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پذيرفته شدگان 

نهايي حافظان 

كل قرآن مجيد 

در سال 1397

10 مهر تا 30 دی ماه انجام می شود :

تکميل ظرفيت آزمون سراسری 97
 رشته های پذيرش با سوابق تحصيلی)موسسات غير انتفاعی(

25 محرم الحرام ، سالروز شهادت 

حضرت امام علی بن الحسین ) علیه 

السالم( برتمام مسلمانان تسلیت باد

شرط اول قدم 

آن است كه ...

قدر امروز را

 بدانيم !

دوره  هفتمین  و  بیست  ثبت نام 
جشنواره دانشجوی نمونه، از ۱۰ مهر 
به مدت  و  آغاز می شود  )فردا(   ماه 

دو هفته ادامه دارد.
ثبت نام بیست و هفتمین دوره جشنواره 
دانشجوی نمونه، از ۱۰ مهر ماه )فردا( 
آغاز می شود و تا ۲۴ مهر ماه ادامه دارد 
و تمام دانشجویان متقاضی دانشگاه های 
دولتی، غیر انتفاعی و پژوهشگاه های تابع 
دانشگاه های  همچنین  و  علوم  وزارت 
پیام نور و فرهنگیان می توانند با مراجعه 
به سایت: portal.saorg.ir نسبت به 

ثبت نام در این جشنواره اقدام کنند.
جشنواره  دوره  ششمین  و  بیست  در 
سال  ماه  اسفند  که  نمونه،  دانشجوی 
گذشته برگزار شد، تعداد چهار هزار و ۳۵۲ 
درخواست در مرحله اولیه ثبت نام کردند 
که از این بین، یک هزار و ۴۳۹ درخواست 
نفر   ۲۲۰ جمعاً  و  شده  نهایی   ثبت 

در مرحله دانشگاهی به دبیرخانه مرکزی 
معرفی شدند که ۹۲ نفر آن، دانشجویان 
دانشجویان  نفر   ۱۲۸ و  علوم  وزارت 
وزارت بهداشت بودند که در نهـــایت 
مرحله  برگزیدگان  عنوان  به  نفر   ۴۰
با  ماه سال گذشته  اسفند  در  کشوری 
مورد  رئیس جمهور  اول  معاون  حضور 

تقدیر قرار گرفتند.
جشنواره سال ۹۷، که بیست و هفتمین 
دوره رقابت میان متقاضیان این جشنواره 
است، بر اساس زمان بندی های پیش بینی 
شده، در هفته جاري آغاز شده و در پایان 
تجلیل  مراسم  برگزاری  با  سال  همین 
همانند  ضمناً  رسید.  خواهد  پایان  به 
ثبت نام  تمام مراحل  سال های گذشته، 
داوری  و  دانشگاهی  داوری  مرحله  و 
الکترونیکی  سامانه  در  کشوری  مرحله 
انجام می پذیرد و فرایند داوری جشنواره 
دانشجوی نمونه در دو مرحله دانشگاهی 

و کشوری برگزار می شود.
سطح  در  دانشجویان  نخست  واقع،  در 
دانشگاه به رقابت می پردازند و آن دسته 
را  امتیازات  برترین  که  دانشجویانی  از 
بر اساس آیین نامه و صرف نظر از حد 
نصاب های آن کسب کرده اند، به عنوان 
تقدیر  مورد  دانشگاهی  برگزیدگان 
از  تعداد  آن  و  می گیرند،  قرار  دانشگاه 
متقاضیان که شرایط معرفی به مرحله 
دبیرخانه  به  کرده اند  کسب  را  دوم 

مرکزی معرفی می شوند.
الزم به یادآوري است که جشنواره دانشجوی 
وزارت  تابع  دانشگاه های  سطح  در  نمونه، 
گروه  پنج  در  فناوری،  و  تحقیقات  علوم، 
انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه،  علوم 
کشاورزی و دامپزشکی، و هنر در مقاطع 
مختلف برگزار می شود که پس از ارزیابی 
داوران کشوری، در نهایت دانشجویان نمونه 

کشوری انتخاب و معرفی می شوند.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

مصوبات شوراي سنجش و پذيرش 
دانشجو دربارة آزمون سراسري 

سال هاي  98 و 99 

با چه شرایطي در 
آزمون هاي آزمایشي شرکت کنیم؟

صفحه  5 

از 10 مهر )فردا( آغاز مي شود :

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

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

hefazatazmon@sanjesh.org

و  کارشناسي ارشد  آزمون هاي  برگزاري  از  پس  ساله  هر 
و  مؤسسات  آزمایشي  آزمون هاي  در  ثبت نام  سراسري، 
آموزشگاه هاي مجاز و غیرمجاز، از سوي داوطلبان پرشمار 
حضور  و  شرکت  منظور  به  و  آمادگي  براي  آزمون ها  این 
مي شود.  آغاز  آینده  سال  سراسري  آزمون هاي  در  موفق 
آزمایشي  آزمون هاي  است که  آن  این شماره  در  ما  بحث 
که براي سنجش آموخته هاي داوطلبان آزمون هاي مقاطع 
آنها  تست زني  مهارت هاي  افزایش  و  دانشگاهي  مختلف 
فرض  بر  مي شود،  اجرا  اصلي  آزمون  برگزاري  از  پیش 
استاندارد بودن، تا چه حد مي تواند یاري رسان داوطلبان در 
جهت بهبود کیفیت حضور آنها در یکي از آزمون هاي ورود 

به دانشگاه ها باشد.
آزمایشي،  آزمون هاي  مورد  در  ذکر  قابل  و  اساسي  نکته 
و  مي گیرد  قرار  غفلت  مورد  داوطلبان  سوي  از  بعضاً  که 
روي آن، درنگ و تأمل کافي نمي شود، این است که برخي 
و  کافي  مطالعه  آنکه  بدون  تحصیل،  ادامه  به  مشتاقان  از 
عمیق روي متون و منابع درسي گروه یا رشته مورد نظر 
خود داشته باشند، داوطلب شرکت در این گونه آزمون ها 
به  داوطلب،  که  مي شود  باعث  کار  این  انجام  مي شوند. 
آموخته ها، محفوظات  بر  تکیه  و  با دقت کافي  آنکه  جاي 
و دانش خویش به تست ها پاسخ دهد، به محض برخورد با 
پرسش هاي دشوار، به طور تصادفي گزینه اي از گزینه هاي 
چهارگانه را انتخاب  کند؛ اما غافل از آنکه با انجام این کار، 
ضمن دریافت نمره منفي و کسب رتبه نامطلوب، هدف وي 
نیز تأمین نمي شود؛ زیرا هدف اصلي از شرکت در این گونه 
آزمون ها آن است که داوطلب به کسب تجربه یا تجاربي 
آزمون  در  آگاهانه تر  و  هدفمندانه تر  شرکِت  براي  مفید 
یا کارشناسي ارشد( بپردازد و  سراسري اصلي )کارشناسي 
جلسه اي شبیه به جلسه آزمون اصلي را براي خود تداعي 
باعث مي شود  این مسأله ،  با  واقعي  اما عدم مواجهه  کند؛ 
که چنین داوطلبي، ضمن به هدر دادن مبلغ یا مبالغي که 
براي شرکت  در آزمون هاي آزمایشي پرداخت کرده است، 
هیچ گونه تجربه مفیدي در این زمینه به دست نیاورده و 
نوعي دلزدگي نسبت به آزمون اصلي نیز در وي ایجاد شود.

آزمون هاي  در  شرکت  که  کرد  تأکید  باید  دیگر،  بیان  به 
آزمایشي، یک جدیت خاصي از سوي افراد شرکت کننده در 
آنها مي طلبد، و اگر این آزمون ها داراي ضرورت ها و شرایط 
مندرج در سطور ذیل باشند و داوطلبان، توصیه هاي ذکر 
شده در این سطور را به کار بندند، شرکت در این آزمون ها 
وقت،  اتالف  جز  صورت،  این  غیر  در  و  بود  خواهد  مفید 
انرژي و سرمایه مادي و معنوي، چیزي را براي این افراد 

در بر نخواهد داشت.
اين شرايط عبارتند از:

۱- آزمون هاي آزمایشي از سوي آموزشگاه ها یا مؤسسات 

مجاز برگزار شود؛
استفاده،  مورد  تست ها(  یا  )سؤاالت  آزمون هاي   -۲

آزمون هاي استاندارد باشد؛
در  یعني  شود؛  برگزار  مرحله اي  صورت  به  آزمون ها   -۳
فواصل کوتاه برگزار شده و از مباحث معّین که در فاصله 
دو آزمون، داوطلب به مطالعه آنها مي پردازد پرسش طرح 

شود؛
۴- در پایان تمام آزمون هاي مرحله اي، یک یا چند نوبت 
آزمون از کل مباحث و متون مربوط به هر گروه آزمایشي 

یا رشته تحصیلي نیز به عمل آید )آ زمون جامع(؛
۵- پس از برگزاري هر آزمون آزمایشي )مرحله اي یا جامع( 
درس،  هر  در  داوطلب  تفکیکي  نمرات  از  کاملي  کارنامه 
براي   ... و  شرکت کنندگان  میان  در  داوطلب  علمي  رتبه 
اطالع وي از وضعیت خویش، از سوي مؤسسه برگزار کننده 

آزمون صادر شود؛ 
آزمون هاي  برگزاري  فضاي  مجموع  در  و  مکان  زمان،   -6
داوطلب  تا  باشد  اصلي  آزمون  از  کاملي  نمونه  آزمایشي، 
بتواند به تمرین و تکرار موقعیتي شبیه به حضور خود در 

جلسه آزمون اصلي بپردازد؛ 
۷- منابع و مباحثي که از آنها در هر مرحله از آزمون هاي 
آزمایشي یا آزمون جامع، سؤال طرح مي شود، به طور کامل 

از سوي نهاد برگزار کننده آزمون در آغاز مشخص شود؛
مرحله  هر  به  مربوط  منابع  دقیق  مطالعه  با  داوطلب   -۸
به  و  شود  حاضر  آزمون  جلسه  در  آزمایشي،  آزمون  از 

پاسخگویي )تست زني( بپردازد؛
۹- داوطلب پس از برگزاري هر مرحله و دریافت کارنامه 
آن مرحله از آزمون، نسبت به رفع خطاها، نقطه  ضعف ها 
و کاستي هاي علمي خود اقدام کند و با پشتوانه  بیشتري 

براي حضور موفق در مرحله بعدي آزمون،گام بردارد؛ 
از  مرحله  هر  که  بگذارد  این  بر  را  فرض  داوطلب   -۱۰
بنابراین،  است؛  اصلي  آزمون  یک  آزمایشي،  آزمون هاي 
تنظیم  تست زني،  نحوة  مانند  مهارت هایي  تمرین  ضمن 

وقت پاسخگویي به هر سؤال و ...، آن را جدي بگیرد؛
از  مرحله  چند  یا  یک  در  مطلوب  رتبه  کسب  با   -۱۱
آزمون هاي آزمایشي، به آن مغرور نشود و بداند که شرایط 
روحي و رواني داوطلب در آزمون اصلي، تعداد داوطلبان، 
سؤاالت آزمون، و شرایط کلي آزمون، در هر حال به گونه 
استانداردهاي  به  چند  هر  آزمون ها  این  و  است،  دیگري 
)آزمون  اصلي  آزمون  اما  باشند،  نزدیک  نیز  اصلي  آزمون 
سراسري یا کارشناسي ارشد( آزمون دیگري است؛ آزموني 
که به هر حال فضاي آن، نه مجازي و آزمایشي، بلکه واقعي 

و حقیقي است. 
موفق باشید

با چه شرایطي در آزمون هاي آزمایشي شرکت کنیم؟

حضرت امام سجاد )ع( فرمودند: 
هر کسي به آ نچه خداوند بر او واجب ساخته 

است، عمل کند، از بهترین مردمان است. 

