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وزیر علوم در پيامی به مناسبت آغاز 
سال تحصيلی جدید دانشگاه ها تأکيد کرد:

ضرورت تقويت مرجعیت نهاد علم در 
تصمیم سازی و مشاركت موثر برای حل 

ابرچالش ها و مشکالت كشور
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  غالمی،  منصور  دکتر 
فناوری، در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی 
و مراکز آموزش عالی کشور،  جدید دانشگاه ها 
و  فرهنگی  علمی،  سرمایه  ارتقای  به  اهتمام 
اجتماعی نهاد دانشگاه و تقویت مرجعیت نهاد 
علم در تصمیم سازی و مشارکت موثر برای حل 
ابرچالش ها و مشکالت کشور، اهتمام به ارتقای 
سطح کیفی آموزش و پژوهش، تقویت انگیزه های 
پویای  و  خالق  کنشگری  هدف  با  تحصیلی 
امروزه  اصولی دانست که  را مهم ترین  دانشگاه 
باید با توجه به شرایط خاص کشور در دستور کار 

عناصر دانشگاهی قرار گیرد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، متن 
کامل پیام دکتر غالمی به مناسبت آغاز سال تحصیلی 

97 -98 بدین شرح است:
فرا رسیدن سال تحصیلی جدید را که فروغ از شور و 
شعور حسینی یافته است، به تمامی دانشگاهیان محترم، 
اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان فرهیخته و 
تالشگر، به ویژه نو دانشجویان تبریک و تهنیت می گویم.

در این روزها که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برگ 
از دفتر معرفت را ورق زده و آغازگر فصلی  جدیدی 
رقم  را  کشور  انسانی  سرمایه های  آتی  زیست  از  نو 
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)ایمیل( ذیل آماده دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:
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وقت  اکنون  هم  و  است  گذشته  تحصیلي  سال  از  روز  دو 
آینده  سال  سراسري  آزمون  داوطلبان  همه  که  است  آن 
به یک برنامه ریزي در مورد مرور سرفصل دروس بپردازند 
و تا پایان سال با مطالعه دقیق و عمیق تمام دروس خود 
آزمون سراسري در گروه  بر منابع سؤاالت  به طور کامل، 
هستند  آن  در  شرکت  داوطلب  که  آزمایشي  گروه هاي  یا 
به  آن  از  پس  و  نوروز  عید  ایام  در  و  بیابند  نسبي  تسلط 
تكرار و بازخواني دروس و رفع اشكاالت درسي و همین طور 
تست زني در شرایط استاندارد و همسان با آزمون اصلي، که 

همان جلسه آزمون سراسري است، بپردازند.
دیدیم  مناسب  تحصیلي،  سال  از  روز  دو  یكي  گذشت  با 
نكاتي را که داوطلبان آزمون سراسري  این مجال،  که در 
باید در این ایام در نظر داشته باشند و بدان ها عمل کنند، 

یادآوري کنیم:
داوطلبان  که  است  الزم  و  مي گذرد  سرعت  به  زمان   -1
آمادگي  در  اصل  مهم ترین  و  نخستین  سراسري،  آزمون 
درسي براي یک حضور موفق در این آزمون را بر »مدیریت 
زمان« و استفاده حداکثري از اوقات خود در هر شبانه روز 
بگذارند. در موسم آمادگي درسي براي کنكور، هیچ اصلي 
زمان«  »مدیریت  از  بنیادي تر  و  سرنوشت سازتر  مهم تر، 
تأکید   صرفاً  زمان،  مدیریت  از  ما  منظور  البته  و  نیست، 
داوطلبان بر کمّیت ساعات و اوقاتي که آن را به مطالعه یا 
تست زني اختصاص مي دهند نیست؛ بلكه در این موقعیت، 
موردنظر  یادگیري،  و  مطالعه  کمیت  با  کیفیت  همراهي 

ماست. 
براي  روزانه  درسي  برنامه  در  دروس  چینش  تنوع   -2
حوصله  که  باشد  یكنواخت  و  کم  قدر  آن  نباید  مطالعه، 
داوطلب از این یكنواختي سر برود، و نباید آن قدر متنوع 
و زیاد باشد که عماًل تمرکز ذهني داوطلب را روي دروس 
توصیه  نماید.  بي اثر  یا  اثر  کم  و  مخدوش  شده  مطالعه 
مي شود که داوطلبان، تعداد دروس متناسبي را در برنامه 
درسي خود بگنجانند و براي انجام این کار، یعني چینش 
و  دبیران  با  مشورت  برنامه، ضمن  این  در  دروس  صحیح 
مشاوران آموزشي خود، از دیگر افراد موفق در این زمینه، 
مانند پذیرفته شدگان آزمون سراسري سال هاي گذشته و ... 
نیز کمک بخواهند و از تجربیات آنها در این مورد و موارد 

مشابه دیگر بهره ببرند.
3- بهتر است که مطالعه دروس، به صورت مفهوم محور و 
محتوا محور باشد. در توضیح این نكته فعاًل وارد جزئیات 
نمي شویم و تنها مي افزاییم چندان مهم نیست که داوطلب 
حضور  منظور  به  دروس  مطالعه  براي  را  شیوه اي  چه 
موفقیت آمیز خود در آزمون سراسري در پیش بگیرد؛ زیرا 
نحوه مطالعه افراد با یكدیگر، بنا به توان، روحیه و سلیقه 
هر فرد، مي تواند کاماًل متفاوت باشد؛ اما مهم این است که 

داوطلب بتواند پس از یک یا دو یا چند دوره مطالعه کامل 
دروس و آشنایي با تست هاي مربوط به هر درس و کار با آن 
تست ها، مطمئن باشد که در مواجه شدن با سؤاالت آزمون 
اصلي )سراسري( مي تواند از پس پاسخگویي به سؤاالت هر 
آنها طرح پرسش شده است،  از  آزمون  این  درس، که در 
برآید؛ به بیان دیگر، داوطلب موفق کسي است که بتواند 
پس از پشت سر گذاشتن یک دوره حداقل نه ماهه )از آغاز 
به  که  سراسري(  آزمون  برگزاري  زمان  تا  تحصیلي  سال 
منظور آمادگي در کنكور طي کرده است، به سؤاالتي که 
پاسخ  قبولي  قابل  حد  در  مي شود،  مطرح  آزمون  این  در 
صحیح دهد، و در مسیر این پاسخگویي در جلسه آزمون 
سراسري، نحوه طرح سؤال از مفاهیم دروس و محتواي آن 

به هر ترتیبي که هست، برایش مهم نباشد. 
کنكور  داوطلبان  باید  که  توجه  قابل  نكات  دیگر  از   -4
لحاظ  از  دروس  طبقه بندي  باشند،  داشته  مّدنظر  را  آن 
به  باید  مي افزاییم  نكته  این  توضیح  در  آنهاست.  مطالعه 
و  بیشتر  داراي ضرایب  آزمایشي  گروه  هر  در  که  دروسي 
نسبت  و  کرده  ویژه  توجه  هستند  سرنوشت سازتري  تأثیر 
دروس  آن  به  مربوط  اشكاالت  رفع  و  آنها  مطالعه  به 
آزمایشي  گروه  در  مثال،  عنوان  به  ورزید؛  کافي  اهتمام 
فیزیک،  و  ریاضیات  مثل  درس هایي  فني،  و  ریاضي  علوم 
حرف اول تأثیرگذاري در قبولي را در اکثر رشته هاي قابل 
آزمایشي  گروه  در  و  مي زنند،  گروه  این  به  متعلق  توجه 
علوم تجربي نیز درس هایي مانند زیست شناسي و شیمي از 
اهمیت ویژه اي برخوردارند و نقش مهمي در پذیرفته شدن 
گروه  پرمتقاضي  رشته هاي  بیشتر  در  گروه  این  داوطلبان 
یاد شده دارند؛ همچنان که در گروه آزمایشي علوم انساني 
نیز درس هاي دیگري مانند زبان و ادبیات فارسي، عربي و 
... از نقش برجسته و تأثیرگذاري در زمینه قبولي داوطلبان 
در اکثر رشته هاي شاخص این گروه برخوردار هستند؛ پس 
الزم است که در ساعات اختصاص داده شده به هر درس 
و رفع اشكال دروس، به این مورد ویژه نیز توجه خاصي را 

مبذول کرد.
»یادداشت«  این  آن،  آوردن  با  که  دیگري  مهم  نكته   -5
و  آزموني  بر دروس  تمرکز حواس  پایان مي رسانیم،  به  را 
دوري از اندیشیدن درباره رشته و دانشگاه محل قبولي در 
این ایام است؛ به عبارت دیگر، »تنها« کار مفید براي هر 
داوطلب در این روزها، پرداختن صرف به مطالعه دروس و 
»کسب آمادگي کامل و همه جانبه براي حضور موفق در 
کنكور« است؛ به دیگر سخن، باید در این ایام این نكته را 
باور داشت و به آن توجه کرد که: آزمون سراسري، بسیار 

زودتر از آنچه فكر مي کنیم، فرا مي رسد!

