمایند. 
ضمناً با عنایت به اینكه به طرح هاي مقدماتي و اتودهاي اولیه آنها توجه مي شود، الزم 
است که داوطلبان آنها را پاك نكنند. هیچ یك از داوطلبان، اجازه آوردن وسایل اضافی، 
اعم از کتاب، جزوه، تلفن همراه، پیجر، نت بوك و هرگونه وسیله الكترونیكی مجهز به 
دوربین فیلم برداری یا عكس برداری و ... )بجز موارد خواسته شده فوق( را ندارند. استفاده 
از هرگونه کتاب طراحی، کاغذ )بجز آنهایی که در جلسه آزمون به داوطلبان داده خواهد 
شد( تصاویر متفرقه در جلسه آزمون، و همچنین در حین انجام پروژه، قدم زدن، سرکشی 
روی کار دیگران، هر نوع پرسش و پاسخ و کمك به دیگران مجاز نبوده و در صورت انجام 
آن، به عنوان تقلب محسوب خواهد شد. ضمناً هرگونه کوالژ کردن، چسباندن و نصب 

کردن مصالح متفرقه روی پروژه عملی یا تشریحی ممنوع است.

ج( رشته هاي تحصیلي ادبیات نمایشي، بازیگري ، طراحي صحنه، نمایش عروسکي، 
آهنگسازي، موسیقي ایراني، موسیقي جهاني، مجسمه سازي و عکاسي:

 متقاضیان رشته هاي تحصیلي مذکور، الزم است که به منظور اطالع از برنامه زماني و محل 
برگزاري آزمون  عملي رشته مورد عالقه خود، به اطالعیه اي که در این خصوص در روز 
 www.sanjesh.org :دوشنبه مورخ 97/5/1 در پایگاه اطالع رساني سازمان به نشاني

درج مي گردد، مراجعه نمایند. 
بازیگري،  نمایشي،  ادبیات  آزمون عملي رشته هاي تحصیلي  است که  توضیح  به  الزم 
جهاني،  موسیقي  ایراني،  موسیقي  آهنگسازي،  عروسكي،  نمایش  طراحي صحنه، 

مجسمه سازي و عكاسي، منحصرًا در شهر تهران برگزار خواهد شد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

بدین وسیله به اطالع مي رساند بر اساس آیین نامه اجرایي ماده واحده مصوب جلسه 
و  آالم  کاهش  منظور  به  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي   1392/8/28 مورخ   739
در  کشور،  زلزله زده  مناطق  داوطلبان  به  خاص  سهمیه اي  زلزله،  از  ناشي  رنج هاي 
با توجه به مواد 1 و  آزمون سراسري سال 1397 تخصیص داده خواهد شد. ضمناً 
2 آیین نامه اجرایي مزبور، مكاتبات الزم با وزارت محترم کشور در خصوص مشخص 
نمودن شهرها و بخش هایي که زلزله هاي سال جاري منجر به خسارت هاي جاني و 

مالي در آنها شده، به عمل آمده است. 
و  وزارت محترم کشور  از طرف  نام بخش ها و شهرهاي آسیب دیده  ارسال  از  پس 
مشخص شدن ظرفیت دانشگاه ها و رشته محل ها، ظرفیت های تخصیصي به داوطلبان 
)دفترچه  رشته  انتخاب  راهنماي  دفترچه  طریق  از  و  شده  تعیین  زلزله زده  مناطق 

شماره 2( آزمون سراسري در مرداد ماه سال 1397 اطالع رساني خواهد شد.      
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اختصاص سهمیه به داوطلبان 

مناطق زلزله زده کشور در آزمون سراسري سال 1397
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بسیاری از داوطلبان عزیز بعد از آزمون سراسري گمان می کنند که دیگر همه چیز تمام 
شده است و پس از اعالم نتایج اولیه و انتخاب رشته، باید منتظر نتیجه نهایی بمانند. 
درست است که کنكور به گونه ای که شما عزیزان تصور می کنید، پایان پذیرفته است، اما 
هنوز تا نتیجه گیری نهایی از کنكور، کارهایی وجود دارد که با انجام آن می توانید نتیجه 
خوب یا غیرقابل قبولی از تالش و کنكور خود بگیرید. این کارها به طور مستقیم به انتخاب 
رشته شما داوطلبان عزیزان مربوط می شود. باور کنید که یك انتخاب رشته درست و 
اصولی، می تواند تأثیر زیادی بر آینده تحصیلی و شغلی شما گذارد و یك انتخاب رشته بد 
و نادرست هم می تواند باعث شود تا بخش قابل مالحظه ای از تالش و کوشش شما نقش 

بر آب گردد. 
 هر سال، وقتی دانشجویان برای اولین بار، هم ورودی های خود را در دانشگاه می بینند، 
بالفاصله این سؤال برایشان مطرح می شود و از آنها مي پرسند که »رتبه شما چند بود؟« و 
گاهی در کمال ناباوری، مطلع مي شوند طیف رتبه هایی که در یك رشته و دانشگاه پذیرفته 
شده اند، تفاوت کم یا حتی اختالف فاحشی با یكدیگر دارد. در چنین شرایطی، گروهی 
از دانشجویان، با اطالع از رتبه های افراد دیگر، دریغ و افسوس می خورند؛ زیرا با رتبه ای 
نزدیك یا حتی بهتر از رتبه برخی از دانشجویان دیگر، مجبور شده اند که در رشته ها یا 
دانشگاه هاي پایین تر تحصیل کنند. اینجاست که تفاوت یك انتخاب رشته خوب و انتخاب 
رشته بد یا غیر اصولی و شتاب زده مشخص می شود. بیشتر کسانی که در زمان اعالم نتایج 
نهایي آزمون سراسري موفق می شوند در رشته های خوب و متناسب با رتبه اکتسابي شان 
یا حتی بهتر از رتبه خود مشغول به تحصیل شوند، کسانی هستند که پس از کنكور تا 
زمان انتخاب رشته، با چشم باز و حوصله فراوان تحقیق کرده و تمام جوانب موضوع را 

بررسی نموده اند.  
     ما در این مقاله می خواهیم با شما عزیزان درباره یك انتخاب رشته خوب و اصولی 
صحبت کنیم. حتماً همه شما می دانید که تا اعالم نتایج اولیه آزمون سراسري زمان زیادی 
باقی نمانده است. اگر می خواهید انتخاب رشته خوبی داشته باشید و از نتیجه زحمات خود 
به خوبی استفاده کنید، حتماً باید روی جنبه های مختلف انتخاب رشته از هم اکنون فكر 
کرده و سپس تحقیق کنید. ضمناً به این موضوع نیز توجه داشته باشید که انتخاب رشته 
از چنان اهمیتی در میان مشاوران کنكور برخوردار است که بسیاری از آنها، آن را جزوی 
از کنكور می دانند؛ یعنی خوب یا بد انتخاب رشته کردن، همان قدر اهمیت دارد که خوب 
یا بد در آزمون سراسري شرکت کردن. برای اینكه انتخاب رشته خوبی داشته باشید حتماً 
به این نكات توجه نمایید و تمام زوایای هر موضوعی را که در زیر به شما عزیزان اشاره 