آنان مباش که[ مرگ را خوش نمي دارد؛  ]از 
به  چه  بدان  و  است،  بسیار  گناهانش  چون 
خاطر آن از مردن مي ترسد در کار ]مشغول[ 

است. 

رسول گرامي اسالم )ص( فرمودند:
نماز موجب اجابت دعا و قبولي اعمال است.
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تا 12 مهر ادامه دارد:

 ثبت نام آزمون EPT دانشگاه آزاد

ثبت نـام آزمـون EPT مهـر مـاه دانشـگاه آزاد 
اسـالمی از امـروز 7 مهـر آغـاز شـده اسـت و تا 
سـاعت 24 پنج شـنبه ۱2 مهـر مـاه ادامـه خواهد 

. شت ا د
 آزمـون EPT دانشـگاه آزاد اسـالمي، را در روز جمعـه 
۲۰ مهر ماه ۹۷ به طور هم زمان در شـهرهای تهران، شـیراز، 
تبریز، مشـهد، اصفهان، اهواز، کرج، کرمان، کرمانشـاه، رشت 
و اردبیـل برگزار خواهد شـد. ضمناً زمـان دریافت کارت ورود 

به جلسـه از روز چهارشـنبه  ۱۸ مهر ماه است.
بر اسـاس اعـالم روابـط عمومی مرکز سـنجش و پذیرش 
دانشـگاه آزاد، داوطلبـان می تواننـد بـا مراجعه به سـامانه 
نشـانی:  بـه  دانشـگاه  ایـن  پذیـرش  و  مرکـز سـنجش 
english.iau.ac.ir/ept نسـبت بـه ثبت نـام در آیـن 
آزمـون  اقـدام کـرده و همچنیـن از منابـع و بودجه بندی 

سـؤاالت آزمـون یـاد شـده آگاهـی یابند.

در سال تحصیلی جدید:

جرئيات تسهيالت بنياد ملی نخبگان به 
دانشجويان مستعد اعالم شد

تسـهیالت دانشـجويی بنیـاد ملـی نخبـگان بـه 
اول  سـال  )دانشـجويان  نـوورود  دانشـجويان 
دوره های کارشناسـی، کارشناسی ارشـد و دکتری( 

در سـال تحصیلـی 97-98 اعطـا می شـود.
بـر اسـاس آیین نامـه »پشـتیبانی از فعالیت هـای علمـی 
و فرهنگـی دانشـجویان مسـتعد تحصیلـی کشـور )بـا 
عنـوان سـابق: آیین نامـه اعطـای جایزه های تحصیلـی به 
دانشـجویان صاحب اسـتعداد برتر(«، بنیـاد ملی نخبگان، 

تسـهیالت ویژه ای را به دانشـجویان مسـتعد دانشگاه ها و 
پژوهشـگاه های کشـور اعطـا می کنـد.

اعتبـار  دانشـجویی،  راتبـه  شـامل  تسـهیالت  ایـن 
آموزشـیاری، اعتبـار پژوهشـیاری، اعتبار فن یـاری، اعتبار 
توانمنـدی آموزشـی، اعتبـار ارتباطـات علمـی و اعتبـار 
توانمندی کارآفرینی می شـود که به دانشـجویان مسـتعد 

می  شـود. اعطـا  کشـور  پژوهشـگاه های  و  دانشـگاه ها 
شرایط بهره مندی از این تسهیالت به شرح زیر است:

دانشـجویان هر یـک از دانشـگاه ها و مراکز آمـوزش عالی 
کشـور، کـه واجـد شـرایط مذکـور در »شـیوه نامه اعطای 
جایزه هـای تحصیلـی بـه دانشـجویان صاحـب اسـتعداد 
برتر در سـال تحصیلـی ۹۷ - ۹۸« هسـتند، می توانند در 

ایـن رقابت شـرکت کنند.
ثبت نـام دانشـجویان سـال های دوم و باالتر دانشـگاه ها از 
تاریخ ۱۳۹۷/۴/۵ آغاز شـد و در تاریـخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ پایان 
رسـید و ثبت نام دانشـجویان سال اول دانشـگاه ها از تاریخ 
۱۳۹۷/۷/۱ آغـاز شـده اسـت و فرصـت نهایی آنـان برای 
تکمیـل پرونـده و ارائـه درخواست، سـی ام مهر ماه سـال 

جاری است. 
دانشـجویان متقاضـی، بایـد اطالعـات خـود را بـه همراه 
تصاویـر مدارک حداکثر تـا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ در سـایت 
گزینـه »درخواسـت بررسـی پرونـده بـرای بهره منـدی از 
تسـهیالت دانشـجویی«  در بخـش »ثبت درخواسـت ها« 

سـامانه انتخاب کنند. 
در سـال اول مقطـع کارشناسـی، صرفـاً دانشـجویانی که 
واجـد حداقـل یکـی از شـرایط زیـر هسـتند، مشـمول 

می شـوند: دانشـجویی  تسـهیالت 
- دارنـدگان مـدال طال یـا نقـره کشـوری در المپیادهای 

ملـی دانش آمـوزی.
- دارنـدگان رتبه ۱ تا ۱۰۰ کشـوری در آزمون سراسـری 
ورود بـه دانشـگاه ها در گـروه آزمایشـي علـوم ریاضـی و 

. فنی
- دارنـدگان رتبه ۱ تا ۱۰۰ کشـوری در آزمون سراسـری 

ورود بـه دانشـگاه ها در گروه آزمایشـي علوم تجربی.
- دارنـدگان رتبـه ۱ تـا ۸۰ کشـوری در آزمون سراسـری 

ورود بـه دانشـگاه ها در گـروه آزمایشـي علوم انسـانی.
- دارنـدگان رتبـه ۱ تـا ۴۰ کشـوری در آزمون سراسـری 

ورود بـه دانشـگاه ها در گـروه آزمایشـي هنر.
گفتنـي اسـت دانشـجویانی کـه به دلیـل داشـتن یکی از 
شـرایط فـوق، بدون محاسـبه امتیاز، مشـمول جایزه های 
تحصیلـی بنیاد ملی نخبگان می شـوند، بـرای بهره مندی 
از این تسـهیالت باید، همانند سـایر متقاضیـان، اطالعات 
یـا  بارگـذاری  بنیـاد،  اطالعاتـی  سـامانه  در  را  خـود 

به روزرسـانی کننـد.
همچنیـن برگزیـدگان جایـزه شـهید احـدی بنیـاد ملی 
دکتـری  مقطـع  در  تحصیـل  اول  سـال  در  نخبـگان، 

تخصصـی، بـدون محاسـبه امتیـاز، مشـمول تسـهیالت 
می شـوند. دانشـجویی 

الزم اسـت کـه دانشـجویان سـال اول مقطع کارشناسـی 
و دکتـری حرفـه ای مشـخصات فـردی خود را بـه همراه 
تصویـر وضعیـت ثبت نام در نیمسـال اول سـال تحصیلی 
۹۷- ۹۸ در پرتـال آموزشـی دانشـگاه، در سـامانه درج 

. کنند
دانشـجویان سـال اول مقاطـع کارشناسی ارشـد  ضمنـاً 
و دکتـری تخصصـی، بایـد مشـخصات فـردی، سـوابق 
تحصیلی و فعالیت های پژوهشـی خـود را به همراه تصویر 
وضعیت ثبت نام در نیمسـال اول سـال تحصیلی ۹۷ - ۹۸ 

در پرتـال آموزشـی دانشـگاه در سـامانه درج کنند.
همچنیـن دانشـجویان بایـد سـوابق درج شـده در پرونده 
الکترونیکی خود در خصوص کسـب مدال در المپیادهای 
دانش آمـوزی، کسـب رتبه برتـر در آزمون های سراسـری 
المپیادهـای  در  برتـر  رتبـه  دانشـگاه، کسـب  بـه  ورود 
دانشـجویی و اختراعـات مـورد تأییـد بنیـاد را بررسـی و 
در صـورت نقـص، در بخش »ثبـت مـدارک/ اطالعـات 

مشـترک / افتخـارات« درج کننـد.
پـس از بررسـی پرونده ها و انتخـاب برگزیـدگان، نتایج از 
طریق سـامانه سـینا بـه اطـالع متقاضیان خواهد رسـید. 
ضمنـاً ثبت اطالعات،  بررسـی پرونده و اعـالم نتایج، صرفاً 
از طریـق سـامانه مذکـور و به صـورت الکترونیکـی انجام 

می شـود.
الزم به یادآوري اسـت کـه این مهلت به هیچ وجه تمدید 

نخواهد شد.

 
تا 12 مهر ادامه دارد:

حذف و اضافه 
نيمسال اول دانشگاه آزاد

معاونـت آموزشـی و تحصیالت تکمیلی دانشـگاه 
آزاد اسـالمی، زمـان حـذف و اضافه نیمسـال اول 

سـال تحصیلـی 97-98 را ابـالغ کرد.
معاونـت آموزشـی و تحصیـالت تکمیلـی دانشـگاه آزاد 
اسـالمی، زمان حذف و اضافه نیمسـال اول سال تحصیلی 
۹۷-۹۸ را بـه واحدهـا و مراکـز آموزشـی دانشـگاه آزاد 
اسـالمی ابالغ کرد و پیرو بخشـنامه تقویم آموزشـی سال 
تحصیلـی ۹۷-۹۸ دانشـگاه آزاد اسـالمی، زمـان حـذف و 
اضافـه نیمسـال اول، از تاریخ ۷ تـا ۱۲ مهرماه خواهد بود.