موفق باشید

مدیریت زمان را جدي بگيرید

حضرت امام حسین )ع( فرمودند: 
هر کس خدا را چنان که حق عبادت اوست، 
عبادت کند، خداوند بیش از آرزوها و نیازش 

به او عطا مي نماید. 

]از آنان مباش که[ نیكوان را دوست مي دارد، 
و کار او کار آنان نیست، و گناهكاران را دشمن 

مي دارد، و خود از آنان یكي است. 

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند:
اینكه  مگر  نمي رسد،  نماز  وقت  هیچ گاه 
اي  ندا مي دهد که:  میان مردم  فرشته اي در 
را  آتش هایي  نماز خود،  با  و  بپاخیزید  مردم! 

که برافروخته اید، خاموش کنید.



3 2 مهرماه 1397  سال بیست و سوم ، شماره  25            

می زنند، تالش خواهیم کرد تا با مسؤولیت پذیری، توسعه 
مشارکت و رقابت قانونمند دانشگاهیان را از طریق حمایت 
از خالقیت و اندیشه ورزی پاس بداریم و از آسیب پذیری 
و  نموده  جلوگیری  فرهنگی  و  فكری  علمی،  نخبگان 
ساختار اداری خدمتگزار و پاسخگو را نهادینه سازیم؛ چرا 
که دانشگاهیان این مرز و بوم، با فهم و استنباط مشترک 
ایران،  اسالمی  جمهوری  نظام  اولویت های  و  راهبردها  از 
تحقق بخشیدن به برنامه های دولت را برای خود وظیفه 
 دانسته و تالش مستمری برای اجرای آن مبذول داشته اند.
دانشگاهیان  با  همگام  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
فرهیخته و متعهد، تثبیت و نهادینه کردن دانشگاه ایرانی 
و اسالمی از طریق رشد قانون گرایی و تكیه بر اعتدال و 
خردورزی و دفاع از حقوق دانشگاهیان را وجه همت خود 
داشته است. گسترش و تعمیق بنیان های علمی و فنی، 
فرهنگ و فضائل دینی و اخالقی، رشد و گسترش فرهنگ 
گفت وگو، نقد، مباحثه علمی و اجتماعی و ایجاد فضای امن 
برای ارتقای فرهنگ، اندیشه، دانش و بینش در دانشگاه 
اینجانب است. بی تردید،  برنامه های محوری  از  و جامعه، 
دانشگاه به اتكای سرمایه معنی دار خود در میان نهادهای 
اجتماعی، از موثرترین و کارآمدترین ظرفیت برای دستیابی 
به توفیقات چشمگیر برخوردار است؛ چنان که حیات دانشگاه 
در ایران گواه این امر است. دانشگاه، همواره کانون اصلی 
تربیت شهروندانی آگاه، متعهد و مسؤولیت پذیر بوده است. 
مهم ترین اصلی که امروزه باید با توجه به شرایط خاص 
کشور در دستور کار عناصر دانشگاهی قرار گیرد، اهتمام 
به ارتقای سرمایه علمی، فرهنگی و اجتماعی نهاد دانشگاه 
و تقویت مرجعیت نهاد علم در تصمیم سازی و مشارکت 
به  اهتمام  ابرچالش ها و مشكالت کشور،  برای حل  موثر 
ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش، تقویت انگیزه های 
 تحصیلی با هدف کنشگری خالق و پویای دانشگاه است.

به گواهی تاریخ، دانشجویان و دانش آموختگان جوان هر 
کشور، همواره قدرت سازنده و موتور محرک عظیم ترین 
به  نیز  اسالمی  ایران  پیشرفت  بوده اند.  بشری  تحوالت 
وجود دانشجویانی است که عالوه بر فرهیختگی در دانش 
تخصصی و حرفه ای رشته علمی خود واجد توانمندی های 
بدون  مهم  این  و  باشند،  اخالقی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
سعی و اهتمام اعضای محترم هیأت علمی در عرصه های 
اجتماعی، که همواره روشنگر و  و  علمی، فنی، فرهنگی 
نخواهد شد.  بوده اند، حاصل  دانشگاه  فضای  بخش  رونق 
انتظار می رود برای دستیابی به مرزهای دانش و داشتن 
جامعه ای پیشرفته، بالنده، پرنشاط و امیدوار تمامی آحاد 
نظام آموزش عالی کشور به ویژه دانشجویان فرصت های 
در اختیار را مغتنم دانسته و تمام توان خود را برای کسب 

توانمندی و قابلیت های هرچه بیشتر به کار گیرند؛ چرا که 
پیشرفت و آبادانی کشور به فكر، اندیشه و عمل جوانان این 
سرزمین گره خورده است؛ استعدادی که به پشتوانه ایمان 
حرکت کند، سیر شتابان و درخشانی را تجربه خواهد کرد؛ 
آن چنان که ما در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی و 

هنری کشور آن را نظاره می کنیم.
تربیت  در  قبولی  قابل  حد  در  عالی،  آموزش  نظام  امروز 
دانش آموخته مجهز به دانش موفق عملی کرده است؛ در 
عین حال با توجه به تخصص های متنوع و مورد نیاز، بر 
عالی  آموزش  آمایش  و  یكپارچه سازی  مأموریت گرایی، 

اهتمام داریم.
در پایان با گرامی داشت یاد و خاطره ساالر شهیدان و یاران 
با وفایش، امیدوارم که در سایه الطاف الهی و بهره گیری از 
رهنمودهای حضرت امام )ره( و منویات مقام معظم رهبری 
و برنامه های دولت تدبیر و امید و حمایت جامعه فرهیخته 
دانشگاهی، بتوانیم در مسیر پیشرفت و اعتالی ایران عزیز 

گام برداریم.

با ابالغ بخشنامه ای اعالم شد:
جزئیات اعطای تسهیالت قرض الحسنه 

بانکی صندوق رفاه دانشگاه آزاد 

دانشگاه  دانشگاه  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
اعطای  جزئیات  بخشنامه ای،  ابالغ  با  اسالمی،  آزاد 
رفاه  صندوق  بانکی  قرض الحسنه  تسهیالت 

دانشجویان این دانشگاه را اعالم کرد.
در بخشنامه آمده است: »انعقاد تفاهم نامه با دو بانک عامل 
دانشجویان  به  قرض الحسنه  تسهیالت  اعطای  منظور  به 
مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی انجام شده 

است که دستورالعمل اجرایی آن متعاقباً ابالغ می شود.
ریاست  دستور  بخشنامه، برحسب  این  بندهای  براساس 
دانشگاه مبنی بر تفویض اختیار به استان ها برای کنترل 
تمامی  که  شد  مقرر  دستورالعمل ها،  اجرای  مدیریت  و 
استان ها و واحدهای جامع مستقل )واحد علوم و تحقیقات 
تهران و نجف آباد( نزد بانک های قرض الحسنه مهر ایران و 
بانک قرض الحسنه رسالت نسبت به افتتاح دو حساب مجزا 

به نام صندوق رفاه دانشجویان استان اقدام کنند.
دانشجویان  رفاه  صندوق  شعب  مالی  منابع  همچنین 
تابع  سمای  آموزشكده های  و  آموزشی  مراکز  واحدها، 

استان ها به یكی از حساب ها انتقال داده شود.
حساب دوم برای واریز مبلغ تسهیالت شهریه از سوي بانک 
همانند  نیز  دوم  حساب  موجودی  میانگین  ضمناً  است؛ 
حساب اول، در یک ماه دارای امتیاز برای اعطای تسهیالت 

به دانشجویان مقاطع مختلف است.
از  حاصل  امتیاز  براساس  دانشگاهی  واحد  هر  سهمیه 

میانگین گردش حساب جاری، تعیین می شود.
گردش  میانگین  از  حاصل  امتیاز  از  اعطایی  تسهیالت 
موجودی یک ماه تمامی حساب های جاری افتتاح شده به 
دانشجویان متقاضی که در سامانه ثبت نام می کنند، پس از 

طی تشریفات اداری و قانونی پرداخت می شود و از طریق 
ارائه  دانشگاهی  به واحدهای  سامانه ای که دسترسی آن 

خواهد شد، اعطا می شود.«

دستورالعمل برگزاری يازدهمین دوره 
جشنواره نشريات دانشجويی ابالغ شد

جشنواره  دوره  »یازدهمین  برگزاری  دستورالعمل 
سراسری نشریات دانشجویی« با عنوان »تیتر ۱۱« 
و با شعار »عینیت در خبر، انصاف در تحلیل، آزادی 

در بیان« به دانشگاه های کشور ابالغ شد.
یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی با عنوان 
»تیتر 11« و با همكاری وزارت خانه های علوم، تحقیقات و 
فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی برگزار می شود.