می شود به خوبی بررسی کنید. 
وقت بگذارید

درباره اهمیت انتخاب رشته برایتان توضیح دادیم. به دلیل همین اهمیت، و از آنجایی که 
انتخاب رشته، بر آینده و زندگی شما تأثیر می گذارد، حتماً برای آن وقت بگذارید. ضمناً 
با خود نگویید که پس از اعالم نتایج اولیه آزمون سراسري چاره اندیشی خواهم کرد؛ 
بلكه از همین االن دست به کار شوید. الزم نیست که همه ساعات روز را به انتخاب رشته 
اختصاص دهید، بلكه اگر در روز، یك یا دو ساعت را به انجام این کار اختصاص دهید کافی 
است. اگر این کار را بكنید، خواهید دید که چقدر در هنگام انتخاب رشته، فكر شما با 

تشویش و استرس کمتری توان انتخاب و گزینش صحیح رشته ها را خواهد داشت.
بررسی و تحقیق کنید 

یكی از کارهایی که همه انسان های موفق انجام می دهند این است که قبل از آغاز هر 
کاری، درباره جوانب مختلف آن کار، بررسی و تحقیق مي نمایند و سپس مبادرت به 
تصمیم گیری در این زمینه کرده و اقدام به انجام آن کار می کنند. شما داوطلب عزیز برای 
کنكور تالش زیادی کرده، وقت زیادی گذاشته و هزینه صرف کرده اید؛ اما با تمام این 
زحمات و سختی ها، در کنار این موضوع که انتخاب رشته، انتخاب راه زندگی و آینده بیشتر 

شماست، تحقیق و بررسی را فراموش نكنید و تا آنجا که می توانید، درباره جوانب رشته ها 
و دانشگاه هایی که به آنها عالقه مند هستید، درباره رشته های خوب گروه امتحانی خود، در 
خصوص رشته های جدید، میزان سختی و آسانی هر رشته و خالصه در تمام جوانب آنها 
پرس و جو کنید. این پرس و جوها به شما کمك خواهد کرد تا با چشم بازتر و به شیوۀ 

درست تري انتخاب رشته کنید. 
در حال حاضر، به دلیل سهولت دسترسی به اخبار و اطالعات و امكانات زیادی که به 
راحتی در اختیار همگان قرار می گیرد، تحقیق و بررسی در این زمینه هم راحت تر شده 
است. از جمله کارهایی که می توانید در این خصوص انجام دهید این است که دانشجویانی 
را که در رشته ها و دانشگاه هاي مورد نظر شما تحصیل می کنند، یافته و درباره رشته ها و 
دانشگاه هاي یاد شده پرس و جو کنید. ضمناً می توانید به سایت های مختلف سر بزنید و 
اطالعات زیادی در این باره گردآوری کنید. عالوه بر سایت های عمومی، سایت دانشگاه هاي 
مختلف هم اطالعاتی درباره رشته ها و امكانات دانشگاه به شما ارائه خواهد داد؛ حتی درباره 
شهرهایی که دانشگاه هاي مطلوب شما در آنجا قرار دارد، آب و هوا، میزان دوری و نزدیكی 
آن به محل سكونت شما، امكانات شهر مورد نظر و ... هم در سایت ها اطالعاتی پیدا خواهید 
کرد؛ پس منتظر چه هستید؟ وقت را تلف نكنید و به این تحقیق و پرس و جو، به عنوان 
یك تفریح نگاه کرده و اطالعات خود را تا هنگام اعالم نتایج اولیه آزمون سراسري گردآوری 

کنید تا به موقع از آنها استفاده نمایید.
عالقه مندی هایتان را در نظر بگیرید

یكی از مهم ترین نكات در انتخاب رشته، عالقه داوطلب به رشته های مختلف است. عالقه 
باعث می شود تا شما در آینده و هنگام تحصیل در رشته مورد نظر، موفق تر و بهتر عمل 
کنید؛ البته به این نكته هم توجه داشته باشید که عالقه مهم است، اما عوامل دیگری هم 
مانند استعداد و بازار کار و ... می تواند در انتخاب رشته شما دخیل باشد؛ بخصوص اگر شما 
جزو آن دسته از داوطلبانی هستید که می خواهید از طریق رشته دانشگاهی خود، سریعاً 
جذب بازار کار شوید حتماً در کنار عالقه مندی، به وضعیت بازار کار رشته یا رشته های 
مورد نظر خود در آینده نیز توجه کنید. انجام این کار به شما کمك می کند تا عالقه خود 
را با شرایط دیگری سنجیده و در نهایت، بهترین تصمیم و درست ترین انتخاب رشته را 

داشته باشید.
در مورد استعدادهایتان رو راست باشید

انتخاب رشته باید منطبق با “استعداد« داوطلب باشد. برخی از داوطلبان، که در آزمون 
سراسري، رتبه های یك، دو یا سه رقمی کسب می کنند، با توجه به رتبه خوب خود، به 
عنوان یك روند مرسوم، به دنبال انتخاب رشته هایی مثل پزشكی و مهندسی و در مجموع 
رشته های خوب هستند و استعداد و توانایی خود را در نظر نمی گیرند. عده ای دیگر از 
داوطلبان نیز که رتبه خوبی ندارند، با انتخاب رشته های پایین تر، که متقاضی کمتری 
دارند، بدون توجه به استعداد و توانایی خود، صرفاً به دنبال راهیابی به دانشگاه هستند. 
یكی از اشتباه های جبران ناپذیری که بسیاری از داوطلبان مي کنند این است که در زمان 
انتخاب رشته، رشته یا رشته هایی را بدون توجه به عالقه و استعداد خود انتخاب می کنند 
که باید حداقل دو تا چهار سال )طول دوره کارداني یا کارشناسي( با آن رشته درگیر باشند 

و بعد زندگی خود را بر پایه رشته ای ادامه مي دهند که هیچ تمایلی به آن رشته ندارند. 
    از همین االن و در فرصت مناسبی که دارید، رشته هایی را که در آنها توانمند هستید 
و موفق خواهید شد، و رشته هایی را که به نظر خودتان در آنها استعداد ندارید، مشخص 
کنید. این رشته ها را با عالقه مندی های خود و بازار کار منطبق نمایید و به یك جمع بندی 
نهایی در این موارد برسید. به خاطر داشته باشید که عالقه و استعداد، دو عامل مهم در 
انتخاب رشته هستند، و اگر رشته هایی وجود دارد که هم به آنها عالقه مند هستید و هم 
استعداد کافی در فراگیري مفاد و مباحث علمي آن رشته ها را دارید، حتماً این رشته ها را 

مشخص کرده و بیشتر روی آنها فكر کنید.