گفتنـي اسـت کـه تمامـی دانشـجویان در مـدت زمـان 
مذکـور و بـا رعایت ضوابـط و مقررات آموزشـی می توانند 

نسـبت بـه حـذف و اضافـه اقـدام کنند.
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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 ۱۴۸ 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 ۹۷ که در آزمون صحت حفظ از تاریخ  
۱۰ شهریور ماه لغایت ۱۴ 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 
ذيل را به سازمان سنجش ارسال نکرده  اند، بايد با توجه به مقطع قبولي خود، 

نسبت به انجام موارد زير و ارسال مدارک الزم اقدام نمايند.
الف( مدارک الزم براي صدور مدرک کارشناسي علوم قرآني:
۱ـ کپي شناسنامه ) صفحه اول و در صورت لزوم صفحه توضیحات(.

۲-  تصویر کارت ملي.
۳ـ دو قطعه عکس ۴×۳ تمام رخ تهیه شده در سال جاري )پشت نویسي شده(.

تذکرات مهم: 
۱- الزم است حافظان محترم قرآن داراي مدرک دیپلم و غیردیپلم که اسامي آنها 
در جدول شماره )۱( آمده است، مدارک خود را به آدرس: سازمان سنجش آموزش 
کشور، صندوق پستي 4378ـ ۱5875، حوزه معاونت فني و آماري سازمان تا 

تاريخ 97/۰7/3۰ ارسال نمایند.
برای دریافت مدرک  از ارسال مدارک،  سه ماه پس  ۲- پذیرفته شدگان می  توانند 

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

تحصیل در مقطع کارشناسي ارشد:
۱- تصوير مدرک کارشناسي که باید در یکي 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 ۲ آزمون کارشناسي ارشد 

سال ۱۳۹۷ که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.
 )۲( شماره  جدول  در  آنان  اسامي  که  کارشناسي،  مدارک  دارندگان  مهم:   تذکر 
قرار دارد و داراي یکي از مدارک کارشناسي رسمي ذکر شده هستند، باید تا تاریخ 

97/۰7/3۰ مدارک خود را از طریق نمابر: ۸۸۹۲۲۲۳۷-۰۲۱ ارسال نمایند.   

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

پذيرفته شدگان
 نهايي حافظان محترم 

كل قرآن مجيد 
در سال 1397

روابط عمومي سازمان 

سنجش آموزش كشور
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بر  مبني  غیرانتفاعي  غیردولتي-  عالي  آموزش  مؤسسات  درخواست  به  توجه   با 
سوابق  اساس  بر  صرفاً  پذیرش  تحصیلي  رشته هاي  پذیرش  ظرفیت  تکمیل  عدم 
تحصیلي آزمون سراسري سال ۱۳۹۷ بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان عالقه مند به 
تحصیل در رشته هاي تحصیلي مؤسسات ذي ربط )اعم از داوطلباني كه در آزمون 
منظور  به  داوطلبان  مي رساند  ننموده اند(  يا  نموده  ثبت نام  سراسري سال 1397 
مرحله مي توانند  این  در  دانشجو  پذیرنده  مؤسسات  و  تحصیلي  رشته هاي  از  اطالع 
به لینک جست و جوي عنوان مؤسسه و کدرشته مندرج در پایگاه اطالع رساني این 
سازمان و همچنین به پایگاه اطالع رساني مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي مراجعه 
نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه مورد عالقه خود، با به همراه داشتن 
مدارک ذیل و با توجه به موارد مربوط، از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ لغایت ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ 

به مؤسسه آموزش عالي محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند.
دیپلم کامل  داراي مدرک  تاریخ ۱۳۹۷/۰6/۳۱  تا  باید حداکثر  متقاضیان  کلیه   -۱
)فوق دیپلم(  یا کارداني  و  یا پیش دانشگاهي  نظام قدیم )دوره چهارساله(  متوسطه 

بوده باشند.
تبصره: در صورت امکان تشکیل کالس براي نیمسال دوم سال تحصیلي جاري از 
سوي مؤسسه مورد تقاضا، آن دسته از داوطلباني که حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ 
موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهي یا کارداني گردند، مي توانند در رشته یا رشته هاي 

تحصیلي مربوط متقاضي شوند.
۲- کلیه داوطلبان باید در زمان ثبت نام از طریق مؤسسه مربوط، بابت هزینه ثبت نام 
از طریق سیستم  نسبت به پرداخت مبلغ ۲۲۰/۰۰۰ )دویست و بیست هزار( ریال 

پرداخت الکترونیکي در سایت سازمان سنجش اقدام نمایند.
۳- هر داوطلب منحصراً مي تواند در یک گروه آزمایشي و یک کدرشته محل متقاضي 
شود. بدیهي است که در صورت ثبت نام داوطلب در دو کدرشته یا در دو مؤسسه، 
اطالعات وي از بانک اطالعات پذیرفته شدگان یکي از مؤسسات بر اساس ضوابط این 
سازمان حذف خواهد شده و هیچ گونه اعتراضي در این خصوص پذیرفته نخواهد شد.

از طریق مؤسسات در  مربوط  اطالعات در سامانه  ثبت   زمان  در  باید  داوطلبان   -۴
خصوص کدرشته مورد عالقه خود دقت و توجه الزم را به عمل آورند. بدیهي است 
که پس از ثبت، کدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان قابل تغییر یا تعویض نیست.

۵- کلیه متقاضیان »مرد« باید در زمان ثبت نام و شرکت در این مرحله از پذیرش 
دانشجو، از نظر نظام وظیفه منعي براي ادامه تحصیل نداشته باشند.

6- پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذیرفته شده مشروط )در مؤسسه یا مرکز یا 

واحد آموزشي که به آن مراجعه داشته اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصیل آنان تا 
زمان تأیید نهایي این سازمان، به صورت مشروط خواهد بود.

۷- آن دسته از داوطلباني که قباًل در ردیف پذیرفته شدگان نهایي آزمون سراسري 
سال ۱۳۹۷ )مرحله شهریور ماه( قرارگرفته اند، چنانچه در این مرحله متقاضي ثبت نام 
آنها در  قبلي  قبولي  نمایند،  ثبت نام  از مؤسسات  یکي  در  و  باشند  ادامه تحصیل  و 

شهریورماه لغو خواهد شد.
مدارك مورد نياز:

۱- اصل یا گواهي مدرک تحصیلي دیپلم چهارساله نظام قدیم با امضاء و ممهور به 
مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش.

مهر  به  ممهور  و  امضاء  با  جدید  نظام  دیپلم  تحصیلي  مدرک  گواهي  یا  اصل   -۲
دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.

یا  دبیرستان  مهر  به  ممهور  و  امضاء  با  پیش دانشگاهي  مدرک  گواهي  یا  اصل   -۳
سازمان آموزش پرورش.

۴- گواهي اخذ مدرک کارداني براي آن دسته از دارندگان مدرک دیپلم نظام جدید 
که فاقد مدرک پیش دانشگاهي هستند.

۵- اصل شناسنامه و دو برگ کپي از صفحات آن.
6- اصل کارت ملي و دو برگ کپي از آن.

۷- شش قطعه عکس ۴×۳ تهیه شده در سال جاري.
۸- مدرک نظام وظیفه براي برادران مشمول.

کلیه پذیرفته شدگان باید به همراه تصویر دیپلم نظام قدیم یا گواهي پیش دانشگاهي 
خود، به »دفاتر پیشخوان خدمات دولت« مراجعه و تأییدیه  تحصیلي )ارزش تحصیلي( 
از اداره آموزش  و پرورش محل تحصیل خود را درخواست نمایند و رسید آن را در 
نام  رشته و مؤسسه  ارائه دهند.کلیه پذیرفته شدگان حتماً  زمان ثبت نام به دانشگاه 
اعالم  دولت«  پیشخوان خدمات  »دفاتر  فرم  در  را  خود  تحصیل  محل  آموزش عالي 

نمایند..
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي اینترنتي پایگاه 
تلفن  شماره   با  یا   www.sanjesh.org نشاني:  به  سنجش  سازمان  اطالع رساني 
سازمان  این  به  مراجعه حضوري  از  و  بگذارند  میان  در   )۰2۱ )کد   42۱63 گویاي : 

خودداري فرمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تکميل ظرفيت رشته هاي تحصيلي پذيرش 

صرفًا با اعمال سوابق تحصيلي آزمون سراسري 

سال 1397 در مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي
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بدین وسیله به اطالع تمامي داوطلبان آزمون سراسري سال هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مي رساند 
که بر اساس مصوبه سیزدهمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۱۳۹۷/6/۲6 

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

۱- در سال ۱۳۹۸، 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 )۳-۳-6( ، سؤال 

یکسان طرح خواهد شد.
 یک آزمون )یک مجموعه سؤال( براي دانش آموزان نظام  قدیم.	•
 یک آزمون )یک مجموعه سؤال( براي دانش آموزان نظام  جدید )6-۳-۳(.	•

توجه: داوطلبان، با توجه به اینکه 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.
۲-  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.
۳-  در آزمون سراسري سال ۱۳۹۸، میزان تأثیر سوابق تحصیلی، حداكثر 30 درصد است 

و 20 درصد با تأثير قطعی و 10 درصد با  تأثير 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 ۱۳۹۸ و در نظام آموزشي جدید )۳-۳-6( 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 ۳-۳-6( به میزان حداکثر ۳۰ درصد به نسبت سوابق 
تحصیلي موجود داوطلب است که 20 درصد به صورت تأثير قطعي و 10 درصد به صورت تأثير 

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 ۱۳۸۴ الي ۱۳۹۷ 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 ۲۵ 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 ۹۱-۹۰ 
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 
۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب است. در مجموع، میزان تأثیر سوابق 
تحصیلي حداکثر ۳۰ درصد است که  20 درصد به صورت تأثير قطعي  و 10 درصد به صورت 
تأثير مثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود؛ به عبارت دیگر، میزان تأثیر قطعي سوابق 
تحصیلي دیپلم حداکثر ۱6/6۷ درصد و میزان تأثیر قطعي سوابق تحصیلي پیش دانشگاهي 
حداکثر ۳/۳۳ درصد است، و در صورتي که سوابق تحصیلي تأثیر مثبت داشته و باعث 
افزایش نمره کل شود، به تفکیک براي دیپلم حداکثر ۸/۳۳ درصد و براي پیش دانشگاهي 
حداکثر ۱/6۷ 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 ۲۰ 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 امکان جبران سوابق تحصیلي دیپلم و سوابق تحصیلي 
پیش دانشگاهي را براي فارغ التحصیالن دوره متوسطه نظام قبلي، که حداکثر تا سال 
۱۳۹۷، مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی خود را اخذ کرده اند، براي سال ۱۳۹۸ فراهم 