و  فعاالن  در  ظرفیت سازی  هدف  با  جشنواره،  این 
و کیفی  توسعه کّمی  و  دانشجویی  نشریات  عالقه مندان 
دانشجویان  تمام  و  می شود  برگزار  دانشجویی  نشریات 
دانشگاه های  دانشجویان  شامل  تحصیل کشور  به  شاغل 
تابع وزارتین بهداشت و علوم امكان حضور در این جشنواره 

را خواهند داشت.
یازدهمین دوره جشنواره نشریات دانشگاهی در سه بخش 
رقابتی، نمایشگاهی و برنامه های جنبی برگزار خواهد شد. 
بخش رقابتی شامل آثار برتر، نشریات برتر، فضای مجازی، 

بخش ویژه )نویسنده برتر و نشریه برتر( خواهد بود.
این  فرآیندهای  تمام  جشنواره،  دبیرخانه  گزارش  به  بنا 
جشنواره، اعم از دریافت آثار و داوری، به صورت الكترونیک 
صورت می گیرد. متقاضیان شرکت در جشنواره نشریات 
دانشجویی »تیتر 11« می توانند از تاریخ 21 مهرماه لغایت 
21 آبان ماه سال جاری نسخه الكترونیكی آثار خود را در 
سامانه دبیرخانه یازدهمین جشنواره نشریات دانشجویی به 

نشانی: titr11.ir بارگذاری کنند.

در مهر ماه ثبت نام مي شود:
 تکمیل ظرفیت كاروان های عتبات 

دانشگاهیان 
با توجه به افزایش ظرفیت اعزام و همچنین افزایش 
دانشگاهیان می توانند درصورت  وام عتبات،  مبلغ 

تمایل به اعزام، در مهر ماه اقدام کنند.
با توجه به افزایش ظرفیت اعزام و همچنین افزایش مبلغ 
وام عتبات دانشگاهیان برای سفرهای زمینی به 2۰ میلیون 
ریال و سفرهای هوایی به 3۰ میلیون ریال، دانشجویانی 
که قباًل ثبت نام کرده و اسامی آنها در قرعه کشی پذیرفته 
نشده است، در صورت تمایل به اعزام عتبات، در مهر ماه 
دانشگاهیان  عتبات  و  عمره  جامع  سامانه  به  می توانند 
مراجعه کرده یا با دفاتر ستاد در تهران و استان ها تماس 

حاصل کنند.
الزم به ذکر است با توجه به پایان بازه اعزام دختران در 
دوره نوزدهم، در این فراخوان فقط پسران مجرد، استادان 

و دانشجویان متأهل امكان اعزام دارند.

وزیر علوم در پيامی به مناسبت 
آغاز سال تحصيلی جدید دانشگاه ها تأکيد کرد:
ضرورت تقويت مرجعیت نهاد علم در 

تصمیم سازی و مشاركت موثر برای حل 
ابرچالش ها و مشکالت كشور

ادامه از صفحه  1
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و ضمن آرزوي موفقیت براي کلیه حافظان 
محترم قرآن، بدین وسیله فهرست اسامي 148 نفر پذیرفته شدگان نهایي )آن دسته 
قرآني  علوم   لیسانس  و  غیردیپلم  و  دیپلم  مدرک  داراي  مجید  قرآن  حافظان  از 
شرکت کننده در آزمون کارشناسي ارشد سال 97 که در آزمون صحت حفظ از تاریخ  
1۰ شهریور ماه لغایت 14 شهریور  ماه سال جاري شرکت کرده و موفق به طي کلیه 
مراحل مربوط آزمون گردیده اند( اعالم مي شود؛ لذا داوطلبانی که تا کنون مدارک 
ذیل را به سازمان سنجش ارسال نکرده  اند، باید با توجه به مقطع قبولي خود، 

نسبت به انجام موارد زیر و ارسال مدارک الزم اقدام نمایند.
الف( مدارک الزم براي صدور مدرک کارشناسي علوم قرآني:
1ـ کپي شناسنامه ) صفحه اول و در صورت لزوم صفحه توضیحات(.

2-  تصویر کارت ملي.
3ـ دو قطعه عكس 4×3 تمام رخ تهیه شده در سال جاري )پشت نویسي شده(.

تذکرات مهم: 
1- الزم است حافظان محترم قرآن داراي مدرک دیپلم و غیردیپلم که اسامي آنها 
در جدول شماره )1( آمده است، مدارک خود را به آدرس: سازمان سنجش آموزش 
کشور، صندوق پستي 4378ـ ۱5875، حوزه معاونت فني و آماري سازمان تا 

تاریخ 97/07/30 ارسال نمایند.
برای دریافت مدرک  از ارسال مدارک،  سه ماه پس  2- پذیرفته شدگان می  توانند 

کارشناسی خود به سازمان امور دانشجویان مراجعه نمایند.
ادامه  منظور  به  کارشناسي  مدرک  دارندگان  معرفي  براي  الزم  مدارک  ب( 

تحصیل در مقطع کارشناسي ارشد:
۱- تصویر مدرک کارشناسي که باید در یكي از رشته هاي زیر باشد:

 علوم قرآني با گرایش هاي علوم قرآن مجید، تفسیر قرآن مجید، فنون قرائت مجید، 
تالوت و کتابت قرآن مجید، تربیت معلم قرآن و تربیت مربي عقیدتي سیاسي، الهیات 

و معارف اسالمي با گرایش علوم قرآن و حدیث.
2- فهرست دانشگاه هاي انتخابي مطابق دفترچه شماره 2 آزمون کارشناسي ارشد 

سال 1397 که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.
 )2( شماره  جدول  در  آنان  اسامي  که  کارشناسي،  مدارک  دارندگان  مهم:   تذکر 
قرار دارد و داراي یكي از مدارک کارشناسي رسمي ذکر شده هستند، باید تا تاریخ 

97/07/30 مدارک خود را از طریق نمابر: 88922237-۰21 ارسال نمایند.   

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

پذيرفته شدگان
 نهايي حافظان محترم 

كل قرآن مجید 
در سال 1397

روابط عمومي سازمان 

سنجش آموزش كشور
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بدین وسیله به اطالع تمامي داوطلبان آزمون سراسري سال هاي 1398 و 1399 مي رساند 
که بر اساس مصوبه سیزدهمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1397/6/26 

شرایط آزمون سراسري به شرح ذیل است:
الف- آزمون سراسري سال 1398

1- در سال 1398، سنجش با دو آزمون جداگانه )دو مجموعه سؤال( مطابق موارد ذیل 
انجام مي شود و ضمناً از مباحث مشترک دو نظام آموزشی قدیم و جدید )3-3-6( ، سؤال 

یكسان طرح خواهد شد.
 یک آزمون )یک مجموعه سؤال( براي دانش آموزان نظام  قدیم.	•
 یک آزمون )یک مجموعه سؤال( براي دانش آموزان نظام  جدید )6-3-3(.	•

توجه: داوطلبان، با توجه به اینكه فارغ التحصیل نظام قدیم یا نظام جدید آموزشي هستند، 
باید در آزمون مربوط به نظام آموزشي که در آن فارغ التحصیل شده اند، شرکت  لزوماً 

نمایند.
2-  نمرات دو گروه داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید تراز شده و گزینش به صورت رقابتي 
براساس نمره کل نهایي در زیرگروه مربوط و سایر شرایط و ضوابط آزمون سراسري انجام 
مي شود؛ به عبارت دیگر، ظرفیت مجزا براي داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید تخصیص 

داده نمي شود.
3-  در آزمون سراسري سال 1398، میزان تأثیر سوابق تحصیلی، حداكثر 30 درصد است 

و 20 درصد با تأثیر قطعی و 10 درصد با  تأثیر مثبت اعمال مي شود؛ به  طوري  که:
الف- آن دسته از دیپلمه هاي ریاضي فیزیک، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اسالمي، که دیپلم خود را سال 1398 و در نظام آموزشي جدید )3-3-6( اخذ نموده و 
امتحانات دروس پایه دوازدهم آنها به صورت نهایي، سراسري و کشوری برگزار شده است، 
مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود دیپلم )پایه دوازدهم- سال 
سوم آموزش متوسطه نظام جدید 3-3-6( به میزان حداکثر 3۰ درصد به نسبت سوابق 
تحصیلي موجود داوطلب است که 20 درصد به صورت تأثیر قطعي و 10 درصد به صورت تأثیر 

مثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود. 
ب-  آن دسته از دیپلمه هاي ریاضي فیزیک، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اسالمي، که دیپلم خود را از سال 1384 الي 1397 اخذ نموده اند و امتحانات یک  یا چند 
درس آنها به صورت نهایي، سراسري و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق 
تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود دیپلم )پایه یازدهم - سال سوم آموزش متوسطه 
نظام قدیم( به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و 
داوطلبان داراي مدرک پیش دانشگاهي ریاضي فیزیک، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و 
معارف اسالمي و هنر، که مدرک دوره پیش دانشگاهي خود را از سال تحصیلي 91-9۰ 
اخذ نموده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایي، سراسري و کشوری 
برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود دوره 
پیش دانشگاهي )پایه دوازدهم - سال آخر آموزش متوسطه نظام قدیم( به میزان حداکثر 
5 درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب است. در مجموع، میزان تأثیر سوابق 
تحصیلي حداکثر 3۰ درصد است که  20 درصد به صورت تأثیر قطعي  و 10 درصد به صورت 
تأثیر مثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود؛ به عبارت دیگر، میزان تأثیر قطعي سوابق 
تحصیلي دیپلم حداکثر 16/67 درصد و میزان تأثیر قطعي سوابق تحصیلي پیش دانشگاهي 
حداکثر 3/33 درصد است، و در صورتي که سوابق تحصیلي تأثیر مثبت داشته و باعث 
افزایش نمره کل شود، به تفكیک براي دیپلم حداکثر 8/33 درصد و براي پیش دانشگاهي 
حداکثر 1/67 درصد افزایش خواهد یافت. در صورت نداشتن تأثیر مثبت، مالک نمره کل 

حاصل از آزمون و میزان تأثیر قطعي سوابق تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي )حداکثر به 
میزان 2۰ درصد طبق موارد مذکور( خواهد بود.

ج- سایر دیپلمه ها )غیر از بندهاي الف و ب( مشمول اعمال سوابق تحصیلي نیستند.
توجه ۱: اطالعات بیشتر درخصوص میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلي، در دفترچه 

راهنماي ثبت نام آزمون سراسري ارائه مي شود.
توجه 2: وزارت آموزش  و پرورش امكان جبران سوابق تحصیلي دیپلم و سوابق تحصیلي 
پیش دانشگاهي را براي فارغ التحصیالن دوره متوسطه نظام قبلي، که حداکثر تا سال 
1397، مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی خود را اخذ کرده اند، براي سال 1398 فراهم 

مي کند.
4- عناوین دروس پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه مرتبط با هر گروه آزمایشی آزمون 
سراسري، که وزارت آموزش و پرورش امتحان آنها را به صورت نهایي برگزار مي کند، پس 
از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش، به منظور اعمال سوابق تحصیلي، اطالع رساني 

خواهد شد. 
5- فهرست منابع سؤاالت آزمون براي داوطلبان نظام قدیم  و نظام جدید )6-3-3(  

متعاقباً اعالم خواهد شد.
6- دانش آموزان دیپلم فني و حرفه اي و کار دانش مي توانند در آزمون سراسري شرکت 
کنند. این دانش آموزان، در صورت تمایل به اعمال سوابق تحصیلي، باید در امتحان نهایي 
دروس شاخه نظري گروه آزمایشي مربوط شرکت کنند؛ در غیر این صورت، مشمول اعمال 

سوابق تحصیلي نیستند و نمره آزمون سراسري مالک عمل است.
پایه  اساس سوابق تحصیلي، معدل کتبي  بر  براي رشته هاي صرفاً  پذیرش  معیار   -7
دوازدهم براي دانش آموزان نظام جدید )3-3-6(  و معدل کتبي دیپلم )سال یازدهم( براي 

دانش آموزان نظام قبلي است.
8- دانش آموزان داراي دیپلم علوم و معارف اسالمي، که در گروه آزمایشي علوم انساني 
آزمون سراسري شرکت  مي کنند، به جای پاسخگویی به سؤاالت دروس »تاریخ 1،2،3« و 
»عربی 1،2،3« دفترچه اختصاصي گروه علوم انسانی، به سؤاالت »تاریخ 1،2،3 اختصاصی« 
و »عربی 1،2،3  اختصاصی« که مربوط به دروس متوسطه دیپلم علوم و معارف اسالمی 
است، پاسخ  مي دهند. سؤاالت سایر دروس امتحاني، همان سؤاالت گروه آزمایشي علوم 

انساني خواهد بود.

ب- آزمون سراسري سال 1399
1- در سال 1399، فقط یک آزمون )یک مجموعه سؤال( براساس نظام جدید آموزشي 

)3-3-6( برگزار مي شود.
2- در آزمون سراسري سال 1399، میزان تأثیر سوابق تحصیلی، حداكثر 30 درصد با تأثیر 

قطعی اعمال مي شود؛ به  طوري  که:
الف- آن دسته از دیپلمه هاي ریاضي فیزیک، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اسالمي، که دیپلم خود را سال 1398 و بعد از آن در نظام آموزشي جدید )3-3-6( اخذ 
نموده و امتحانات دروس پایه دوازدهم آنها به صورت نهایي، سراسري و کشوری برگزار 
شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود دیپلم )پایه 
دوازدهم - سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید 3-3-6( به میزان حداكثر 30 درصد 
به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و به صورت تأثیر قطعي در نمره کل نهایي آنان 

لحاظ مي شود. 
ب-  آن دسته از دیپلمه هاي ریاضي فیزیک، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

مصوبات سیزدهمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو 
مورخ 1397/6/26 دربارة آزمون سراسري 

سال هاي  1398 و 1399 
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دوره  ورودی  آزمون  در  شرکت  و  ثبت نام  متقاضیان  کلیه  اطالع  به  وسیله  بدین 
دکتری )Ph.D( سال 1398می رساند که پذیرش دانشجو در سال 1398 بر اساس 
دانشگاه ها  در  تكمیلی  تحصیالت  دوره های  در  دانشجو  پذیرش  و  »سنجش  قانون 
آیین نامه  و  اسالمی  شورای  مجلس   94 اسفند   18 مصوب  عالی«  آموزش  مراکز  و 
اجرایی مربوط و مصوبات »شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت 
به  ورود  متقاضیان  که  دارد  لذا ضرورت  شد؛  خواهد  انجام  ذیل  شرح  به  تكمیلی« 
دوره دکتری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد 
اسالمی، در رشته های مصوب دفتر گسترش آموزش عالی درآزمون ورودی دوره های 
دکتری )Ph.D(  ثبت نام و شرکت نمایند. الزم به ذکر است که پذیرش بر اساس 
قانون مذکور و مطابق این اطالعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای 
این سازمان منتشر می شود(،  از سوي  ثبت نام  زمان  )که در  آزمون مذکور  پذیرش 

صورت خواهد گرفت.
بر اساس قانون فوق، سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته، بر حسب 
انجام  زیر  به شرح  و »پژوهش محور«  پژوهشی«  ـ  از شیوه های »آموزشی  هر یک 

می شود:
دوره  به  ورود  برای  پذیرش  و  سنجش  پژوهشی:  ـ  آموزشی  دکتری   -1
دکتری ناپیوسته آموزشیـ  پژوهشی بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

1-1-  آزمون متمرکز )5۰ درصد(.
1-2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )2۰ درصد(.

1-3- مصاحبه علمی و سنجش عملی )3۰ درصد(.
2 - دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته 

پژوهش محور، بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:
2-1- آزمون متمرکز )3۰ درصد(.

2-2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )2۰ درصد(.
2-3- مصاحبه علمی و بخش عملی )3۰ درصد(.

2-4- تهیه طرحواره )2۰ درصد(.
اجرای مرحله اول )آزمون متمرکز( از سوي سازمان سنجش آموزش کشور، و امتیاز مربوط 
به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی از سوي دانشگاه ها و مراکز آموزش 

عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.

3- بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت 
تکمیلی، مواد آزمون متمرکز دکتری )Ph.D(  سال 1397 به شرح زیر خواهد بود:

3-1- آزمون زبان با ضریب )1(.
3-2- آزمون استعداد تحصیلی با ضریب )1(.