انتخاب رشته خوب، تضمني آینده بهرتانتخاب رشته خوب، تضمني آینده بهرت
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به آینده شغلی رشته خود نیز توجه کنید
یكی از دالیل اصلی و بسیار مهمی که بیشتر داوطلبان به خاطر آنها به ادامه تحصیل می 
پردازند، اشتغال است؛ البته همه کسانی که تحصیل دانشگاهی دارند نباید توقع داشته 
باشند که بتوانند در زمینه رشته دانشگاهی خود بسرعت مشغول به کار شوند؛ بخصوص 
در شرایط فعلی که تعداد فارغ التحصیالن رشته های مختلف از بازار کار و تقاضا بیشتر است. 
اگر شما جزو این دسته از داوطلبان هستید که حتماً می خواهید در زمینه رشته دانشگاهی 
خود فعالیت کنید، قبل از هر چیز به بازار کار رشته یا رشته های مورد عالقه خود نگاهی 
بیندازید و عالوه بر میزان تقاضا در بازار کار، سختی ها و شرایط کار مورد عالقه خود را هم 

در نظر بگیرید. 
    نكته دیگر در این باره اینكه افراد زیادی وجود داشته اند که به دلیل بازار کار خوب 
یك رشته وارد آن شده اند، اما بعدها به دالیل شرایط خاصی که آن رشته داشته است، 
نتوانسته اند در رشته یاد شده به کار و فعالیت مشغول شوند؛ به عنوان نمونه، در مورد 
رشته هاي پرستاری، مامایی و سایر رشته هایی که باید در بیمارستان فعالیت کنید، به 
شیفت شب و سایر سختی های این گونه مشاغل توجه داشته باشید. رشته هایی مانند 
مهندسی معدن، سختی های خاص خود را دارد. در زمینه اشتغال در رشته هایی مانند 
شیالت و نظایر آن هم باید بدانید که مجبور هستید در مناطقی خاص فعالیت کنید. برخی 
رشته ها هم وجود دارند که اشتغال در آن رشته ها پس از فارغ التحصیلی، نیاز به سرمایه 
و سرمایه گذاری دارد و شما الزم است که توان مالی خانواده و خودتان یا تسهیالتی را که 

برای اشتغال در چنین رشته هایی ارائه می شود، نیز در نظر بگیرید.
مشورت کنید

یكی از کارهایی که انجام آن در انتخاب رشته به شما کمك مؤثری خواهد کرد، مشورت 
با افراد صاحب اطالع است. پدر و مادر یا خواهران و برادران تحصیل کرده شما، مشاوران، 
معلمان و حتی دانشجویان یك رشته می توانند طرف های خوبی برای مشورت در این 
زمینه باشند. هر کدام از این افراد از زوایای مختلفی به موضوع ادامه تحصیل شما توجه 
می کنند و برای همین می توانند به خوبی به شما کمك کنند؛ اما به خاطر داشته باشید که 
حرف نهایی را در انتخاب رشته باید خود شما بزنید؛ زیرا این شما هستید که می خواهید 
دو یا چهار سال در رشته مورد نظرتان تحصیل کنید و بعد آینده و زندگی خود را با آن 

منطبق نمایید؛ پس با افراد مختلف و صاحب اطالع مشورت کنید و در نهایت، با سنجیدن 
تمام جوانب، در این زمینه، خودتان تصمیم گیری نمایید. 

سطح قابل قبول خودرا مشخص کنید
داوطلبان، زمانی که برای کنكور آماده می شوند، آرزوها و اهدافی را برای خود ترسیم 
می کنند؛ به عبارت دیگر، مشخص می کنند که از کنكور چه می خواهند و اینكه دوست 
دارند در چه رشته ها یا کدام شهرها درس بخوانند. بیشتر داوطلبان نیز برنامه ریزی درسی 
خود را برای کنكور و نیز ساعات مطالعه و فعالیتشان را بر این اساس مشخص می کنند؛ 
البته در این میان، آزمون سراسري که داوطلبان پشت سر می گذارند، نقش تعیین کننده ای 

در انتخاب رشته خواهد داشت. 
گروهی از داوطلبان وجود دارند که چون قباًل خیلی تالش نكرده و درس نخوانده اند، فقط 
منتظر نتیجه هستند و می خواهند در هر رشته و دانشگاهی که امكان دارد، تحصیل کنند؛ 
اما تعدادی از داوطلبان هم هستند که قبولی در رشته های خاص یا دانشگاه هاي ویژه 
برایشان اهمیت زیادی دارد. این گروه، معموالً داوطلبان زرنگ و کوشا را شامل می شود. 
اگر شما جزو آن دسته از داوطلبان هستید که هدف خاصی از شرکت در کنكور دارند، 
بهتر است که از همین االن، کف مورد نظر خود را مشخص کنید. باید توجه داشته باشید 
که سؤاالت و نتایج کنكور، تا حد زیادی با دانسته ها و اطالعات فرد و تالش او مطابقت 
دارد؛ اما با این همه، اگر احساس می کنید که ممكن است از نتیجه خود راضی نباشید، به 
این سؤاالت پاسخ دهید: اگر رتبه دلخواه را نیاوردید، کف مورد قبول شما کدام رشته ها و 
دانشگاه هاست؟ آیا با توجه به این رتبه، دست به انتخاب رشته می زنید یا ترجیح می دهید 
تا سال بعد با تالش بیشتر، بخت خود را بیازمایید؟ پاسخ به این سؤال ها، قبل از اعالم 
نتایج اولیه کنكور، بسیار مهم است؛ زیرا به شما این امكان را می دهد تا سر فرصت و با فراغ 
بال بیشتری فكر کرده و تصمیم بگیرید؛ از طرف دیگر، امكان مشورت نیز پیدا می کنید و 

می توانید بهترین تصمیم را در این زمینه بگیرید.
نكته ای که در پایان این بحث باید اشاره کنیم، آن است که با توکل به خدا و با برخورداري 
از یك روحیه باال، منتظر اعالم نتایج اولیه آزمون سراسري بمانید و همان گونه که از زندگی 
و لحظات استراحت خود لذت می برید، برای انجام کارهایی که در باال به آن اشاره شد نیز 

وقت بگذارید.
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تحصیلی  سوابق  مربوطه،  قانونی  مراجع  مصوبات  اساس  بر  و  اخیر  سال های  طی 
سال یازدهم متوسطه، نقش تعیین کننده ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایفا نموده است؛ به طوری که سوابق تحصیلی سال 
یازدهم متوسطه داوطلبان آزمون سراسری، هم اکنون یكی از عوامل مهم تعیین کننده 