مي کند.
۴- 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. 
۵- فهرست منابع سؤاالت آزمون براي داوطلبان نظام قدیم  و نظام جدید )6-۳-۳(  

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   -۷
دوازدهم براي دانش آموزان نظام جدید )۳-۳-6(  و معدل کتبي دیپلم )سال یازدهم( براي 

دانش آموزان نظام قبلي است.
۸- 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 ۱،۲،۳« و 
»عربی ۱،۲،۳« دفترچه اختصاصي گروه علوم انسانی، به سؤاالت »تاریخ ۱،۲،۳ اختصاصی« 
و »عربی ۱،۲،۳  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
۱- در سال ۱۳۹۹، فقط یک آزمون )یک مجموعه سؤال( براساس نظام جدید آموزشي 

)۳-۳-6( برگزار مي شود.
۲- در آزمون سراسري سال ۱۳۹۹، میزان تأثیر سوابق تحصیلی، حداكثر 30 درصد با تأثير 

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 ۱۳۹۸ و بعد از آن در نظام آموزشي جدید )۳-۳-6( 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 ۳-۳-6( به میزان حداكثر 30 درصد 
به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و به صورت تأثير 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 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

مصوبات سيزدهمين 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 ۱۳۹۸می رساند که پذیرش دانشجو در سال ۱۳۹۸ بر اساس 
دانشگاه ها  در  تکمیلی  تحصیالت  دوره های  در  دانشجو  پذیرش  و  »سنجش  قانون 
آیین نامه  و  اسالمی  شورای  مجلس   ۹۴ اسفند   ۱۸ 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  تکمیلی« 
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:

۱-۱-  آزمون متمرکز )۵۰ درصد(.
۱-۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )۲۰ درصد(.

۱-۳- مصاحبه علمی و سنجش عملی )۳۰ درصد(.
2 - دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته 

پژوهش محور، بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:
۲-۱- آزمون متمرکز )۳۰ درصد(.

۲-۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )۲۰ درصد(.
۲-۳- مصاحبه علمی و بخش عملی )۳۰ درصد(.

۲-۴- تهیه طرحواره )۲۰ 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 1398 به شرح زیر خواهد بود:

۳-۱- آزمون زبان با ضریب )۱(.
۳-۲- آزمون استعداد تحصیلی با ضریب )۱(.

۳-۳- آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد با ضریب )۴(.
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  ۴-۱- تمامی دانشجویان و 
می توانند، در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی، در این آزمون ورودی 

ثبت نام و شرکت نمایند.
۴-۲- دارندگان مدرک معادل دوره کارشناسی ارشد، در صورتی که مشمول آیین نامه 
شماره ۲/۷۷6۳۳ مورخ ۲۸ مرداد ۹۲ که از سوي معاون آموزشی وزارت متبوع ابالغ شده 

است باشند، می توانند در این آزمون شرکت کنند.
۴-۳- مؤسسات برای پذیرش دانشجو در مهر ماه، از داوطلبانی می توانند پذیرش به عمل 
آورند که حداکثر تا سی و یکم شهریور ماه همان سال )سال ۱۳۹۸( فارغ التحصیل شوند. 
۴-۴- پذیرفته شدگان قطعی )نهایی( روزانه سال ۱۳۹۷، چه در دانشگاه محل قبولی 
ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه شرکت در آزمون سال ۱۳۹۸ را ندارند و 

یک سال محروم از شرکت در این آزمون هستند.
۴-۵- پذیرفته شدگان دوره بورس اعزام به خارج در سال ۱۳۹۷، در صورتی که روند پذیرش آنها تا 
زمان ثبت نام آزمون در سازمان امور دانشجویان تکمیل نشده و در دوره های روزانه دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالی سال ۹۷پذیرفته نشده باشند، اجازه شرکت در آزمون دکتری سال ۱۳۹۸ را دارند.
۴-6- سایر شرایط و ضوابط، در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی 

دکتری نیمه متمرکز سال ۱۳۹۸ درج خواهد شد.
5- جـدول کـد رشته های امتحـانی، مـواد آزمـون و رشتـه های مرتبـط، کـه 
فارغ التحصیالن آن می توانند در هر کد رشته شرکت کنند، همراه با اصل اين 

اطالعیه، در سايت سازمان سنجش درج گرديده است. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعية 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 ۱۳۸۴ الي ۱۳۹۷ 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 تأثير 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 ۹۰-۹۱ 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 ۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و به صورت تأثير 
قطعي  در نمره کل نهایي آنان لحاظ مي شود. 

۳- بندهاي 6 ، ۷ و ۸ مندرج در بند الف مربوط به آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ در سال 
۱۳۹۹ 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
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بیشتر مردم برای اغلب کارهایی که انجام می دهند، از قبل برنامه ریزی می کنند و به 
این ترتیب سعی می نمایند تا کاری را که در نظر دارند، به خوبی به پایان رسانند. از 
رفتن به یک مهمانی تا سفر، خرید یکی از لوازم منزل یا لپ تاپ و کامپیوتر و ... گرفته تا 
کارهای کوچکتری مانند ورزش کردن و ... همه نیاز به برنامه ریزی دارد. مانند جنبه های 
مختلف زندگی مان، آمادگی برای کنکور نیز نیاز به برنامه ریزی دارد. برای اینکه شما 
عزیزان به عنوان داوطلب این آزمون بتوانید از تالش خود، بهترین نتیجه را بگیرید باید 
یک برنامه ریزی درست و اصولی درسی برای آمادگی در آن داشته باشید. این موضوع، آن 
قدر مهم است که حتی اگر تاکنون به این مهم مبادرت نکرده اید، بهتر است که این کار را 

خیلي زود انجام دهید. 
      آیا تا به حال با افراد موفق در کنکور برخورد داشته اید؟ حتماً این موضوع را متوجه 
شده اید که معجزه ای در کار نیست. موضوع فقط این است که افراد موفق کنکوری کسانی 
هستند که برای آمادگی در کنکور و نتیجه گیری بهتر از تالششان، برنامه ریزی را فراموش 
نکرده اند؛ پس اگر جزو آن دسته از داوطلبانی هستید که تا به حال بدون برنامه ریزی درس 
می خوانده اید، وقتتان را هدر ندهید و بدون معطلی به انجام این کار بپردازید. به یاد داشته 
باشید که اگر برنامه ریزی خوب و اصولی داشته باشید مثل این است که بخشی از راه 

موفقیت در کنکور را به خوبی به پایان رسانده اید. 
ممکن است که بسیاری از شما داوطلبان، مطالعه خود را با برنامه ریزی شروع کرده باشید 
و نیز عده ای نیز در میان شما عزیزان باشند که برنامه ریزی شان موفق و اصولی نبوده است 

یا بدون برنامه ریزی مطالعه کرده و از خودتان بپرسید که اصاًل برنامه ریزی خوب چیست 
و چه ویژگی هایی دارد؛ از طرف دیگر، باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که یکی از 
مهم ترین تفاوت های سال های درسی شما با سال آمادگي براي کنکور، حجم مباحثی  است 
که باید برای آزمون سراسري مطالعه یا مرور کنید. این حجم زیاد مباحث، به طور معمول 
سبب می شود تا داوطلبان کنکور، که عادت به مطالعه و برنامه ریزی برای این حجم ندارند، 
با مشکل مواجه شوند. از مهم ترین عوامل کنترل و غلبه بر این حجم زیاد، آن است که 
برنامه ریزی دقیق و درستی داشته باشیم. برای اینکه همگی شما داوطلبان گرامی بتوانید 
از این به بعد، از وقت و انرژی خود، بهترین استفاده را ببرید، در این مقاله سعی می کنیم 
تا به یکی از مهم ترین مسائل کنکور، یعنی برنامه ریزی درسی و اصول آن، بپردازیم. برای 

اینکه برنامه ریزی خوبی داشته باشیم بهتر است که موارد زیر را در نظر بگیریم: 

در برنامه ريزی درسی ويژگی هايتان را در نظر بگيريد
توجه به ویژگی های فردی و درسی خودتان، مانند ساعات خواب و بیداری، غذا، استراحت، 
نقاط ضعف و قوت درسی و ... کمک شایانی در شناخت شما از خود از نظر استعداد، 
توانایی ها و پشتکار و ... مي نماید. این مسأله به شما کمک می کند تا برنامه ریزی آینده 
خودتان را بر پایه این شناخت استوار کرده و آن را واقع بینانه تر طرح ریزی کرده و اجرا کنید.

انعطاف پذيری و پويايی باال در برنامه ريزی
یک برنامه ریزی موفق و درست درسی، آن برنامه ریزی است که انعطاف پذیری 
و پویایی باالیی داشته باشد؛ به این ترتیب که اگر شما نتوانستید درسی 
را در زمان مشخص شده بخوانید یا مشکلی برایتان پیش آمد 
که چند روز از برنامه ریزی عقب افتادید، به راحتی بتوانید 
این مشکل را جبران کنید؛ مثاًل اگر به علت بروز 
یک مشکل، شما نتوانستید چهار ساعت را 
از یک روز برنامه ریزی شده خود درس 
این چهـار ساعت،  بخوانیـد، و 
و  یـک سـاعت  شامــل 
نیـم مطالعه عربـی 
و دو ساعت 

رشط اول قـدم آن است كه ...
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شیمی می شد، شما باید در برنامه ریزی خود تمهیداتی داشته باشید که هم دروس سخت 
و هم آسان را در کنار یکدیگر آورده و ساعت استراحت را نیز براي خودتان در نظر بگیرید؛ 
مثاًل برای اینکه این مشکل را جبران کنید، نگاهی به برنامه آن روز یا روزهای دیگر همان 
هفته انداخته و به جای یک یا دو درسی که مباحث بیشتری از آن را خوانده اید یا آمادگی 

بیشتری در آن دارید، این دو درس یا یکی از آنها را لحاظ کنید. 