3-3- آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد با ضریب )4(.
سنجش و پذیرش برای تمام دوره ها شامل: روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پژوهش محور، 
پردیس های خودگردان، پیام نور، بورس اعزام به خارج، مؤسسات غیر انتفاعی و دانشگاه 

آزاد اسالمی، بر اساس قانون فوق صورت خواهد گرفت. 
4- سایر شرایط و ضوابط

فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای  4-1- تمامی دانشجویان و 
می توانند، در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی، در این آزمون ورودی 

ثبت نام و شرکت نمایند.
4-2- دارندگان مدرک معادل دوره کارشناسی ارشد، در صورتی که مشمول آیین نامه 
شماره 2/77633 مورخ 28 مرداد 92 که از سوي معاون آموزشی وزارت متبوع ابالغ شده 

است باشند، می توانند در این آزمون شرکت کنند.
4-3- مؤسسات برای پذیرش دانشجو در مهر ماه، از داوطلبانی می توانند پذیرش به عمل 
آورند که حداکثر تا سی و یكم شهریور ماه همان سال )سال 1398( فارغ التحصیل شوند. 
4-4- پذیرفته شدگان قطعی )نهایی( روزانه سال 1397، چه در دانشگاه محل قبولی 
ثبت نام کرده و چه ثبت نام نكرده باشند، اجازه شرکت در آزمون سال 1398 را ندارند و 

یک سال محروم از شرکت در این آزمون هستند.
4-5- پذیرفته شدگان دوره بورس اعزام به خارج در سال 1397، در صورتی که روند پذیرش آنها تا 
زمان ثبت نام آزمون در سازمان امور دانشجویان تكمیل نشده و در دوره های روزانه دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالی سال 97پذیرفته نشده باشند، اجازه شرکت در آزمون دکتری سال 1398 را دارند.
4-6- سایر شرایط و ضوابط، در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی 

دکتری نیمه متمرکز سال 1398 درج خواهد شد.
که  مرتبط،  رشته های  و  آزمون  مواد  امتحانی،  رشته های  کد  جدول   -5
فارغ التحصیالن آن می توانند در هر کد رشته شرکت کنند، همراه با اصل این 

اطالعیه، در سایت سازمان سنجش درج گردیده است. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعیة سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های 
دكتری )Ph.D( سال 1398

اسالمي، که دیپلم خود را از سال 1384 الي 1397 اخذ نموده اند و امتحانات یک  یا 
چند درس آنها به صورت نهایي، سراسري و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال 
سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود دیپلم )پایه یازدهم - سال سوم آموزش 
متوسطه نظام قدیم( به میزان حداكثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب 
و با تأثیر قطعي، و براي داوطلبان داراي مدرک پیش دانشگاهي ریاضي فیزیک، علوم 
تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر، که مدرک دوره پیش دانشگاهي خود 
را از سال تحصیلي 9۰-91 اخذ نموده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت 
نهایي، سراسري و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق 
تحصیلي موجود دوره پیش دانشگاهي )پایه دوازدهم - سال آخر آموزش متوسطه نظام 

قدیم( به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و به صورت تأثیر 
قطعي  در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود. 

3- بندهاي 6 ، 7 و 8 مندرج در بند الف مربوط به آزمون سراسري سال 1398 در سال 
1399 نیز برقرار است. 

)مانند  ضوابطي  و  شرایط  مقررات،  قوانین،  تمامي  که  مي سازد  خاطرنشان  پایان،  در 
سهمیه بندي، بومي پذیري و ...( مصوب مراجع ذي صالح اعم از مجلس شوراي اسالمي، 
شوراي عالي انقالب فرهنگي، و شوراي سنجش و پذیرش دانشجو است و سازمان سنجش 

آموزش کشور موظف به اجراي این قوانین و مقررات است.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور



7 2 مهرماه 1397  سال بیست و سوم ، شماره  25            

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه پي گیري 

هر گونه سؤال در خصوص 

نتايج دانشگاه آزاد اسالمي 

داوطلبان گرامی براي پي گیري هر گونه سؤال در خصوص نتایج مربوط به رشته هاي 

دانشگاه آزاد اسالمي مي توانند به روش هاي ذیل اقدام نمایند:

1- طرح  سؤال به صورت اینترنتي با مراجعه به بخش »پاسخگویي به سؤاالت« مندرج در 

www. azmoon.org  : سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمي به نشاني

2- تماس تلفني با ستاد پاسخگویی تلفنی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمي 

با شماره: 4743 - ۰21.

 3- مراجعه حضوري به ستاد پاسخگویی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمي به 

نشاني: تهران، انتهاي اتوبان شهید ستاري )شمال(، سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمي.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

راه اندازی كانال اطالع رسانی اين 

سازمان در شبکه های اجتماعی 

با استفاده از پیام رسان های داخلی
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 كشور

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 
است،  آن  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.
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اول مهر بوی تازگی می دهد؛ بوی کیف ها و روپوش های نو؛ بوی کتاب ها و درس های 
تازه و گاه بوی مقطع تازه و مدرسه و معلم های جدید؛ اما در حقیقت آنچه می تواند به  
یک سال تحصیلی مفهوم تازگی ببخشد، تصمیم ها و شیوه های نو است؛ اینكه امسال 
نگاهی تازه و به دور از پیش داوری ها و توجیه کردن ها، به خود داشته باشیم. امسال 
به جای اینكه با نق زدن و مشكالت را به گردن دیگران انداختن، خود را بی تقصیر 
و در شرایط موجود، بهترین جلوه دهیم، به دنبال رفع حداقل یكی از نقص هایمان 
باشیم. می دانم که خیلی از شما در دلتان مایلید که چنین اتفاقی بیفتد؛ اما نمی دانید 
که چگونه شروع کنید و این تمایل تنها در حد آرزو باقی می ماند و متأسفانه جامه 
ویژگی های  از  یكی  با  مبارزه  برای  راهكارهایی  اینجا  در  نمی پوشد.  خود  به  عمل 
ارائه می شود. گفتنی است که این  نامطلوب دانش آموزی، درس نخواندن یا تنبلی، 

راهكارها می تواند درباره سایر خصلت های نامطلوب نیز مفید واقع شود. 

قدم اول، شناخت خود 
است.  خود  شناخت  بهتر،  وضعیتی  به  رسیدن  و  جدی  تغییر  یک  برای  راه  اولین 
بسیاری از ما شناخت دقیقی از خود نداریم و با خصوصیات اخالقی مان به درستی 
آشنا نیستیم؛ برای مثال، برخی از ما نمی دانیم که تنبلی می کنیم و عادتمان شده 
است که کار امروز را به فردا موکول کنیم. فكر می کنیم که مشكل از ما نیست؛ بلكه 
وظایفی بیش از توان و وقتمان به ما محول می کنند و در نتیجه نمی توانیم از عهده 
آن بر آییم یا تقصیر را گردن توان جسمی و هوشی خود می اندازیم و معتقدیم که 
اگر هم دیگران از ما موفق ترند، به خاطر تفاوت های فردی در توانایی های فیزیكی و 

روحی است و اینكه برخی از افراد ذاتاً از ما قدرتمندتر هستند.
شک نیست که افراد دارای توانایی ها و عالیق متفاوتی هستند؛ اما بیایید کالهمان را 
قاضی کنیم و ببینیم که چقدر از کوتاهی های ما به خاطر تنبلی یا »باری به هر جهت 
بودن« خودمان است. ببینیم که اگر هر روز می گوییم از فردا شروع خواهم کرد، و اگر 
اهل تقلب هستیم یا می خواهیم هر چیز را سهل و آسان به دست بیاوریم، به خاطر 

ویژگی های فردی ماست و نمی توان تغییری در این خصوصیات ایجادکرد یا به دنبال 
توجیه اشتباهاتمان هستیم؟ 

توجه داشته باشید که اگر می خواهید در رفتار خود تغییری ایجاد کنید، باید به دلیل 
یک نیاز شخصی باشد؛ برای مثال، اگر می خواهید که بیشتر درس بخوانید، باید دلیل 
انجام این کار، یک نیاز شخصی مثل پذیرش در رشته و دانشگاه ایده آل تان باشد. اگر 
این تغییر برای رضایت والدین یا اولیای مدرسه باشد، تحول شما زیاد دوام نمی آورد. 
ممكن است که چند روزی، تغییری در خود حس کنید، اما به زودی درمی یابید که 

خود را گول زده اید و رفتارتان به روز اول باز خواهد گشت. 

به فکر تغییر یک خصوصیت باشید 
در این مرحله باید یكی از خصوصیات خود را انتخاب و روی آن تمرکز کنید؛ چون 
با تمرکز روی یک ویژگی خاص، بهتر و مفیدتر اقدام خواهید کرد. فراموش نكنید 
که برای کسب موفقیت در هر تغییری، باید ابتدا قدم های کوچک بردارید و کم کم 
تغییرات مورد نظر خود را ایجاد کنید. انجام تغییرات کوچک فعلی، باعث می شود که 
تغییرات بزرگتر آتی، راحت تر انجام پذیرد. خصوصیات اخالقی دلخواه را دستچین 
کنید. باید دقیقاً بدانید که چه می خواهید و این طور نباشد که فقط با مشاهده فردی 
بگویید که »من می خواهم شبیه او باشم!« بلكه ببینید که دقیقاً چه خصوصیتی در 
او وجود دارد که تحسین شما را برمی انگیزد؛ به عنوان مثال، قابلیت او در حل کردن 
مسائل در شرایط دشوار، کوشا بودن و ... تمام موارد را در یک دفترچه یادداشت کنید. 