کیفیت رشته محل قبولی داوطلب در آزمون سراسری است.
شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش کشور، با استفاده از بیش از 
دو دهه تجربه در طراحی و برگزاری آزمون های آزمایشی برای آمادگی دانش آموزان دوره 
متوسطه، برای سال تحصیلی 97-98 اقدام به طراحی آزمون های تابستانه، مرحله ای 
و جامع برای دانش آموزان پایه یازدهم )سال دوم دوره متوسطه( که امتحانات نهایی 
را در پیش دارند نموده است. این آزمون ها، با ماهیتی جدید از نظر محتوا، بودجه بندی 
و اجرا، گامی مهم در جهت پاسخگویی به نیاز موجود در این زمینه است که امید 
و  مشاوران  همچنین  و  متوسطه  یازدهم  سال  عزیز  آموزان  دانش  موردتوجه  است 

دست اندرکاران دبیرستان ها قرار گیرد.
آزمون های آزمایشی سنجش ِ یازدهم دارای ویژگی های زیر است:

P ارائه سؤاالت مفهومی تستی که ضمن آماده نمودن دانش آموزان برای شرکت در 
امتحانات نیمسال اول و پایانی سال یازدهم، زمینه آشنایی و مهارت این عزیزان را 
برای پاسخگویی به سؤاالت آزمون سراسری سال بعد، برای دانش آموز فراهم می نماید؛

P بودجه بندی منابع درسی بر اساس برنامه درسی دبیرستان ها؛
P ارائه کارنامه تحلیلی پیشرفت تحصیلی در هر آزمون و مقایسه با آزمون های قبل؛

که  دبیرستان هایی  برای  مدیریتی  و  مقایسه ای  تحلیلی،  گزارش های  ارائه   P
دانش آموزان سال یازدهم خود را به صورت گروهی در این آزمون ها شرکت می دهند؛

P ارائه نتیجه نمرات آزمون به شرکت کنندگان بالفاصله پس از پایان هر آزمون.
 نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش یازدهم:
برگزار  نوبت   11 در  و  جامع«  و  مرحله ای  کلی»تابستانه،  فاز  سه  در  آزمون ها  این 

می شوند.
فاز اول،آزمون های تابستانه است که در سه نوبت و در ماه های تیر، مرداد و شهریور 
97 برگزار خواهند شد. هدف اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مرور کلی مطالب 

کتاب های درسی پایة دهم خواهد بود.
ابتدای سال تحصیلی تا  فاز دوم، آزمون های مرحله ای است که در شش نوبت از 

پایان اسفند 97 برگزار خواهند شد. هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر 
به مطالب کتاب های درسی پایة یازدهم و ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در 
طول سال تحصیلی است. در این میان، آزمون ویژه ای )آزمون مرحلة 4( در نظر گرفته 
 شده است که در پایان امتحانات نیمسال اول، در تاریخ 1397/10/18 برگزار خواهد 
شد و هدف آن، جمع بندی مطالب نیمسال اول است که پس از امتحانات تشریحی 
نیمسال اول برگزار خواهد شد و طبق آن، آمادگی دانش آموزان بر اساس پرسش های 
چهارگزینه ای استاندارد مرتبط با مطالب این نیمسال تحصیلی موردسنجش و ارزیابی 

قرار خواهد گرفت.
فاز سوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت در ماه های فروردین و اردیبهشت 
پرسش های  با  دانش آموزان  کامل  آشنایی  آزمون ها،  این  شد. هدف  خواهد  برگزار 

چهارگزینه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1398 است.
آزمون های مرحله ای بر اساس تقسیم بندی منابع درسی برگزار می شود؛ به طوری که 
به  امتحان  داوطلبان  از  انجام شده،  تقسیم بندي هاي  طبق  آزمون،  از  مرحله  هر  در 
عمل می آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر مرحله، از قسمت یا قسمت های مربوط به 
مراحل قبل نیز امتحان گرفته می شود؛ لیكن در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأکید 
بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون 
قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با این تأکید که بیشتر 

سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
پس از برگزاری هریك از آزمون های مرحله ای و همچنین آزمون جامع، کارنامه ای 
با اطالعات بسیار مفید و ارزنده شامل نمره خام دروس، میانگین نمرات خام نفرات 
برتر، رتبه در هر درس و رتبه کل در مقایسه با داوطلبان شهر، استان و کشور و نمره 
کل عمومی و اختصاصی در زیرگروه های آزمایشی و در اختیار داوطلبان قرار می گیرد 
تا داوطلبان بر اساس اطالعات مندرج در این کارنامه ها از میزان آمادگی خود در هر 
آزمون  برگزاری  تا  نقاط ضعف خود  رفع  به  نسبت  و  یافته  آگاهی  آزمون  از  مرحله 
مرحله بعد اقدام نمایند و در نهایت نیز با شرکت در آزمون ها آمادگی الزم را برای 

شرکت در امتحانات نهایی سال 1398 کسب نمایند.
ظهر  از  بعد  در  یازدهم،  سنجِش  آزمایشی  آزمون های  از  نوبت  هر  نتایج  کارنامه 
نشانی:  به  شرکت  اینترنتی  سایت  طریق  از  آزمون  هر  برگزاری  روز  همان 
به اطالع دانش آموزان می رساند که  منتشر می گردد. ضمناً   www.sanjeshserv.ir

محاسبه نمره کل آزمون های آزمایشی، بر اساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان 
و  عمومی  دروس  آزمون  نمره  همچنین  شد.  خواهد  انجام  کشور  آموزش  سنجش 
به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  اساس  بر  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی، 
ضرایب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسیم بر مجموع 
کل ضرایب محاسبه می شود، که این امر می تواند تجربه مناسبی برای دانش آموز در 

ارتباط با شرکت در آزمون سراسری سال بعد باشد.
زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه:

دانش آموزان  برای کلیه  یازدهم  آزمایشی سنجِش  آزمون های  به جلسه  کارت ورود 
اینترنتی  از طریق سایت  آزمون منحصراً  از هر  قبل  روز سه شنبه  از  سراسر کشور، 
شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: www.sanjeshserv.ir توزیع می گردد 
و دانش آموزان با مراجعه به سایت اینترنتی فوق الذکر نسبت به پرینت کارت ورود به 

جلسه خود اقدام می نمایند.