واقع بينانه و قابل اجرا برنامه ريزی كنيد
بگیرید.  نظر  در  را  خود  درسی  و  روحی  جسمی،  واقعیت های  خود،  برنامه ریزی  در 
برنامه ریزی درسی شما باید براساس نیازها و فعالیت های روزانه تان تدوین شود. شما هم 
مانند همه اطرافیانتان، نیاز به خوابیدن، خوردن، استراحت کردن، تماشای تلویزیون و ... 
دارید؛ پس سعی کنید که برای انجام این کارها نیز وقتی را در برنامه ریزی خود در نظر 
بگیرید؛ البته توجه داشته باشید که این نوع فعالیت ها نباید وقت زیادی را از شما بگیرد و 
هر چه به ماه های آخر زمان آمادگي براي کنکور نزدیک می شوید باید از حجم فعالیت های 
غیردرسی تان، مثاًل تماشای تلویزیون، کم کرده و به ساعات مطالعه خود اضافه کنید. توجه 
داشته باشید که امسال برای شما سال سرنوشت سازی است؛ بنابراین، زمان را با توجه 
کردن به مسائل بی اهمیت از دست ندهید؛ زیرا سال های بعد به اندازه کافی فرصت دارید 
که به این امور )فعالیت هاي فوق برنامه ( بیشتر بپردازید؛ از طرف دیگر باید به این موضوع 
نیز توجه کنید که نباید توانایی های خود را بیش از حد برجسته کنید؛ مثاًل با خود بگویید 
که »من چون داوطلب کنکور هستم، پس سعی می کنم که در شبانه روز چهار ساعت 
بخوابم و بقیه را درس بخوانم«. ممکن است که در کوتاه مدت، این تصور شما مشکلی 
برایتان ایجاد نکند؛ اما در دراز مدت، این مسأله حتماً نیرو و توانتان را تحلیل مي برد و نه 

تنها باعث موفقیتتان نخواهد شد، بلکه شما را از مطالعه نیز خسته خواهد کرد.
توجه داشته باشید که برنامه ریزی، بدون اجرای آن، باعث می شود تا شما در ادامه راه، برای 
استفاده از برنامه ریزی خود، دچار سرخوردگی شوید؛ زیرا برنامه غیر قابل اجرا، عماًل از روی 
کاغذ فراتر نمی رود. توصیه أکید ما به همه شما کنکوری های عزیز این است که با توجه 
به اینکه تدوین این برنامه، وقت زیادی را از شما نمی گیرد، حتماً با حوصله و دقت و در 
نظر گرفتن همه مطالبی که به آنها اشاره خواهیم کرد، نسبت به انجام این کار اقدام کنید. 

نقش اصلی در اين برنامه ريزی به عهده شماست 
در برخی از موارد دیده می شود که داوطلب، کار برنامه ریزی را به دیگران واگذار کرده یا از 
برنامه ریزی دیگر داوطلبان استفاده می کند. یکی از بزرگترین معایبی که برنامه ریزی شما 
ممکن است داشته باشد همین است. حتماً به خاطر داشته باشید که بهترین برنامه ریز 
از ساعات خواب و  درسی خودتان، خود شما هستید؛ زیرا این شما هستید که دقیقاً 
بیداری، استراحت، ضعف ها و نقاط قوت درسی خود مطلع هستید و می توانید با توجه به 
کل این موضوعات، یک برنامه درست بریزید. عالوه بر اینکه محور برنامه ریزی خود شما 
هستید، رقیب اصلی در این نوع برنامه ریزی نیز خودتان هستید؛ به گونه ای که شما در این 
نوع برنامه ریزی، هر هفته و هر روز سعی می کنید که با روز و هفته گذشته خود، چه از نظر 
کمیت مطالعه و چه از نظر کیفیت مطالعه، رقابت داشته باشید و نه با فرد و افراد دیگری، 

و به این ترتیب می توانید نتیجه بسیار خوبی از تالش خود بگیرید.

به كيفيت در كنار كميت دقت كنيد
یکی از اشکاالتی که در اکثر برنامه ریزی ها وجود دارد توجه بیش از اندازه به کمیت است. 
گرچه این موضوع مهم است که شما میزان و حجم مطالعه خود را باال ببرید، اما نکته 
مهم تر این است که تا چه حد از آنچه را خوانده اید، یاد گرفته و می توانید به خوبی 
از آن استفاده کنید؛ پس به جای اینکه در برنامه ریزی خود در دو ساعت 
مطالعه درس فیزیک، یک فصل را درنظر بگیرید، سعی کنید که یک 
یا دو مبحث از یک فصل را به خوبی یاد بگیرید. این موضوع 
باعث می شود تا شما با اعتماد به نفس بیشتر و روحیه 

باالتری به ادامه کار بپردازید.

چگونه برنامه ريزی كنم؟
با توجه به مطالبی که گفتیم، حتماً با خود می گویید: »خوب با در نظر داشتن این مطالب، 
چگونه می توانم برنامه ریزی کنم؟« برای پرداختن به این کار و با عنایت به مطالب باال، 

انجام چند گام اساسی و البته راحت الزم است که ما در زیر به آن اشاره می کنیم:

گام اول: برنامه كلی
برای اینکه یک برنامه ریزی موفق داشته باشید، قبل از هر چیز باید یک دید کلی و بلند 
مدت از دوره آمادگی برای کنکور، از هم اکنون تا زمان برگزاري آزمون، داشته باشید؛ به این 
ترتیب که تصمیم بگیرید می خواهید چه مدتی را به مطالعه اولیه، چه مدتي را به مرور کلی، 
چه مدتي را به تست زنی نهایی و ... اختصاص دهید. برنامه کلی، طرح ریزی فعالیت های 
شما تا زمان برگزاری آزمون سراسري است؛ البته نه به صورت جزئی، بلکه به صورت کلی 
و جامع؛ مثاًل به عنوان یک داوطلب کنکور، که وضعیت عادی دارد، شما تصمیم می گیرید 
که تا فرا رسیدن عید نوروز را به مطالعه اولیه و مرورهای آخر هفته اختصاص دهید، تا اول 
خرداد ماه به مرور نهایی و تست زنی تمرینی، و از اول خرداد ماه تا زمان برگزاري کنکور 
به تست زنی سرعتی بپردازید. اکنون با توجه به این تصمیم، شما می دانید که از خود و 

برنامه تان چه می خواهید و قطعاً می توانید بهتر و توانمندتر تصمیم بگیرید.
برای اینکه بتوانید دید بهتری از برنامه کلی خود داشته باشید، به پرسش های پایین با دقت 
پاسخ دهید و همه پاسخ ها را به طور خالصه روی کاغذی یادداشت کنید و با توجه به آنها 

یک طرح کلی از زمان حال تا برگزاری آزمون سراسري را برای خودتان در نظر بگیرید.
۱- تا کنکور چه مدت زمان دارید؟

۲- برای کنکور چه درس ها یا موضوعاتی باید مطالعه شود؟
۳- در طول هفته چند ساعت را براي مطالعه در نظر گرفته اید؟

۴- تاکنون چه میزان مطالعه کرده و چه درس هایی را خوانده و چه درس هایی را هنوز 
مطالعه نکرده اید؟

۵- برای مطالعه هر درس، چه مدت زمان الزم است؟
6- با توجه به ضرایب درس ها یا مشکل بودن یک درس یا تعداد مرورهای آن، چه میزان 

وقت مطالعه باید براي هر درس در نظر داشته باشید؟
۷- برای مرور و تست زنی همه مطالب، چه مدت زمان الزم است؟

سعی کنید که در طرح ریزی این مرحله از کارتان، حتماً زمانی را برای مرور نهایی و 
تست زنی سرعتی و مشابه آزمون در نظر بگیرید؛ حتی اگر انجام این کار باعث شود تا 
شما نتوانید برخی از فصول بعضی از دروس یا برخی از دروس را اصاًل مطالعه نکنید؛ زیرا 
این مطالب باید در ذهن شما تثبیت شوند تا زمان برگزاري کنکور بتوانید از آنها به خوبی 

استفاده کنید.
این گام از برنامه ریزی، که شاید بیشترین وقت را از شما بگیرد و البته مهم ترین بخش 
برنامه ریزی نیز هست، فقط یک بار انجام می شود. در صورتی که تغییری در برنامه اساسی 
شما رخ ندهد، یک بار تدوین برنامه کافی است؛ بنابراین، برنامه یاد شده به شما می گوید 
که تا زمان برگزاري کنکور به طور کلی چه کارهایی را )با توجه به زمان انجام هر کدام( 
باید انجام دهید؛ در واقع، یک چشم انداز کلی از مطالعه و آمادگی شما براي شرکت در 

کنکور را مجسم می سازد.

گام دوم: تدوين برنامه هفتگی و روزانه 
هنگامی که طرح ریزی برنامه کلی خود را به پایان رساندید، تدوین برنامه هفتگی و روزانه 
آغاز می شود. تدوین برنامه هفتگی، بر اساس برنامه کلی و با توجه به اهمیت دروس، نقاط 
قوت و ضعف شما در هر درس، میزان ساعاتی که می توانید مطالعه کنید و مواردی از این 
قبیل صورت می پذیرد. تهیه برنامه مناسب هفتگی برای اولین بار، بدون خطا و اشتباه 
نخواهد بود و شاید در اجرای آن با مشکالتی روبرو شوید؛ ولی در مراحل بعدی می توانید 
ایرادهای آن را برطرف کرده و برای هفته های آینده، یک برنامه ریزی دقیق و واقعی انجام 

دهید. برای تهیه و تدوین برنامه هفتگی و روزانه، به مراحل و نکات زیر دقت کنید:
۱- واحد مطالعه خودتان را تعیین کنید.
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واحد مطالعه، زمانی است که در آن بهترین و بیشترین کارایی را برای انجام مطالعه دارا 
هستید؛ مثاًل شما از جمله داوطلبانی هستید که ساعت پنج صبح از خواب بیدار می شوید و 
مطالعه می کنید، اما حتماً ساعتی از عصر را به خواب روزانه اختصاص می دهید و شب ها نیز 
ساعت ده می خوابید. با توجه به چنین شرایطی شما باید واحد هفتگی و روزانه مطالعاتی 
خود را مشخص سازید. دقت داشته باشید که واحد مطالعه هر فرد، مختص خود اوست و 
همان گونه که قباًل هم اشاره کردیم شما نمی توانید از برنامه شخص دیگری استفاده کنید. 

۲- جدول برنامه هفتگی را با توجه به واحد مطالعه خودتان پر کنید.
در این مورد، حتماً به اهمیت هر درس در رشته تحصیلی خودتان و میزان اطالعات و 
آمادگی خود در آن درس توجه کنید: نه برای یک درس، بیش از حد ممکن، و نه برای 

یک درس، کمتر از آنچه که الزم است، وقت بگذارید.
۳- زمان استراحت پس از هر واحد مطالعه را در نظر داشته باشید و آن را نیز در برنامه 

خود  وارد کنید. 
همه شما داوطلبان عزیز دقت داشته باشید که مغز انسان نیز، مانند دیگر اعضای بدن، 
پس از هر فعالیتی نیاز به استراحت دارد؛ پس، هم برای اینکه مغز شما خسته نشود و هم 
برای اینکه یادگیری شما به حد اعال برسد، حتماً در برنامه خود، اوقاتی را برای استراحت 
در نظر بگیرید. می توانید پس از هر واحد مطالعه، زمان استراحت را به مدت پانزده دقیقه 
قرار دهید؛ البته این میزان، یک میزان عادی و استاندارد است؛ اما می تواند، بسته به درسی 
که خوانده اید و توان جسمی و ذهنی شما، کمی تغییر کند؛ اما باز هم تأکید می کنیم که 

زمان استراحت حتماً باید وجود داشته باشد.
۴- همه کارهایتان را در یک جدول ثبت کنید.