به خود زمان بدهید 
برای تغییر به خودتان زمان بدهید؛ زیرا تغییر شخصیت و خصوصیات رفتاری، یكشبه 
نظر  در  خودتان  برای  منطقی  و  کوچک  اهدافی  منظور،  همین  به  نمی شود؛  انجام 
پنج  از  بیش  نباید  که  بگویید  خود  به  تنبلی،  از خصلت  رهایی  برای  مثاًل  بگیرید؛ 
بر سر خواسته تان  و  تمرکز  تغییر  این  روی  اگر  کنید.  تعلل  کاری  انجام  در  دقیقه 

تـنبـلے   ممنـوع!
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تـنبـلے   ممنـوع!

و  کارآمد  صورت  به  کنید،  پافشاری 
مفید، شخصیت خود را تغییر خواهید 
که  می یابید  در  تدریج  به  یعنی  داد؛ 
کمتر تنبلی می کنید و در انجام کارها 

کوشاتر هستید.
مراحل  این  تمام  که  نكنید  فراموش 
باید مرحله به مرحله انجام شود. شما 
تصمیم گرفته اید که رفتارتان را عوض 
تغییر  واقعاً  اینكه  از  قبل  پس  کنید؛ 
کنید نیاز به زمان دارید؛ مثاًل ممكن 

زمستان شخصیت جدیدی  در  تا  کنید  کار  پاییز روی خودتان  تمام  است که شما 
داشته باشید. به قول معروف: »رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود«؛ پس اگر 
بهتر  برای  ناامید نشوید؛ چرا که همه ما  تغییر دهید،  را  نتوانستید به سرعت خود 

شدن، به زمان احتیاج داریم.

به خود پاداش بدهید 
مولوی هشتصد سال پیش سروده است:

      می رود کودک به مكتب پیچ پیچ        چون ندید از مزد کار خویش هیچ
و  آزمون سراسری  در  موفقیت  بیشتر،  از درس خواندن  فرض کنیم که هدف شما 
کسب رتبه ای مطابق میلتان باشد. با اینكه هدف شما بسیار ارزشمند است، اما چون 
برای رسیدن به آن باید ماه های زیادی تالش کنید و پاداش تالشتان به زودی داده 
نمی شود، به قول معروف امكان دارد که در نیمه راه کم بیاورید؛ پس الزم است که 
اهداف کوتاه مدت و پاداش هایی مطابق با اهداف مورد نظر برای خود بیابید. باید کار را 
به قطعات کوچكتر تقسیم کرده و از پاداش های فوری تری استفاده کنید؛ برای مثال، 
اگر عالقه مند به بازی های کامپیوتری یا تماشای تلویزیون هستید، در ابتدا برای هر 

دو ساعت درس خواندن، نیم ساعت 
کامپیوتری  بازی  به  را  زمان خود  از 
دهید.  اختصاص  تلویزیون  دیدن  یا 
یا  فیلم  یک  که  می خواهید  اگر 
سریال را تماشاکنید و نیاز به زمانی 
 بیش از نیم ساعت دارید، بعد از هر  
ذکر  برگه ای  در  مطالعه،  ساعت  دو 
ذخیره  پاداش  ساعت  نیم  که  کنید 
نیم  این  مجموع  از  بعد  و  دارید 
سریال  یک  تماشای  برای  ساعت ها 
بهره ببرید. امكان دارد که عالقه شما، رفتن به گردش با دوستان یا دیدن یک بازی 
فوتبال از نزدیک و مواردی مشابه آن باشد که زمان بیشتری را نیاز داشته باشد )گاه 
الزم است که نیمی از یک روز یا تمام یک روز تعطیل خود را به آن اختصاص دهید(؛ 
برای جمع کردن  را  یعنی جعبه ای  استفاده کنید؛  پاداش رمزی  از  این صورت،  در 
برای  را  زمان الزم  کردن ساعت ها،  با ذخیره  و  کنید  تهیه  پاداش خود  ساعت های 

تفریح مورد عالقه تان از خودتان بخرید! 
توجه داشته باشید که پاداش همیشه نباید زمان بر باشد. گاهی خوردن یک خوراکی 
مورد عالقه یا خریدن یک وسیله که به آن نیاز هم دارید، می تواند پاداش تالش شما 
باشد. همچنین پاداش یا پاداش رمزی باید بالفاصله بعد از درس خواندن به دست 
بیاید و مقدار کاری که برای دستیابی به پاداش انجام می شود باید کم باشد و بتدریج 
افزایش پیدا کند؛ برای مثال، اگر می خواهید درسی را که دوست ندارید، بخوانید، به 
مرور به مقدار آن اضافه کنید و در ابتدا مطالعه یک فصل را در برنامه خود نگنجانید. 
مهم تر از همه اینكه، پاداش فقط در ازای کار تعیین شده باید داده شود؛ پس اگر 

تقلب کنید نمی توانید به هدف خود دست پیدا کنید. 

اگر می خواهید بیشتر درس بخوانید، بايد دلیل اين كار، يک نیاز شخصی 

مثل پذيرش در رشته و دانشگاه ايده آل تان باشد. اگر اين تغییر برای 

رضايت والدين يا اولیای مدرسه باشد، تحول شما زياد دوام نمی آورد

در  هستید،  تلويزيون  تماشای  يا  كامپیوتری  بازی های  به  عالقه مند  اگر 

ابتدا برای هر دو ساعت درس خواندن، نیم ساعت از زمان خود را به 

بازی كامپیوتری يا ديدن تلويزيون اختصاص دهید
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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  دانش آموزان  توجه  مورد  است 

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

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

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  P ارائه 
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.
و  مرداد  تیر،  های  ماه   و  در  سه نوبت  در  است که  تابستانه  اول،آزمون های  فاز 

شهریور 97 برگزار خواهند شد. هدف اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مرور کلی 
مطالب کتاب های درسی پایۀ دهم خواهد بود.

تا  ابتدای سال تحصیلی  از  فاز دوم، آزمون های مرحله ای است که در شش نوبت 
پایان اسفند 97 برگزار خواهند شد. هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر 
دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت  ارزیابی  و  یازدهم  پایۀ  درسی  کتاب های  مطالب  به 
در طول سال تحصیلی است. در این میان، آزمون ویژه ای )آزمون مرحلۀ 4( در نظر 
گرفته  شده است که در پایان امتحانات نیمسال اول، در تاریخ 1397/1۰/18 برگزار 
امتحانات  از  اول است که پس  نیمسال  خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب 
تشریحی نیمسال اول برگزار خواهد شد و طبق آن، آمادگی دانش آموزان بر اساس 
مورد  تحصیلی  نیمسال  این  مطالب  با  مرتبط  استاندارد  چهارگزینه ای  پرسش های 

سنجش 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 

چهار گزینه 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 هریک 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  و نسبت  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.
بعدازظهر  یازدهم، در  سنجِش  آزمایشی  از آزمون های  نوبت  نتایج هر  کارنامه 
نشانی: به  شرکت  اینترنتی  سایت  طریق  از  آزمون  هر  برگزاری  روز   همان 

www. sanjeshserv.ir منتشر می گردد. ضمناً به اطالع دانش آموزان می رساند 
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  اساس  بر  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی، 
تقسیم  بر  ضرایب(  به  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره  برابر  سه  به عالوه  ضرایب( 
برای  مناسبی  تجربه  می تواند  امر  این  که  می شود،  محاسبه  ضرایب  کل  مجموع 

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

کارت ورود به جلسه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم  برای کلیه دانش آموزان سراسر 

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

آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهم ویژه  
دانش آموزان پایه یازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه(
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اینترنتی شرکت  از طریق سایت  آزمون منحصراً  از هر  از روز سه شنبه قبل  کشور، 
و  می گردد  نشانی: www.sanjeshserv.ir توزیع  به  آموزشی  خدمات  تعاونی 
دانش آموزان با مراجعه به سایت اینترنتی فوق الذکر نسبت به پرینت کارت ورود به 

جلسه خود اقدام می نمایند.

 شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم :

برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
متقاضیان بیش از یک 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 یک آزمون در جهت رفاه حال دانش آموزان عزیز به کار گرفته 
است تا ضمن تجمیع فرآیند ثبت نام برای هر یک 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 
آزمون ها  از  یک  هر  در  و  انتخاب  دلخواه،  و  نیاز  مورد  تعداد  به  یازدهم را  سنجِش 
ثبت نام نمایند؛ به  عنوان  مثال، دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای 

و یک 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  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   دهم 

)www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
از  است  بهتر  پلكانی،  تخفیف  از  بیشتر  استفاده  است دانش آموزان، برای  شایان ذکر 
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. 
پرداختی،  هزینه  ازنظر  دانش آموزان  برای  ثبت نام  حالت  مطلوب ترین  است  بدیهی 

ثبت نام یكجا در 8 نوبت آزمون )6 نوبت آزمون مرحله ای + 2 نوبت آزمون 
جامع( است که در این صورت با احتساب تخفیف ویژه 28۰,۰۰۰ ریالی، متوسط 

شهریه هر آزمون 29۰,۰۰۰ ریال و 2,32۰,۰۰۰ مجموعاً ریال است.
از سوی  انتخاب نوبت های آزمون  از  الزم به ذکر است که در هنگام ثبت نام و پس 
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  در آزمون های  شرکت  به  عالقه مند  اینترنتی: دانش آموزان  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:

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

و شماره پرونده و کد پی گیری 16 رقمی دریافت نماید.
صورت  ثبت نام، در  راهنمای  دفترچه  دقیق  مطالعه  از  گرامی، پس  دانش آموزان 
ویژه خط  با  ضوابط ثبت نام، می توانند  و  شرایط  خصوص  در  سؤال  هرگونه   داشتن 
42966-۰21 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:3۰ الی 

12:3۰ و عصر 13:3۰ الی 16:۰۰
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:  مي توانند در  سؤال،  هرگونه  داشتن  صورت  همكار، در  آموزشی  مراکز  و 
صبح8:3۰  الی 12:3۰و عصر 13:3۰ الی 16:۰۰  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 
www.sanjeshserv.ir امكان پذیر است و دفتر مرکزی شرکت به نشانی: تهران، پل 
کریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان شهید نژادکی، روبروی کالنتری سنایی، 

پالک 3۰، 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  شماره  دریافت  و  ثبت نام  مبلغ  گام اول: پرداخت 

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

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

 شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور



2 مهرماه 1397  سال بیست و سوم ، شماره  25            12

در ابتدای سال تحصیلی :

همه می دانند که سال تحصیلی داوطلبان آزمون سراسري، از تابستان منتهی به سال دوازدهم آغاز 
می شود، اما عده ای از داوطلبان، بنا به سنت سال های گذشته، اول مهر را آغاز سال تحصیلی می دانند 
و خواندن و مطالعۀ دروس را به ابتدای مهر ماه موکول می کنند. برخی از داوطلبان نیز تابستان را به 
دلیل مشکالت مختلف از دست داده اند و اکنون حسرت روزهای از دست رفته را می خورند و نگران 

این هستند که مبادا نتوانند خود را به قافلۀ داوطلبان پیشرو و موفق آزمون سراسری برسانند. 
به هر دو گروه باید بگوییم که بهانه های خود را دور بریزید؛ چون مهر ماه آمده است و باید با دل و جان 
درس بخوانید و پیش بروید؛ البته اگر از تابستان شروع می کردید، خیلی بهتر بود، اما هنوز هم دیر نشده 

و شما فقط کمی زمان از دست داده اید و نباید اجازه دهید که این زمان از دست رفته بیشتر شود. 
بهتر است که با توجه به موارد زیر، یک برنامه ریزی مدّون برای خود طرح کنید و از همین زمان تعّهد 

کنید که به برنامۀ خود به صورت کامل عمل کنید. 

پیش به سوی هدف
وقت کشے ممنوع !
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انگیزة خود را افزايش دهید 
گفتن این حرف آسان است، اما در عمل، کمتر کسی برنامه هایی را که در ذهن دارد، عملی 
می کند. در واقع بسیاری از داوطلبان، یا هیچ برنامه ای را شروع نمی کنند و انجام آن را به فردا 
و فرداهای موهوم موکول می کنند، و یا برنامه ای را شروع می کنند و ناتمام رهایش می کنند.

برای جلوگیری از این مشكل، به خودت بعد از هر مطالعۀ کوتاه پاداش بده.  این جایزه 
می تواند یک خوراکی یا تماس با یک دوست صمیمی یا دیدن قسمتی از فیلم و کارتون 
مورد عالقه ات باشد. اگر مطالعه با عالقه صورت بگیرد، بسیار سازنده و اثرگذار خواهد بود. 
همچنین الزم است که برای انجام هر یک از کارهایت وقت مشخصی را در نظر بگیری؛ زیرا 
بدن انسان به این برنامه ها عادت می کند؛ در ضمن به علت مطالعه ات فكر کن. وقتی علتی 
مشخص و ارزشمند برای مطالعه کردن پیدا کنی، آن را رها نخواهی کرد، اما اگر به خاطر 
اجبار خانواده یا مدرسه مطالعه کنی، حوصله درس خواندن نخواهی داشت و به بهانه های 

مختلف، از زیر مطالعه شانه خالی می کنی.

زمان دقیق مطالعه
واقعیت این است که هیچ زمانی به طور دقیق و انحصاری برای مطالعه وجود ندارد؛ یعنی 
دقیقاً نمی توان مشخص کرد که در چه هنگامی باید مطالعه و در چه موقعی باید از آن 
پرهیز کرد؛ بلكه هر وقت احساس کردید که می توانید مطالعه کنید، درس خواندن را 

شروع کنید.
در این میان، گروهی معتقدند که مطالعۀ آخر شب، مناسب تر است. آنها می گویند چون 
خواننده بعد از مطالعه می خوابد، ذهن او فرصت کافی برای پردازش اطالعات دارد و مطالب 
خوانده شده بهتر در حافظه وي تثبیت می گردد؛ لذا مطالب برای مدت طوالنی تری در 
حافظه اش باقی می ماند. در واقع این گروه معتقدند از آنجا که در هنگام خواب مطلب یا 
اطالعات جدید دیگری وارد حافظه نمی شود، بنابراین، فرصت کافی برای پردازش اطالعات 

وجود دارد.
آنان معتقدند که با این روش، مطالب خوانده شده بهتر به خاطر سپرده می شود و کمتر 
فراموش می گردد؛ زیرا خواب فرصتی بسیار مناسب برای ماندگاری آنها در حافظه است. 

گروهی که مطالعه در صبح زود را پیشنهاد می کنند، عقیده دارند که یادگیری، نیاز به مغز 
آماده و سرحال و بدون خستگی دارد. این عده معتقدند که با مغز خسته نمی توان چیزی 
را به درستی آموخت. در واقع این افراد، اصل را بر آمادگی مغز می دانند. اینان بر این عقیده 
هستند که چون در شب مغز استراحت کرده و شخص خستگی ذهنی ندارد، هنگام صبح 
آمادگی بیشتری برای یادگیری دارد، و آنچه در صبح خوانده شود بهتر در حافظه باقی 

می ماند. به همین دلیل، آنها مطالعه در اوایل صبح را پیشنهاد می کنند.
 اما آنچه که به تازگی محققان اعالم کرده اند، این است که ساعات بین 8/3۰ تا 6/3۰ 
بعد از ظهر، بهترین زمان برای مطالعه است. این پژوهشگران می گویند: علم جدید می گوید 
که در هر ساعت از شبانه روز، انسان استعداد و توانایی خاصی دارد، ولي یافته های اخیر 
علم نشان می دهد که بدن انسان در طی شبانه روز، متحمل تغییرات زیادی در این زمینه 
می شود و در هر ساعت از روز توانایی خاصی دارد. حافظه کوتاه مدت و سرعت انتقال 
فكری در بیشتر افراد، در ساعات آخر صبح تا اوایل بعد از ظهر، به بیشترین حد فعالیت 
می رسد. بهترین زمان برای فعال شدن حافظه دراز مدت، از ساعت6/3۰ تا8/3۰ بعد از 
ظهر است؛ بنابراین، اوقات یاد شده، زمانی بسیار مناسب برای مطالعه به شمار می رود. در 
ساعات آخر شب و اوایل صبح نیز، میزان حافظه دراز مدت، درک مطلب و فراگیری دروس، 

در کمترین حد ممكن است. 
البته در نهایت، زمان مطالعه بستگی به خود شما دارد که چه موقعی از نظر جسمی و روانی 
آمادگی الزم را دارید. اگر نسبت به زمان های خاص برای مطالعه شرطی شده اید، آن اوقات، 

بهترین زمان مطالعه براي شماست. 
در ضمن به یاد داشته باشید که بالفاصله پس از غذا خوردن )خصوصاً ناهار یا شام( مطالعه 
نكنید؛ زیرا با پر بودن معده، خون به طرف آن هجوم آورده تا غذا هر چه سریع تر هضم 
گردد؛ در نتیجه خون کمتری به مغز می رسد و احساس خواب آلودگی به فرد دست داده 

و سطح هوشیاری مغز کاهش می یابد؛ بنابراین، پس از صرف غذا کمی استراحت کرده و 
بعد مطالعه را شروع کنید.