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

آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهــم ویژه دانش آموزان 
پایه یازدهم )سال دوم دوره متوسطه(
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شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
متقاضیان بیش از یك نوبت آزمون تخفیفاتی در نظر گرفته است که این امكان را 
میسر می نماید تا در صورت افزایش تعداد مراحل از تخفیف بیشتری بهره مند گردند 
و در این جهت برای سال تحصیلی 97-98 شیوه اعمال تخفیف شهریه آزمون را برای 
متقاضیان بیش از یك آزمون در جهت رفاه حال دانش آموزان عزیز به کار گرفته است 
تا ضمن تجمیع فرآیند ثبت نام برای هر یك از دانش آموزان در کلیه مراحل، امكان 

پرداخت شهریه کمتری برای ثبت نام فراهم شود.
جدول شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

نیز  امكان  این  آن،  در  مندرج  ثبت نام  هزینه های  و  فوق  شهریه  به جدول  توجه  با 
فراهم گردیده است تا دانش آموزان عزیز در صورت تمایل بتوانند آزمون های آزمایشی 
سنجِش یازدهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یك از آزمون ها ثبت نام 
نمایند؛ به عنوان مثال، دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و یك 

نوبت آزمون جامع باشد.
البته با توجه به اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی 
است که هر یک مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها، دانش آموز را 
گام به گام آماده تر می نماید، لذا توصیه می شود که دانش آموزان عزیز، در 

کلیۀ آزمون های مرحله ای و جامع به طور یکجا ثبت نام نمایند.
ثبت نام  هزینه های  به  مربوط  تکمیلی  جدول  که  است  ذکر  به  الزم 
سنجِش  آزمایشی  آزمون های  انتخاب  به  مایل  که  دانش آموزانی  برای 
آزمون ها  ثبت نام  اینترنتی  سایت  در  هستند،  تلفیقی  صورت  به   دهم 

)www.sanjeshserv.ir( درج شده است.

شایان  ذکر است که دانش آموزان، برای استفاده بیشتر از تخفیف پلكانی، بهتر است که 
تعداد مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری 
از تعداد آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم، از تخفیف باالتری نیز بهره مند شوند. 
بدیهی است که مطلوب ترین حالت ثبت نام برای دانش آموزان از نظر هزینه پرداختی، 
آزمون  نوبت   6  + تابستانه  آزمون  نوبت   2( آزمون  نوبت   10 در  یكجا  ثبت نام 
تخفیف  احتساب  با  این صورت،  در  که  است  مرحله ای + 2 نوبت آزمون جامع( 

ویژه 450.000 ریالی، متوسط شهریه هر آزمون 275.000 ریال و 2.750.000 
مجموعاً ریال است.

الزم به ذکر است که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را پس از کسر 

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نماید.
نحوه ثبت نام:

آزمایشی  آزمون های  در  شرکت  به  عالقه مند  دانش آموزان  اینترنتی:  پرداخت 
سنجِش یازدهم در سراسر کشور مي توانند با استفاده از کارت های بانكی عضو شبكه 
شتاب و مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش 
آموزش کشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در این آزمون ها 

اقدام و کد پی گیری دریافت نمایند.
نکته مهم:

الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده ثبت نام نهایی 
دانش آموز نبوده و الزم است که داوطلب، بعد از خرید کارت اعتباری )دریافت شماره 
پرونده و شماره رمز( به لینك ثبت نام مراجعه نموده و ثبت نام خود را نهایی و شماره 

پرونده و کد پی گیری 16 رقمی دریافت نماید.
دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه: 021-42966 
)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 یكجا از دانش آموزان 
دبیرستان ها  ثبت نام  از مطالعه دقیق دستورالعمل  بعد  به عمل  آورند،  ثبت نام  خود 
ساعات:  در  مي توانند  سؤال،  هرگونه  داشتن  صورت  در  همكار،  آموزشی  مراکز  و 
صبح8:30 الی 12:30و عصر 13:30 الی 16:00 با شماره تلفن هاي: 88844791 الی 

88844793 تماس حاصل نمایند.
نکات مهم:

1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون 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 یكجا انجام دهید.
2- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان، در هنگام ثبت نام اینترنتی و 

انتخاب تعداد آزمون ها، دقت الزم را به عمل آورند.
ثبت نام حضوری:

نشانی:  به  اینترنتی  سایت  طریق  از  کشور  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  ثبت نام 
تهران،  نشانی:  به  شرکت  مرکزی  دفتر  و  است  امكان پذیر   www.sanjeshserv.ir

پل کریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان شهید نژادکی، روبروی کالنتری 
سنایی، پالك 30، تلفن: 88321455 نیز آماده ثبت نام از مراجعان در ساعات اداری 

است.
راهنمای نحوه ثبت نام اینترنتی 

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

طریق کارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اینترنتی است(.
گام دوم: تكمیل فرم ثبت نام )در سایت ارائه  شده است: لینك ثبت نام آزمون های 

آزمایشی سنجش ثبت نام جدید(.
گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدین وسیله به اطالع دانش آموزان عزیز پایه 
تحصیلی  سال  آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم  که  می رساند  دوازدهم 
97-98 از سوي شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 

کشور به منظور:
)1( آشنایی داوطلبان با شیوه برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی سال 1398؛ 
در  اختصاصی  و  عمومی  دروس  زمینه  در  داوطلبان  مكتسبه  معلومات  ارزیابی   )2(

مقاطع زمانی مختلف؛
)3( تعیین و تشخیص میزان پیشرفت تحصیلی داوطلب در زمینه دروس عمومی و 

اختصاصی؛
)4( فراهم آوردن زمینه های الزم به منظور مقایسه نمرات مكتسبه در زمینه دروس 
و  تحصیل  محل  استان  و  شهرستان  داوطلبان  با  داوطلب  هر  اختصاصی  و  عمومی 

همچنین داوطلبان سراسر کشور؛
)5( آشنایی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و کاهش اضطراب 

حضور در جلسة برگزاری آزمون سراسری سال 1398 و ...؛
)6( کمك به واحدهای آموزشی با توجه به نتیجه آزمون، برگزار می گردد.

از مزیت های »آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم«، می توان به موارد 
زیر اشاره کرد:

  آشنایی کامل با شیوۀ درست مطالعة کتاب های درسی؛
 عمیق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتاب های درسی هر پایه؛

 آشنایی با پرسش های چهارگزینه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
  دریافت ارتباط موجود میان مطالب هر درس در پایه های مختلف؛

 ممارست و تمرین در مدیریت زمان؛
 شبیه سازی فضای آزمون سراسری و آشنایی داوطلب با این فضا؛

  کاهش تدریجی استرس و هیجانات ناشی از آزمون؛
 آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصیلی.

نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

چگونگي ثبت نام و برگزاري آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم
نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم:

شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، با بررسی های 
آموزشی،  مراکز  محترم  مدیران  و  دبیران  مشاوران،  نظرات  دریافت  و  جانبه  همه 
مجموعة آزمون های آزمایشی را مجموعاً در سیزده نوبت برای سال تحصیلی 98-97 
طراحی نموده است. سه نوبت از آزمون های آزمایشی به صورت تابستانه، شش نوبت 
از آزمون های آزمایشی به  صورت مرحله ای، و چهار نوبت از آزمون هاي آزمایشي به 
صورت آزمون جامع برگزار خواهد شد تا داوطلبان شرکت کننده در آزمون های 
آزمایشی سنجِش دوازدهم، با ارزیابی کاماًل علمی و استاندارد، از وضعیت علمی 
و تحصیلی خود شناخت پیدا کرده و در هر مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشكالت 

تحصیلی خود اقدام نمایند.
آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه در سه نوبت و در ماه های تیر، مرداد و 

شهریور 97 با هدف ارزیابی مطالعات تابستانی داوطلبان برگزار خواهد شد. 
آزمون های مرحله ای: در شش  نوبت آزمون های آزمایشی مرحله ای، که از ابتدای 
سال تحصیلی تا پایان اسفند 97 برگزار می گردد، منابع درسی براي مطالعه داوطلبان 
به شش قسمت تقسیم شده است که در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، سؤاالت از 
منابع تقسیم بندی شده همان مرحله طرح می گردد. الزم به توضیح است که سؤاالت 
)طبق  مرحله  همان  برای  شده  اعالم  درسی  منابع  بر  تأکید  با  مرحله،  هر  آزمون 
)برای  می گردد  طراحی  قبل  مرحله  درسی  منابع  سؤاالت  عالوۀ  به  تقسیم بندی(، 
مثال، در مرحله سوم آزمون، قسمت های مربوط به آزمون های مراحل اول و دوم هم 
منظور شده، با این تأکید که بیشتر سؤاالت از بودجه بندی مرحله سوم خواهد بود(.

آزمون های جامع: از ابتدای سال 1398 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
1398، چهار نوبت آزمون آزمایشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات 

و ویژگی های منحصر به فرد و مكمل یكدیگر برگزار می شود.
سال  از  اعم  برای کلیه داوطلبان،  آزمون های آزمایشی مرحله ای،  توجه: در 
دوازدهم و پیش دانشگاهی، منحصراً سؤاالت امتحانی پایه دوازدهم در نظر 
گرفته می شود. بدیهی است که در آزمون های آزمایشی جامع، برای داوطلبان 
پیش دانشگاهی و داوطلبان پایه دوازدهم، سؤاالت مخصوص به نظام مربوط به 

خود به طور مجزا منظور خواهد شد.
زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي 

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

ورود به جلسه خود اقدام می نمایند.
از  بعد  در  دوازدهم  سنجِش  آزمایشی  آزمون های  از  نوبت  هر  نتایج  کارنامه 
این شرکت به نشانی: اینترنتی  از طریق سایت   ظهر همان روز برگزاری هر آزمون 

به اطالع دانش آموزان می رساند  www.sanjeshserv.ir  منتشر می گردد. ضمناً 

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

ثبت نام آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم  
ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم
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که محاسبه نمره کل آزمون های آزمایشی، بر اساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان 
و  عمومی  دروس  آزمون  نمره  همچنین  شد.  خواهد  انجام  کشور  آموزش  سنجش 
به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  براساس  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی، 
بر  تقسیم  ضرایب(  به  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره  برابر  سه  عالوه  به  ضرایب( 

مجموع کل ضرایب محاسبه می شود.
شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

جدول شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امكان نیز فراهم 
گردیده است تا داوطلبان عزیز در صورت تمایل بتوانند آزمون های مرحله ای و جامع 
را به تعداد مورد نیاز و دلخواه، انتخاب و در هر  یك از آ نها ثبت نام نمایند؛ به  عنوان 
مثال، داوطلب می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و سه نوبت آزمون جامع 

باشد.
اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی  به  با توجه   *
داوطلب  آنها،  تمامی  در  شرکت  و  است  دیگری  مکمل  یک  هر  که  است 
لذا توصیه می شود که داوطلبان عزیز،  به گام آماده تر می نماید،  را گام 
از  و  نمایند  ثبت نام  یکجا  طور  به  جامع  و  مرحله ای  آزمون های  کلیۀ  در 
تخفیفاتی که برای ثبت نام یکجای این آزمون ها در نظر گرفته شده است، 

بهره مند گردند.
ثبت نام،  هزینه های  به  مربوط  تکمیلی  جدول  که  است  به ذکر  الزم 
سنجِش  آزمایشی  آزمون های  انتخاب  به  مایل  که  دانش آموزانی  برای 
آزمون ها  ثبت نام  اینترنتی  سایت  در  هستند،  تلفیقی  صورت  به   دوازدهم 

)www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
شایان ذکر است که داوطلبان، برای استفاده بیشتر از تخفیف پلكانی، بهتر است تعداد 
از آزمون ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از  مراحل و نوبت های بیشتری 
تعداد آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم، از تخفیف باالتری نیز بهره مند 
هزینه  نظر  از  داوطلبان  برای  ثبت نام  حالت  مطلوب ترین  که  است  بدیهی  شوند. 
پرداختی، ثبت نام یكجا در 12 نوبت آزمون )2 نوبت آزمون تابستانه + 6 نوبت آزمون 

مرحله ای + 4 نوبت آزمون جامع( است که در این صورت با احتساب تخفیف ویژه 
660.000 ریالی، متوسط شهریه هر آزمون 278.000 ریال و مجموعاً 3.340.000 

ریال است.
الزم به ذکر است که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوي 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را پس از کسر 

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نماید.
نحوه ثبت نام:

آزمایشی  آزمون های  در  شرکت  به  عالقه مند  داوطلبان  اینترنتی:  پرداخت 
عضو  بانكی  کارت های  از  استفاده  با  مي توانند  سراسرکشور  در  دوازدهم  سنجِش 
آموزشی کارکنان سازمان  تعاونی خدمات  به سایت شرکت  مراجعه  و  شبكه شتاب 
سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در این 

آزمون ها اقدام و کد رهگیري دریافت نمایند.
الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده 
ثبت نام نهایی داوطلب نبوده و الزم است که داوطلب، بعد از خرید کارت 
مراجعه  ثبت نام  لینک  به  رمز(  و شماره  پرونده  )دریافت شماره  اعتباری 
نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و کد پی گیری 16 رقمی 

دریافت نماید.
داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن هر 
گونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه 021-42966 
)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 
از مطالعه  بعد  آورند،  به عمل  ثبت نام  از دانش آموزان خود  یكجا  به صورت  ثبت نام 
داشتن  درصورت  همكار،  آموزشی  مراکز  و  دبیرستان ها  ثبت نام  دستورالعمل  دقیق 
هرگونه سؤال، مي توانند در ساعات: صبح8:30  الی 12:30و عصر 13:30 الی 16:00  

با شماره تلفن هاي: 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمایند.
نکات مهم:

این  از جمله آزمون هاي جامع، نیز در  1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، 
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 یكجا انجام دهید.
2- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوط قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اینترنتی و 

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به عمل آورند.
سایت  طریق  از  کشور  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  ثبت نام  حضوری:  ثبت نام 
مرکزی  دفتر  و  است  پذیر  امكان   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  اینترنتی 
شرکت به نشانی: تهران، پل کریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان شهید 
نژادکی، روبروی کالنتری سنایی، پالك 30، تلفن: 88321455 نیز آماده ثبت نام 