تمام کارها و فعالیت هایی را که به طور ثابت در هر هفته دارید در یک جدول وارد کنید. 
این کارها را که شامل برنامه درسی کالس های مدرسه و کارهای ثابت هفتگی تان مي شود، 
وارد جدول کنید؛ مثاًل ساعات تغذیه، ورزش و کالس های آموزشگاه یا کالس های زبان 
ترمیک یا کار با کامپیوتر را مّدنظر داشته باشید. حتماً به این نکته نیز توجه کنید که 
فعالیت های فوق برنامه شما داوطلبان عزیز، مانند ورزش، تفریح، تلویزیون، کامپیوتر و ... 
باید متناسب با حجم مطالبی که براي آمادگی کنکور مطالعه است، در نظر گرفته شود، 
و هر چه به پایان زمان آمادگی به کنکور می رسید باید از میزان برخی از فعالیت ها یا یک 
یا چند کار کاسته شود؛ البته حتماً به این نکته نیز توجه کنید که برخی از این موارد، 
مانند ورزش، نه تنها باعث تلف شدن وقت شما نمی شود، بلکه باعث می شود تا مغزتان نیز 
آمادگی بیشتری داشته باشد و شما با روحیه و نشاط بیشتری پیش بروید. شما عزیزان 
باید سعی کنید تا فعالیت های فوق را در جهت رسیدن به اهدافتان طرح ریزی کنید؛ مثاًل 
با خود بگویید: »من امروز یک ساعت ورزش می کنم تا بتوانم در ساعت های بعدی، بهتر 

مطالعه کنم و با شادابی به مطالعه ام ادامه دهم«.
نکته دیگر که باید به آن توجه داشته باشید، این است که فعالیت های فوق برنامه نباید وقت 
زیادی را از شما بگیرد و زیاد شما را خسته کند. بارها با افرادی برخورد کرده ایم که وقتی 
از فعالیت های جنبی خسته می شوند به سراغ درس می روند؛ پس شما دقت داشته باشید 
که هرگاه پس از انجام مطالعه کافی خسته شدید به سراغ فعالیت های فوق برنامه بروید. 
انجام فعالیت های جنبی در زمان مطالعه و آمادگی براي کنکور به مدت چهار تا پنج ساعت 
در هفته، می تواند برای شادابی و تجدید روحیه و آمادگی تان برای مطالعه های بعدی، کافی 

باشد؛ ولی بیشتر از این مقدار به برنامه مطالعاتی شما ضرر خواهد رساند.

۵- دروسی را که باید مطالعه شود، با توجه به ساعت های الزم براي مطالعه آنها و متناسب 
با برنامه ریزی کلی تان، به طور دقیق وارد برنامه کنید. 

با واحد مطالعه خودتان  دقت داشته باشید که هر درس را به اجزاي زمانی متناسب 
تقسیم بندی کرده و آن را وارد برنامه کنید؛ مثاًل شما برای انجام این کار می توانید در 
یک واحد مطالعه تان، یک موضوع فیزیک، مثاًل آینه ها، را بخوانید یا یک یا چند درس از 
یک کتاب )درس پنج و شش کتاب عربی( را مطالعه کنید و یا حتی به صورت صفحه ای 
برنامه ریزی کنید )مثاًل ده صفحه از کتاب زیست شناسی را در یک واحد مطالعه بخوانید(.

6- همه دروس را در برنامه بگنجانید.
دقت داشته باشید که تمام دروس را در برنامه مطالعاتی خود بگنجانید و هیچ درسی را به 
دلیل سخت بودن یا بی عالقگی رها نکنید. یکی از محاسن برنامه ریزی این است که شما را 

مکلف به خواندن دروسی می کند که به هر دلیل به آنها عالقه ندارید. 
۷- برای مطالعه هر درس یا هر کتاب، وقت کافی در نظر بگیرید.

برای موفقیت بیشتر در این کار، ساعات مورد نیاز براي مطالعه یک درس یا یک موضوع را 
متناسب با میزان سختی آن در نظر بگیرید و همچنین به زمان الزم براي حل تمرین ها و 
تست زنی آن درس نیز توجه کنید؛ مثاًل میزان ساعتی که برای مطالعه و حل تمرین های 
یک مبحث ریاضی نیاز دارید، خیلی بیشتر از میزان ساعت مطالعه یک یا دو درس ادبیات 
است؛ از طرف دیگر، حتماً زمانی را نیز براي مرور اولیه هر درس طی هفته یا پایان آن در 

نظر بگیرید.
۸- بین دو موضوع مشابه، یک موضوع دیگر را مطالعه کنید یا مدت زمانی را برای استراحت 
در نظر بگیرید. انجام این کار باعث می شود تا مطالب را بهتر یاد بگیرید و مباحث مشابه 

را با یکدیگر خلط نکنید.
۹- مدت زمانی را در برنامه هفتگی، براي جبران عقب افتادگی هایتان در نظر بگیرید.

انجام این کار از مهم ترین کارها در برنامه ریزی است؛ به این دلیل که همه ما نمی توانیم 
طبق برنامه ریزی که در نظر داشته ایم به طور کامل پیش رویم؛ زیرا همیشه مسائلی مانند 
بیماری، آمدن مهمانان ناخوانده که اصرار دارند وقتی را با شما بگذرانند، تلفن طوالنی یک 
دوست و ... وجود دارند که در اجرای کامل برنامه تان اخالل وارد می کند؛ بنابراین، ساعاتی 
را در برنامه خویش به این منظور اختصاص دهید؛ مثاًل دو ساعت از روز جمعه را برای 
جبران عقب افتادگی هاي خود در نظر بگیرید. در صورتی که از برنامه تان عقب نبودید، 

می توانید این مدت زمان را صرف مرور درس ها یا مطالعه دروس جدید نمایید.
۱۰- اگر دانش آموز هستید، سعی کنید که وقت مطالعه درسی را تا حد امکان، نزدیک تر 

به ساعت آن درس تعیین کنید. 
تا جایی که امکان دارد، مطالعه هر درسی را که در مدرسه دارید در همان روز انجام دهید؛ 
زیرا مطالعه یک درس، چند روز پس از درس دادن، با فراموشی برخی از مفاهیم به خاطر 
مرور زمان همراه خواهد شد، و بالعکس، مطالعه در اولین فرصت، پس از درس دادن آن 
درس، با آمادگی ذهنی بیشتر برای جذب مباحث همراه مي شود. اگر دانش آموز هستید 
برنامه  مدرسه را در نظر بگیرید. شما تنها با تکمیل برگه  برنامه  شخصي نمي توانید مطمئن 
باشید که برنامه تان به طور کامل اجرا مي شود. براي اجرایي شدن این برنامه، باید برنامه  
مدرسه را در نظر بگیرید؛ یعني برنامه آمادگي براي  آزمون سراسري را براساس برنامه  

هفتگي مدرسه خود اجرا کنید.



11 ۹ مهرماه ۱۳۹۷  سال بیست و سوم ، شماره  ۲6            

وظیفه پخش انواع و اقسام خوراکی ها در کالس بر عهده او بود. آن قدر ماهرانه این 
کار را انجام می داد که کمتر دبیری می توانست متوجه شود، و تازه اگر هم دبیری 
اما  بایستد؛  تنبیهی  هر  پای  که  بود  حاضر  می کرد،  مواخذه  را  او  و  می شد  متوجه 
همچنان به کار خود ادامه دهد! یک بار حتی فالسک چای به کالس آورد و وقتی دبیر 
پای تخته تمرین حل می کرد، به دو ردیف از بچه ها چای داد! البته وظایف خطیرش 
به تغذیه در کالس محدود نمی شد؛ او به اصطالح بامزه کالس بود و سرپرستی همه 
شیطنت ها، تکه پراندن ها و سربه سر دبیران و دانش آموزان گذاشتن ها بر عهده او بود! 
اصاًل نمی توانست باور کند که می شود در کالس درس آرام نشست و به درس گوش 
می گشت  نکته ای  دنبال  و  می رفت  زود حوصله اش سر  فضای جدی کالس  از  داد. 
تا فضای کالس را عوض کند و با خنده و هیاهو منفجر سازد. انگار صندلی ها میخ 

داشتند و نمی شد صاف و ساکت رویشان بنشیند!
می گفـت لطـف مدرسـه بـه همیـن شـیطنت های دانش آمـوزی اسـت؛ بـه اینکـه 
حداقـل بخشـی از وقـت کالس را صـرف شـوخی و تفریح و بـازی با دانش آمـوزان یا 

اذیـت کـردن دوسـتان و حتـی معلـم کنی!
سـال آخـر هـم همیـن رویـه را در پیـش گرفـت و بـا وجـود اخطارهـای دبیـران، 
والدیـن و حتـی دوسـتان واقعـی اش، کالس و درس را جـدی نگرفـت و تـازه چـون 
ارشـد مدرسـه شـده بـود، در زمینـه شـیطنت و بازیگوشـی، دانش آمـوزان پایه هـای 
دیگـر را هـم هدایـت می کـرد و پـی هـر شـیطنت دانش آمـوزی را کـه می گرفتی به 

می رسـیدی! او 
امـا همـه  و مـی گفـت: »چشـم!«  لبخنـد مـی زد  تذکـر می دادنـد،  معلم هـا کـه 
می دانسـتند کـه ایـن چشـم گفتن ها، قول چوپـان دروغگوسـت. یک بار دوسـتانه از 
او پرسـیدم کـه چـرا ایـن دوره یکسـاله را جـدی نمی گیرد و خـود را اسـباب تفریح 

دیگران سـاخته اسـت.
بـرای اولیـن بـار خیلـی جدی جـواب داد کـه کالس، وقت تلـف کردن اسـت؛ خودم 
خانـه می خوانـم و از پـس درس هـا بـر می آیـم. بـه او گفتـم کـه تمامـی رتبه هـای 
برتـر آزمـون سراسـری می گویند کـه کالس درس را جدی می گرفتند و سـر کالس، 