خوب بخوابید و صبح زود از خواب بیدار شويد 
توجه داشته باشید که شب، زمان خوابیدن است و بهتر است که زمان خواب و بیداری خود 
را تغییر ندهید؛ چون سلول های مغزی به آرامش و تاریكی شب هنگام نیازمند هستند. 
همچنین همه می دانند کسانی که کمتر خوابیده اند، از نظر ذهنی عملكرد ضعیف تری 
نسبت به سایرین دارند؛ بنابراین، با خواب کافی، شما می توانید از ذهن خود در یادگیری و 

به خاطر سپردن مسائل، نهایت استفاده را ببرید.
نكتۀ دیگر اینكه تعدادی از داوطلبان، زمان خوابشان در تابستان منظم نبوده است و شب ها 
دیر می خوابیده و صبح ها دیر از خواب بیدار می شده اند. این دسته از دوستان باید زمان 

خوابشان را تنظیم کنند تا بتوانند سر کالس درس، آماده و سرحال باشند.

منفی فکر نکنید
برای رسیدن به موفقیت، باید نگرش مثبتی نسبت به خودتان داشته باشید. شیوۀ نگاه کردن 
شما به خودتان، می تواند عامل موفقیت یا شكست شما باشد؛ در نتیجه، بسیار مهم است 
که ارزش زیادی برای خودتان قائل باشید و خود را شكست خورده قلمداد نكنید؛ زیرا حتی 
افرادی که بیشترین آسیب را دیده اند، می توانند از جا برخیزند و کنترل زندگی شان را در 
اختیار بگیرند. در واقع زندگی مانند یک بازی ویدیوئی است. مهم نیست چند بار شكست 
خورده اید؛ مهم این است که شما می توانید دکمۀ »ادامه« را تا هر زمان که نیاز داشته باشید، 

فشاردهید و مطمئن باشید تا زمانی که بازی را ترک نكرده باشید، شكست نخورده اید.
ما هم قبول داریم که زندگی گاه منصفانه نیست، اما همیشه اتفاقات خوب و بد زیادی در 
هر لحظه از زندگی رخ می دهد. حال این شما هستید که مي توانید روی بخش خوب زندگي 
تمرکز کنید یا بخش بد آن. شما می توانید به خاطر چیزهای بدی که خارج از کنترل شما 
هستند، استرس زیادی را متحمل شوید، ولي انجام این کار باعث نمی شود که احساس 

بهتری پیدا کنید، اما اگر به اتفاقات مثبت توجه کنید، برعكس آن کاماًل صادق است.

 تغذيه و ورزش
درس های شما، هر چه قدر هم که سنگین باشد، نباید موجب شود که تغذیه مناسب و 
ورزش را فراموش کنید. یک درس خواندن عالی، باید همراه با خوردن خوراکی های مغذی 
باشد تا به شما کمک کند بازدهی بهتری داشته باشید. توجه داشته باشید که بدن و مغز، 
نیاز به انرژی دارد و این انرژی از آنچه که شما می خورید تهیه می شود؛ بنابراین، میان 
مغزی که از »هله و هوله« انرژی می گیرد با مغزی که مواد مغذی به آن می رسد تفاوت 
زیادی وجود دارد. برای عملكرد بهتر مغز، شما باید خشكبار، انواع میوه و حبوبات مصرف 
کنید؛ در ضمن انجام یک ورزش ساده مثل پیاده روی نیز قطعاً در کسب موفقیت شما 

مؤثر خواهد بود.

سبک درس خواندن خود را پیدا كنید
هرکس سبک خاص خود را در درس خواندن دارد. فایده این کار در این است که با دانستن 
آن، سرعت خودتان را در یادگیری افزایش می دهید؛ به عنوان مثال، نحوه به خاطر سپردن 
مطالب، در فردی که حافظه بصری قوی دارد با کسی که حافظه شنوایی قوی دارد، کاماَل 

متفاوت است و دانستن این تفاوت ها برای شما یک امتیاز مثبت محسوب می شود.

لوازم يادگیری تان را آماده كنید
در فهمیدن مطلبی که بار اول است که آن را می خوانید با مطلبی که برای بار دوم مطالعه 
می کنید، تفاوت هایی وجود دارد؛ بنابراین، به خودکار و ماژیک در چند رنگ برای هر بار 
خواندن نیاز دارید؛ البته نباید در این امر افراط کنید و به جای درک مطالب درسی، با 

وسواس، صرفاً به فكر رنگ آمیزی کتاب درسی یا جزوۀ خود باشید. 
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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 سوی 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( آشنائی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و کاهش اضطراب 

حضور در جلسۀ برگزاری آزمون سراسری سال 1398 و ...؛
)6( کمک 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 مطالعۀ 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.

نحوه زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير 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 
مجموعۀ 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 های آزمایشی 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 برای 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 
تقسیم بندی(، به عالوۀ سؤاالت منابع درسی مرحله قبل طراحی می گردد )برای 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  داوطلبان  کلیه  برای  آزمون های آزمایشی مرحله ای،  در  توجه: 
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 بطور 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 هر آزمون منحصراً  از روز سه شنبه قبل  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.
در  دوازدهم  سنجِش  آزمایشی  آزمون های  از  نوبت  هر  نتایج  کارنامه 
 بعدازظهر همان روز برگزاری هر آزمون از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی:

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

ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجِش دوازدهم 
ويژه دانش آموزان پايه دوازدهم
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به اطالع دانش آموزان می رساند   www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. ضمناً 
که محاسبه نمره کل آزمون های آزمایشی، براساس 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 یک از آن ها ثبت نام نمایند؛ به عنوان 
مثال، داوطلب می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و سه نوبت آزمون جامع 

باشد.
با توجه به اينکه آزمون های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون هايی است 
كه هر يک مکمل ديگری است و شركت در تمامی آن ها، داوطلب را گام 
به گام آماده تر می نمايد، لذا توصیه می شود كه داوطلبان عزيز، در كلیة 
آزمون های مرحله ای و جامع به طور يکجا ثبت نام نمايند و از تخفیفاتی كه 

برای ثبت نام يکجای آزمون ها در نظر گرفته شده است، بهره مند گردند.
ثبت نام،  هزينه های  به  مربوط  تکمیلی  جدول  كه  است  به ذكر  الزم 
سنجِش  آزمايشی  آزمون های  انتخاب  به  مايل  كه  دانش آموزانی  برای 
آزمون ها  ثبت نام  اينترنتی  سايت  در  هستند،  تلفیقی  صورت  به   دوازدهم 

)www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
شایان ذکر است داوطلبان، برای استفاده بیشتر از تخفیف، پلكانی بهتر است از تعداد 
مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از 
تعداد آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم، از تخفیف باالتری نیز بهره مند 
شوند. بدیهی است مطلوب ترین حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی، 
ثبت نام یكجا در 1۰ نوبت آزمون )6 نوبت آزمون مرحله ای + 4 نوبت آزمون جامع( 
است که در این صورت با احتساب تخفیف ویژه 45۰,۰۰۰ ریالی، متوسط شهریه هر 

آزمون 295,۰۰۰ ریال و 2,95۰,۰۰۰ 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  داوطلبان  اینترنتی:  پرداخت 
عضو  بانكی  کارت های  از  استفاده  با  مي توانند  سراسرکشور  در  دوازدهم  سنجِش 
آموزشی کارکنان سازمان  تعاونی خدمات  به سایت شرکت  و مراجعه  شبكه شتاب 
سنجش آموزش کشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در این 

آزمون ها اقدام و کد پی گیری دریافت نمایند.
اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام نشان دهنده  الزم به ذکر است که خرید 
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 
 ۰21-42966 ویژه  خط  با  می توانند  ثبت نام،  ضوابط  و  شرایط  خصوص  در  سؤال 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:3۰ الی 12:3۰ و عصر 

13:3۰ الی 16:۰۰
ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
ثبت نام به صورت یكجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همكار، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال، مي توانند در ساعات: صبح8:3۰  الی 12:3۰و عصر 13:3۰ الی 16:۰۰  

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

نکات مهم:
1- 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 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: ثبت نام برای کلیه داوطلبان سراسر کشور از طریق سایت اینترنتی 
به  شرکت  مرکزی  دفتر  و  است  پذیر  امكان   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به 
نژادکی،  شهید  خیابان  شیرازی،  میرزای  خیابان  زند،  کریم خان  پل  تهران،  نشانی: 
از  نام  ثبت  آماده  نیز   88321455 تلفن:   ،3۰ پالک  سنایی،  کالنتری  روبروی 

مراجعان در ساعات اداری است.

راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم
مراحل ثبت نام:

از  )پرداخت  و رمز عبور  پرونده  ثبت نام و دریافت شماره  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: لینک ثبت نام آزمون های 
آزمایشی سنجش ثبت نام جدید(.

گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.
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