از مراجعان در ساعات اداری است.
راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم

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

طریق کارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اینترنتی است(.
گام دوم: تكمیل فرم ثبت نام )در سایت ارائه شده است: لینك ثبت نام آزمون های 

آزمایشی سنجش ثبت نام جدید(.
گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

 شرکت تعاوني خدمات آموزشي کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور
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كالس های کنکور: 
مفيد يا بی فايده؟

  وقتی حرف کنكور به میان می آید، داوطلبان، کارهای مختلفی 
برای موفقیت در این آزمون در نظر می گیرند. در حال حاضر 
و با وجود افزایش دانشگاه ها، قبولی در رشته های بسیار 
خوب و دانشگاه های عالی، به یكی از دل مشغولی های 
اصلی بیشتر داوطلبان تبدیل شده است. گروهی به 
برنامه خوب، عده ای به گردآوری جزوه های عالی و 
کامل، و گروهی به نحوه مطالعه و ... فكر می کنند 
تا بتوانند از وقت و توان خود، بهترین استفاده را 
بدین منظور ببرند. عده ای هم در این میان، برای 
هر چه بهتر شدن وضعیت خود، تصمیم می گیرند 
کنند.  استفاده  کنكور  تقویتی  کالس های  از  تا 
بیشتر داوطلبان فكر می کنند که یكی از راه های 
ورود به دانشگاه، شرکت در کالس های آموزش 
یا  یا کالس های جمعی در مؤسسه ها  خصوصی 
مراکز آموزشی مختلف است، و اگر از این مؤسسات 
و خدمات آنها استفاده نكنند، نمی توانند در آزمون 

سراسري رتبه خوبی کسب کنند.
پس  از انتخاب و تصمیم خانواده ها به اینكه هزینه هایی 
انتخاب  را برای این موضوع در نظر بگیرند، نوبت به 
آموزشگاه معتبر و استادان حرفه ای می رسد. نكته ای که 
اهمیت دارد این است که اصاًل این کالس ها ضرورت دارد 
اندازه می تواند برای داوطلبان، مفید و کمك  یا نه و تا چه 
کننده باشد. با توجه به اینكه فصل تابستان، دوران اوج تكاپوی 
داوطلبان برای شرکت در کالس های تقویتی کنكور است و تبلیغات 
برگزاری  برای  مختلف  مؤسسات  میان  در  هیاهوی گسترده ای هم  و 
این گونه کالس ها برپاست، در این مقاله می خواهیم درباره کالس های کنكور 

و فواید و مشكالت آنها با شما عزیزان صحبت کنیم. 
قبل از اینكه در کالس های تقویتی کنكور شرکت کنید، حتماً به نكات زیر توجه 

داشته باشید:
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1- کنکور، آزمونی غیر عادی نیست
وقتی صحبت کنكور به میان می آید، برخی از داوطلبان دچار استرس و اضطراب زیادی 
می شوند و همین استرس باعث می شود که آنها برای موفقیت در کنكور، هر راهی را که 
به ذهنشان می رسد امتحان کنند؛ البته کوشا بودن و تالش کردن و به کار بستن راه های 
مختلف برای آمادگی در کنكور، اصاًل بد نیست؛ به شرط اینكه این راه ها کمك کننده و 
مفید باشد. یكی از کارهایی که این گروه از داوطلبان با تقلید از برخی دیگر از داوطلبان 
انجام می دهند، همین شرکت در کالس های کنكور است. به یاد داشته باشید که کنكور، 
یك آزمون عادی، مانند هر آزمون دیگر است و مهم ترین کاری که باید براي موفقیت در 
آن انجام دهید این است که تالش کنید و پشتكار به خرج دهید. اگر پشتكار و تالش و 
برنامه نداشته باشید، هیچ کالس کنكوری نمی تواند شما را به هدفتان برساند؛ پس مهره 
اصلی در این میانه، خود شما هستید و باور اینكه می توانید موفق شوید؛ بنابراین، باورتان را 
تقویت کنید و به همه راه هایی که شما را برای رسیدن به هدفتان کمك می کند، فكر کنید.

2- به زمانی که این کالس ها از شما می گیرد، توجه کنید
سالی که هر یك از شما داوطلبان عزیز در آن کنكور می دهید، سالی بسیار مهم برای 
مطالعه و آمادگی برای آزمون سراسري است؛ به گونه ای که باید بهترین استفاده را از این 
زمان برای شرکت در یك آزمون عالی و مثال زدنی ببرید. یكی از کارهایی که انجام آن، 
بخشی از زمان شما را خواهد گرفت، رفتن به کالس های کنكور است. عالوه بر اینكه زمان 
در نظر گرفته شده برای کالس، مهم است، زماني که شما صرف رفت و آمد و استراحت 
بعد از کالس می کنید نیز اهمیت دارد. یكی از موضوعاتي که قبل از رفتن به کالس های 
کنكور باید به خوبی به آن فكر کنید این است که آیا با توجه به وقت و زمانی که می گذارید، 
می توانید از این کالس ها بهره کافی ببرید. در واقع باید بررسي کنید و ببینید که آیا 
نمی توانید با صرف همین زمان در منزل، درس مورد نظر را مطالعه کنید. به طور خالصه، 
وقت خود را درنظر بگیرید و بسنجید که رفتن به این کالس ها، با توجه به وقتی که براي 

حضور در آنها کنار می گذارید، درست است یا نه.

3- هزینه صرف شده برای این کالس ها را در نظر بگیرید
یكی از کارهایی که شما عزیزان، قبل از ثبت نام در کالس هاي کنكور باید انجام بدهید، 
این است که بررسي کنید چه میزان هزینه برای این کالس ها باید صرف کنید و آیا صرف 
این هزینه الزم است یا نه، و ببینید که اصاًل اگر شما به این کالس ها نروید، آیا نمی توانید 
با مطالعه در خانه یا کمك گرفتن از دوستان یا کتاب های کمك آموزشی به هدف مورد 

نظرتان برسید.
حقیقت این است که، بسته به مؤسسه و درس مورد نظر، هزینه های مربوط به کالس های 
تقویتی کنكور برای بسیاری از خانواده ها سرسام آور و زیاد است. صرف نظر از خانواده های 
مرفه، تعداد بسیار زیادی از خانواده هایی که فرزند کنكوری دارند، به سختی می توانند از 
عهده چنین هزینه های برآیند؛ با این همه، خانواده ها وقتی احساس می کنند که تنها راه 
موفقیت فرزندانشان استفاده از این کالس هاست، با هر سختی و با صرفه جویی از همه 
هزینه   های ضرور و غیرضرور زندگي شان، شهریه مورد نظر این مؤسسات را فراهم می کنند؛ 
به این خاطر که همه پدر و مادرها آرزو دارند تا فرزندانشان در بهترین رشته ها و دانشگاه ها 
قبول شوند و برای این هدف از انجام هر کاری، از جمله پرداخت هزینه سرسام آور این گونه 
کالس ها، نیز ابایی ندارند؛ اما این شما داوطلب عزیز هستید که باید با سنجیدن شرایط، 
بهترین تصمیم را بگیرید؛ اینكه این کالس ها، با توجه به هزینه ای که صرف می کنید، 

چقدر الزم به نظر مي رسد و آیا به صورت دیگر نمی توانید مطالعه کاملی داشته باشید. 