شـش دانـگ حواسشـان پـی  حرف هـای معلم بوده اسـت.
پاسـخ داد: فکـر کنـم کـه آنهـا وسـواس مطالعاتـی داشـتند. مـن به خـودم و هوش 
و اسـتعدادم ایمـان دارم و می دانـم کـه بـا همیـن شـیوه بـه آنچـه کـه می خواهـم، 

می رسـم.
اسـفند مـاه بـود و او همچنـان راضـی از شـیوه خـودش ادامـه مـی داد و »کـج دار و 
مریـز« بـه پیش می رفـت. یک بار تسـت ها را خوب مـی زد و در امتحانـات موفق بود 
و بـار دیگـر نتیجـه خوبـی نمی گرفـت و بـه قـول معـروف خـراب می کـرد. می گفت 
هنـوز وقـت هسـت و بـه دوران طالیـی عیـد امیـدوار بـود و می گفـت از تعطیـالت 
نـوروز بـه بعـد حسـابی درس می خوانـد و قـرار اسـت کـه روزی ۱۳ سـاعت مطالعه 
کنـد. خیلـی مصمـم بـود و با خنـده می گفت کـه دارم آخریـن روزهـای لودگی ام را 

می گذرانـم  تـا آرزو بـه دل نمانم! 
بهـار از راه رسـید و دوران طالیـی تعطیـالت نـوروز نیـز تمام شـد. بعـد از تعطیالت 
او را دیـدم: از آن دانش آمـوز شـیطان و سـر زنـده چیـزی باقـی نمانـده بـود و آرام و 
قـرار نداشـت؛ امـا این بـی قراری نشـانی از شـیطنت نداشـت؛ بلکه همـه از کالفگی 
و سـردرگمی بـود. بعـد از کالس برایـم توضیـح داد کـه در تعطیالت عیـد برای یکی 
از اعضـای خانـواده اش مشـکلی پیـش آمـده و تمـام خانـواده از جملـه او درگیر این 

مشـکل شـده اند و هـر چنـد کـه سـعی کـرده هـر روز زمانـی را بـه درس خوانـدن 
اختصـاص دهـد، امـا ذهـن و روحش اصـاًل آمادگـی درک مطالبی را کـه می خوانده، 
نداشـته و او هیـچ چیـز از درس هـا نمی  فهمیده اسـت. حـاال نگران بود؛ نگـران اینکه 

درس هـای نخوانـده را کـی بخوانـد و زمـان از دسـت رفتـه را کی جبـران نماید! 
مسـأله همیـن جاسـت کـه مـا حواسـمان نیسـت کـه آینـده در دسـت مـا نیسـت و 
گذشـته را نیـز نمی توانیـم برگردانیـم؛ پـس باید به جای امید بسـتن به فـردا و فرداها 
یـا افسـوس گذشـته ها را خوردن، قـدر امروز را بدانیـم و برای امروز خـود برنامه زمانی 

دقیقی داشـته باشیم.
پـس از همیـن امـروز حـواس خـود را به سـخنان معلـم و آنچـه در کالس می گذرد، 
معطـوف کنیـد و بـه رویـا فـرو نرویـد؛ یعنـی بـه کالس درس نگوییـد کـه رویاهـا و 
تخیـالت نمی گذارنـد تـا به تـو توجه کنـم؛ بلکه بـه رویاهـا و تخیالتتـان بگویید که 
درس دارم و اکنـون وقـت گـوش دادن به درس اسـت و باید با تمـام وجود در کالس 
درس حضـور داشـته باشـم. همچنیـن بـه خود تلقیـن نکنید که درس جالب نیسـت 
یـا روش تدریـس معلـم خسـته کننـده اسـت و شـما خوابتـان می گیـرد! برعکس به 
خـود بگوییـد کـه بـدون شـک، در ایـن درس و در تدریـس معلـم، نکته هـای تازه و 

جالبـی وجـود دارد که شـما می توانیـد از آن بهـره ببرید.
توجـه داشـته باشـید کـه اگر حـرف بزنیـد، مطمئنـاً نمی توانید گوش کنیـد؛ پس به 
جـای سـخن گفتـن، بـه عالئم کالمـی بدنـی و دیـداری معلم توجـه کنیـد و بدانید 
کـه شـما چهاربار سـریع تر از سـخنان یـک معلم می توانیـد فکر کنید. بدیـن ترتیب، 
بـرای فهـم نـکات مهـم درس وقـت الزم را داریـد؛ بـه خصـوص اگـر در اسـتفاده از 

شـکل و عالئـم اختصـاری ثبات قدم داشـته باشـید.
یادداشـت بـرداری را نیـز از یـاد نبریـد؛ زیـرا یادداشـت بـرداری، شـیوه ای بسـیار 
مناسـب در تقویـت مهـارت گـوش دادن اسـت؛ بـه ویـژه اگـر محتـوای درس را بـه 
زبـان خـود و بـر اسـاس آنچـه دریافته ایـد بنویسـید؛ نه اینکـه فقط از سـخنان معلم 

کپـی بـرداری کنید.
یکـی از مهم تریـن دالیـل ناتوانـی دانش آمـوزان در دقیـق شـنیدن، ایـن اسـت کـه 
هـر آنچـه را دوسـت دارنـد، می شـنوند؛ نـه هـر آنچـه را گفتـه می شـود، و منتظـر 
نمی ماننـد تـا سـخنان معلـم به پایان برسـد و بعـد نوبت صحبـت کردن آنها بشـود؛ 
بلکـه تصـورات و فرضیـات خـود را مبنـا قـرار می دهند و فکـر می کنند کـه می دانند 
معلـم چـه می خواهـد بگویـد؛ در نتیجـه هنـگام تدریـس، ذهـن دانش آمـوزان فقط 
حـول و حـوش سؤال هایشـان دور می زنـد؛ نـه آنچـه در کالس گفتـه می شـود، و در 

نهایـت، از نـکات کلیـدی، مهـم و نتیجه گیـری نهایـی معلـم غافـل می مانند.

قدر امروز را بدانيم !
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شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، به  عنوان 
مجموعه  ای که به صورت تخصصی ارائه دهنده خدمات آموزشی و کمک آموزشی 
به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی کشور است، در 
سال تحصیلی ۹۷-۹۸ نیز، همانند سال  های گذشته، مجموعه آزمون  های آزمایشی 
سنجش پیش را برای استفاده داوطلبان فارغ التحصیل پیش دانشگاهی و کلیه 
افرادی که خود را برای شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ دانشگاه  ها و مؤسسات 

آموزش عالی آماده می  نمایند، طرح  ریزی نموده است.

ويژگی  های آزمون  های آزمايشی جامع سنجش پيش:
* برگزاری آزمون  های آزمایشی با استانداردهای آزمون سراسری؛

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

* برگزاری آزمون های آزمایشی جامع مخصوص فارغ التحصیالن پیش دانشگاهی؛
* اعالم نتایج نمرات داوطلبان بالفاصله پس از برگزاری آزمون؛

* ارائه کارنامه نتایج با اطالعات جامع و مفید برای اطالع داوطلب از وضعیت علمی 
و مقایسه با سایر داوطلبان؛

* ارائه دفترچه پاسخ  های کاماًل تشریحی به داوطلبان؛

نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است:

نحوة برگزاري آزمون ها:
این آزمون ها مجموعاً در ۱۰ نوبت برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ برگزار می گردد. شش 
برگزار  جامع  آزمون  نوبت  و چهار  مرحله ای  به صورت  آزمایشی  آزمون های  از  نوبت 
خواهد شد تا داوطلبان شرکت کننده، 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 

مشکالت تحصیلی خود اقدام نمایند.
آزمون های مرحله ای: در شش  نوبت آزمون های آزمایشی مرحله ای، که از ابتدای 
سال تحصیلی تا پایان اسفند ۹۷ برگزار می گردد، منابع درسی براي مطالعه داوطلبان 
به شش قسمت تقسیم شده است که در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، سؤاالت 
که  است  توضیح  به  الزم  می گردد.  طرح  مرحله  همان  شده  تقسیم بندی  منابع  از 
مرحله  همان  برای  اعالم شده  درسی  منابع  بر  تأکید  با  مرحله،  هر  آزمون  سؤاالت 
می گردد  طراحی  قبل،  مرحله  درسی  منابع  سؤاالت  عالوة  به  تقسیم بندی(،  )طبق 
)برای مثال، در مرحله سوم، آزمون قسمت های مربوط به آزمون های مراحل اول و 
دوم هم منظور مي شود؛ با این تأکید که بیشتر سؤاالت از بودجه بندی مرحله سوم 

خواهد بود(. 
آزمون های جامع: از ابتدای سال ۱۳۹۸ و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
۱۳۹۸، ۴ نوبت آزمون آزمایشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات و 

ویژگی های منحصر به فرد و مکمل یکدیگر برگزار می شود.

زمان و نحوه توزيع اينترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه:
از  قبل  سه شنبه  روز  از  کشور،  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  جلسه  به  ورود   کارت 
هر آزمون، منحصراً از طریق سایت 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.
کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمايشی، در بعدازظهر همان روز برگزاری 
 www.sanjeshserv.ir:نشانی به  شرکت  اینترنتی  سایت  طریق  از  آزمون،   هر 
کل  نمره  محاسبه  که  می رساند  دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد.  منتشر 
آموزش  سنجش  سازمان  ضوابط  و  مصوبات  آخرین  براساس  آزمایشی،  آزمون های 
کشور عمل خواهد شد. همچنین نمره آزمون دروس عمومی و اختصاصی، همانند 
آزمون سراسری و براساس نمره آزمون عمومی )با توجه به ضرایب( به عالوه سه برابر 
نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسیم بر مجموع کل ضرایب محاسبه 

می شود.
شهرية آزمون ها:

جدول شهرية آزمون ها:

نیز  امکان  این  آن،  در  مندرج  ثبت نام  هزینه های  و  فوق  شهریه  به جدول  توجه  با 
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 ثبت نام نمایند؛ به عنوان مثال، داوطلب 

می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و سه نوبت آزمون جامع باشد.
برای  ثبت نام،  به هزينه های  مربوط  تکميلی  كه جدول  است  به  ذكر  الزم 
سنجِش  آزمايشی  آزمون های  انتخاب  به  مايل  كه  آموزانی  دانش 

اطالعيه  شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور دربارة:

آزمون هاي آزمايشي سنجش پيش 
»ويژة فارغ التحصيالن پيش دانشگاهی«
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آزمون ها  ثبت  نام  اينترنتی  سايت  در  هستند،  تلفيقی  صورت  به   دهم 
)www.sanjeshserv.ir( درج شده است.

همچنین الزم به یادآوري 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.

نحوة ثبت نام:
پرداخت اينترنتی: داوطلبان عالقه مند به شرکت در این آزمون ها در سراسرکشور 
سایت  به  مراجعه  و  شتاب  شبکه  عضو  بانکی  کارت های  از  استفاده  با  مي توانند 
 شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني: 
www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در آنها اقدام و کد رهگیري را دریافت نمایند.

ثبت نام  نشان دهنده  ثبت نام،  اعتباری  کارت  اینترنتی  که خرید  است  ذکر  به  الزم 
نهایی داوطلب نیست و الزم است که وي 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 ۱6 رقمی را 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 ۰۲۱-۴۲۹66 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و عصر 

۱۳:۳۰ الی ۱6:۰۰.

ثبت نام گروهی از طريق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
ثبت نام، به صورت یکجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال مي توانند در ساعات: صبح ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰و عصر ۱۳:۳۰ الی ۱6:۰۰ 

با شماره تلفن هاي: ۸۸۸۴۴۷۹۱ الی ۸۸۸۴۴۷۹۳ تماس حاصل نمایند.

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

شهریه پرداختی، ثبت نام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
۲- 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.

ثبت نام حضوری: ثبت نــام بــــرای کلیـــه داوطلبــــان سراسر کشور، از طریق 
همچنین  می گردد.  انجام   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  اینتـــرنتی  سایت 
داوطلبان و مراكز آموزشی متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش می توانند، در 
آموزشی  تعاونی خدمات  مرکزی شرکت  دفتر  به  مراجعه حضوری  با  تمایل،  صورت 
کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: تهران، پل کریم خان زند، خیابان 
میرزای شیرازی، خیابان شهید نژادکی، روبروی کالنتری ۱۰۵ سنایی، پالک ۳۰، تلفن: 

۸۸۳۲۱۴۵۵ نسبت به ثبت نام در این آزمون ها در ساعات اداری اقدام نمایند.

راهنمای نحوه ثبت نام  اينترنتی 
مراحل ثبت نام:

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

گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سایت ارائه شده است: لینک ثبت نام آزمون های 
آزمایشی سنجش ثبت نام جدید(.

گام سوم: دریافت کد پی گیری ۱6 رقمی ثبت نام.

 شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور

هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی
 TOEFL ، GRE،IELTS به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر
تبلیغات  با  و شرکت های سود جو که   افراد  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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شرکت  سه«،  ـ  سه  ـ  »شش  به  چهار«  ـ  سه  ـ  »پنج  از  آموزشی  نظام  تغییر  با 
تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور بر آن شده است که 
آزمون های آزمایشی استاندارد را برای دانش آموزان تمامی پایه های سال اول دوره دوم 
متوسطه )پایه دهم( برگزار نماید. این آزمون ها در دو فاز کلی» مرحله ای و جامع« 

و در هشت نوبت برگزار می شوند. 
فاز اول، آزمون های مرحله ای بوده که در شش نوبت از ابتدای سال تحصیلی تا پایان 
اسفند ۹۷ برگزار خواهند شد. هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر به مطالب 
دانش آموزان در طول سال  پیشرفت تحصیلی  ارزیابی  و  پایۀ دهم  کتاب های درسی 
تحصیلی است. در این میان، آزمون ویژه ای )آزمون مرحلۀ ۴( در نظر گرفته شده است 
که در پایان امتحانات نیمسال اول، در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ برگزار خواهد شد و هدف 
آن، جمع بندی مطالب نیمسال اول است که پس از امتحانات تشریحی نیمسال اول 
برگزار خواهد شد و بر اساس آن، آمادگی دانش آموزان، مطابق پرسش های چهارگزینه ای 
استاندارد مرتبط با مطالب این نیمسال تحصیلی، مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد 

گرفت. 
فاز دوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت و در ماه های فروردین و اردیبهشت 
پرسش های  با  دانش آموزان  کامل  آشنایی  آزمون ها،  این  هدف  شد.  خواهند  برگزار 
مقدمۀ  به نوعی،  و  امتحانات خرداد ۱۳۹۸  با سؤاالت  مرتبط  و  چهارگزینه ای همسو 

آمادگی برای آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ است. 
آزمون های آزمایشی سنجِش دهم ، فقط در رشته های تحصیلی »رياضی فيزيک«، 
»علوم تجربی« و »ادبيات و علوم انسانی« برگزار می شود و زمان بندی آزمون ها 
نیمسال  هر  امتحانات  برای  را  شرکت کنندگان  تا  است  برنامه ریزی شده  ترتیبی  به 

آماده نماید.
نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است:

زمان و نحوة توزيع اينترنتی كارت ورود به جلسة آزمون هاي آزمايشی 
سنجِش دهم:

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

جلسۀ خود اقدام می نمایند.
 کارنامة نتايج هر نوبت از آزمون های آزمايشی سنجِش دهم، در عصر روز برگزاری 

هر آزمون، از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر 
می گردد. 

شهرية آزمون های آزمايشی سنجِش دهم:

برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
امکان  این  است که  نظر گرفته  تخفيفاتی در  آزمون  نوبت  از یک  بیش  متقاضیان 
بهره مند  بیشتری  از تخفيف  مراحل  تعداد  افزایش  در صورت  تا  می نماید  میسر  را 
گردند و در این جهت برای سال ۹۷-۹۸ شیوه اعمال تخفيف شهریه آزمون را برای 
از یک آزمون، در جهت رفاه حال دانش آموزان عزیز به کار گرفته  متقاضیان بیش 
است تا ضمن تجمیع فرآیند ثبت نام برای هر یک از دانش آموزان در کلیه مراحل، 

امکان پرداخت شهريه كمتری برای ثبت نام فراهم شود.

جدول شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش دهم:

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
آزمایشی  آزمون های  بتوانند  تمایل،  صورت  در  عزیز،  دانش آموزان  تا  است  گردیده 
سنجِش دهم را به تعداد مورد نیاز و دلخواه، انتخاب و 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 اينکه آزمون های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون هايی است 
كه هر يک مکمل ديگری است و شركت در تمامی آنها، دانش آموز را گام به گام 
آماده تر می نمايد، لذا توصيه می شود كه دانش آموزان عزيز، در كلية آزمون های 

مرحله ای و جامع  به طور يکجا ثبت نام نمايند.
دانش  برای  ثبت نام،  به هزينه های  مربوط  تکميلی  است كه جدول  به  ذكر  الزم 
 آموزانی كه مايل به انتخاب آزمون های آزمايشی سنجِش دهم به صورت تلفيقی 
هستند، در سايت اينترنتی ثبت  نام آزمون  ها )www.sanjeshserv.ir( درج شده 

است.

اطالعيه  شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور دربارة:

دهم  پايه  دانش آموزان  ويژة  دهم  سنجِش  آزمايشي  آزمون هاي 
)سال اول دورة دوم متوسطه( سال تحصيلی 98-97
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شایان ذکر است که دانش آموزان، برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی، بهتر است 
تعداد مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری 
بهره مند شوند.  نیز  باالتری  تخفیف  از  دهم،  آزمایشی سنجِش  آزمون های  تعداد  از 
بدیهی است که مطلوب ترین حالت ثبت نام برای دانش آموزان، از نظر هزینه پرداختی، 
ثبت نام یکجا در ۸ نوبت آزمون )6 نوبت آزمون مرحله ای + 2 نوبت آزمون 
جامع( است که در این صورت، با احتساب تخفیف ویژه ۵۵۰.۰۰۰ ریالی، متوسط 

شهریه هر آزمون ۲6۸.۰۰۰ ریال و مجموعاً ۲.۳۲۰.۰۰۰ ریال است.
از سوي  آزمون  نوبت های  انتخاب  از  و پس  ثبت نام  است که در هنگام  به ذکر  الزم 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را پس از کسر 

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

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

اقدام و کد رهگیري را دریافت نمایند.
الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهندة ثبت نام نهایی 
شماره  )دریافت  اعتباری  کارت  خرید  از  بعد  وي  که  است  الزم  و  نبوده  دانش آموز 
پرونده و شماره رمز( به لینک ثبت نام مراجعه نموده و ثبت نام خود را نهایی و شماره 

پرونده و کد پی گیری ۱6 رقمی را دریافت نمایند.
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 ویژة ۴۲۹66-

۰۲۱ )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و 
عصر ۱۳:۳۰ الی ۱6:۰۰.

ثبت نام گروهی از طريق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 

ثبت نام به صورت یکجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه دقیق 
دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، مي توانند در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در ساعات: صبح ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ و عصر ۱۳:۳۰ الی ۱6:۰۰ با شماره 

تلفن های ۸۸۸۴۴۷۹۱ الی ۸۸۸۴۴۷۹۳ تماس حاصل نمایند.

نکات مهم:
۱- 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 یکجا انجام دهید.
۲- 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 
اینترنتی به نشانی: www.sanjeshserv.ir امکان پذیر است و دفتر مرکزی شرکت 
به نشانی: تهران، پل کریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان شهید نژادکی، 
روبروی کالنتری ۱۰۵ سنایی، پالک ۳۰، تلفن: 88321455 نیز آماده ثبت نام از 

مراجعان در ساعات اداری است.
راهنمای نحوة ثبت نام  اينترنتی آزمون های آزمايشی سنجِش دهم

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

طریق کارت هاي بانکي عضو شبکۀ شتاب و به صورت اینترنتی است(
گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سایت ارائه  شده است: لینک ثبت نام آزمون های 

آزمایشی سنجش ثبت نام جدید(.
گام سوم: دریافت کد پی گیری ۱6 رقمی ثبت نام.

 شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه پي گيري 

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:

۱- 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

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

با شماره: ۴۷۴۳ - ۰۲۱.

 ۳- 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

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

راه اندازی كانال اطالع رسانی اين 

سازمان در شبکه های اجتماعی 

با استفاده از پيام رسان های داخلی
سازمان سنجش آموزش کشور به منظور سهولت اطالع رساني و تسریع در انعکاس اخبار، 

اقدام به راه اندازي کانال اطالع رساني در پیام رسان های داخلی کرده است.
کاربران محترم پیام رسان های داخلی، با نشانی های اعالم شده مي توانند با عضویت 
در کانال واحد خبر و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، از اخبار و مطالب مرتبط 

بهره مند گردند.
http://sapp.ir/sanjeshprnoet :پیام رسان سروش
https://profile.igap.net/prnoetir :پیام رسان آی گپ

https://gap.im/prnoetir :پیام رسان گپ
@prnoetir  :پیام رسان بله

.https://eitaa.com/prnoetir :پیام رسان ایتا
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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