4- خوب تحقیق کنید
دالیل بسیاری وجود دارد که یك داوطلب، مؤسسه خاصی را برای شرکت در کالس های 

کنكور انتخاب کند.
1- برخی  از داوطلبان، به توصیه دوستان و فامیل خود یا کسانی که سال های پیش در 
کنكور پذیرفته شده اند، به یكی از این آموزشگاه ها برای ثبت نام مراجعه  می کنند و برخی 
دیگر نیز به آگهی هایی که گاه و بی گاه در حیاط منزل خود و در خیابان و معابر عمومی به 
دست آنان می رسد، اعتماد کرده و متقاضی نام نویسی در این کالس ها می شوند. آگهی های 
این آموزشكده ها و مؤسسه ها که مانند قارچ هر روز تعداد زیادی از آنها قد علم می کنند، به 
شكل های مختلف و گاهی کاماًل بازاری، که هیچ جنبه علمی در آنها لحاظ نشده است، به 
چشم می خورد و بسیاری از داوطلبان را فریب می دهد. بیشتر این مؤسسات، به فكر منافع 
خود هستند و به کنكور به عنوان یك صنعت پر سود نگاه می کنند. همچنین مؤسسه هایی 
هستند که فاقد مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند و فعالیت آنها نیز 
غیرقانونی اعالم شده است، اما آگهی هایشان همه روزه منتشر می شود و آنها همچنان به 
فعالیت خود ادامه می دهند. در این آشفته بازار، هر کس که از راه می رسد به خود اجازه 
می دهد تا تنها با پرداخت مبلغی ناچیز به چاپخانه ها، به انتشار آگهی های بازاری و اساساً 

دروغ بپردازد. 
اگر واقعاً فكر می کنید که نیاز دارید در کالس های کنكور این مؤسسات شرکت کنید، به 
خاطر وقت و هزینه هایی که از این بابت صرف می کنید، خوب تحقیق کنید. تحقیق کافی 
به شما کمك خواهد کرد تا بهترین مؤسسه را از نظر هزینه ها، و مهم تر از همه به لحاظ 

آموزشی، انتخاب کنید.
یكی از راه هایی که می توانید در این مورد از آن به عنوان روش تحقیق استفاده کنید این 
است که از داوطلبان سال های قبل که در این مؤسسات ثبت نام کرده اند، پي گیر کالس هاي 
معتبر در این زمینه باشید. نكته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که در 
خصوص تبلیغات خود مؤسسه ها درباره تعداد قبولی ها و نیز رتبه های برتر، بسیار با احتیاط 
برخورد کنید. راه دیگر برای دریافتن خوب یا ضعیف بودن یك مؤسسه، این است که یك 
جلسه یا بیشتر، در کالس های آن مؤسسه شرکت کنید. مطمئن باشید که در همان یك 

یا دو جلسه، به کیفیت کالس و سطح آموزشي آن مؤسسه پی خواهید برد. 

5- راه های دیگر را هم در نظر بگیرید
شرکت در کالس های تقویتی کنكور، یكی از  راه هایی است که شما داوطلب عزیز می توانید 
برای نیل به اهدافتان از آنها استفاده کنید؛ اما این نكته را نیز در نظر بگیرید که این راه، تنها 
راه یا کامل ترین راه ممكن نیست و ساالنه افراد زیادی در کنكور با رتبه های بسیار خوب 
قبول می شوند که بیشتر آنها در هیچ کالسی شرکت نكرده  و فقط با استفاده از جزوه و 

کتاب های درسی توانسته اند به هدف خود نایل آیند. 
عجوالنه تصمیم نگیرید. شما نیز تفاوتی با سایر داوطلبان ندارید و اگر بخواهید و تالش 
کنید، مطمئن باشید که موفق خواهید شد؛ پس حتماً، و قبل از صرف هزینه و وقت، به 
این نكته فكر کنید که آیا راه دیگری به غیر از شرکت در کنكور وجود دارد که راهگشا و 
کمك شما در کنكور باشد یا نه. در بیشتر موارد، موضوع با تهیه یك جزوه، چند جلسه 
مطالعه یا رفع اشكال با دوستان و ... حل می شود و نیازي به شرکت در کالس های کنكور 
نیست. اگر هم واقعاً احساس می کنید که برای قّوت بیشتر کارتان، نیاز به حضور در این 
کالس ها دارید، برای کاهش هزینه ها، صرفه جویی در وقت و ... تنها به عنوان رفع اشكال 

از این کالس ها استفاده کنید.
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پيك سنجش، هفته نامه خربى و اطالع رساىن سازمان سنجش آموزش 

كشور است كه از پاييز سال 1375 تاكنون به طور پيوسته، دوشنبه هر 

هفته منترش مى شود. هفته نامه پيك سنجش، دربردارنده آخرين اخبار و 

اطالعيه ها درباره مراحل مختلف آزمون هايى است كه از مرحله آغازين تا 

پايان آن )ثبت نام آزمون تا اعالم نتايج نهايى و 

معرىف اسامى پذيرفته شدگان هر آزمون(، از سوى 

سازمان سنجش آموزش كشور اجرا مى شود. 

اين هفته نامه، با ستون ها و صفحات ثابت و متغريى 

مانند: يادداشت هفته، اخبار، اطالعيه، گزارش خربى، 

گفت و گو، آشنايى با رشته هاى دانشگاهى، 

آگهى و ... به فراخور برنامه 

 زماىن آزمون ها،

 با مخاطبان جوان خود )دانش آموزان سال هاى آخر دبريستان يا دانشجويان 

دوره هاى كارداىن، كارشناىس، كارشناىس ارشد، داوطلبان آزمون رسارسى، 

كارشناىس ناپيوسته، كارشناىس ارشد و دكرتى( همراه مى شود و در جهت 

راهناميى آنها به منظور ثبت نام و رشكت در آزمون هاى مختلف كه از سوى 

سازمان سنجش برگزار مى گردد گام برمى دارد.

هفته نامه پيك سنجش، در بيست و سومني سال فعاليت خود، به مين 

همراهى و همگامى مخاطبان پرشور و نشاط خود به آينده اميدوار است و 

همواره به شادكامى و موفقيت اين عزيزان مى انديشد.
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