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صفحه  4 

یادداشت  هفته

به  بدين وسيله   97/6/20 مورخ  اطالعيه  پيرو 
اطالع كليه متقاضيان رشته هاي نيمه متمركز 
كه  مي رساند   1397 سال  سراسري  آزمون 
تحصيلي  رشته هاي  شدگان  معرفي  اسامي 
زماني  برنامه  حاوي  اطالعيه  همراه  به  مربوط 
انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش، 
طريق  از   97/7/18 مورخ  چهارشنبه  روز  در 
نشاني: به  سازمان  اين  رساني  اطالع  پايگاه 

www.sanjesh.org اعالم خواهد شد. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 

چند نكته درباره تكميل ظرفيت 
مؤسسات آ موزش عالي غيرانتفاعي 
)پذیرش براساس سوابق تحصيلي(

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص : 

تاريخ و زمان اعالم اسامي 
معرفي شدگان رشته هاي 

تحصيلي نيمه متمركز 
آزمون سراسري سال 1397 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص : 

جداول رشته ها و مواد امتحانی 

آزمون كارشناسی ارشد 98 

برنامه زمانی ثبت نام و برگزاري آزمون هاي سراسري سال 1398

تاريخ برگزاريتاريخ ثبت نامآزمون

)Ph.D( جمعه 97/12/3سه شنبه 6 تا دوشنبه 97/9/12سال 98دكتري تخصصي

جمعه 16 تا يكشنبه 97/9/25سال 98كارشناسي ارشد ناپيوسته
پنجشنبه 5 و

جمعه 98/2/6

چهارشنبه 11/24 تا پنج شنبه 97/12/2سال 98سراسري
پنجشنبه 13 و

جمعه 98/4/14

از سوی سازمان سنجش اعالم شد : 

برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری 
آزمون های سراسری 98

همین صفحه

مطالعه ثمربخش چگونه است؟ 

حرف اول و آخر را تالش داوطلب ، والدين و مدرسه می زنند 

صفحه  8

صفحه  11

زمان برگزاری آزمون زبان 
وزارت بهداشت اعالم شد

عمومی  انگليسی  زبان  آزمون  نهمين  و  چهل 
شنبه  پنج  روز   )MHLE( بهداشت   وزارت 

19 مهرماه برگزار می شود.
زمان توزیع کارت ورود به جلسه ۱۷ مهر ماه )فردا( 
ماه در سایت  آزمون، ۲۹ مهر  این  است و کارنامه 

مرکز سنجش پزشكي توزیع می شود.
 )MHLE( آزمون  که  است  یادآوری  به  الزم 
تافل  استاندارد  آزمون   دارای ۱٠٠ پرسش در سطح 
پرسش   ٤٠ شنیداری،  مطلب  درک  پرسش   ٣٠(
درک  پرسش   ٣٠ و  زبان  دستور  و  ساختار  واژگان، 
مطلب نوشتاری( و ۱٠٠ نمره )بدون نمره منفی( است.
ضمناً پنجاهمین آزمون زبان عمومی وزارت بهداشت 
۱۵ آذر ماه برگزار خواهد شد و ثبت نام در این آزمون، 
از ۱٣ آبان ماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشكی 

آغاز می شود و تا ۷ آذر ماه ادامه دارد.
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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

همان گونه که داوطلبان گرامي اطالع دارند، ثبت نام 
در  تحصیلي  رشته هاي  ظرفیت  تكمیل  مرحله  در 
غیرانتفاعي   - غیردولتي  عالي  آموزش  مؤسسات 
سال  در  تحصيلي(  سوابق  اساس  بر  )پذيرش 
است  شده  آغاز  ماه  مهر   10 سه شنبه  روز  از   ۱٣۹۷
آزمون  در  كه  داوطلباني  از  )اعم  متقاضیان  و 
سراسري سال 1397 ثبت نام كرده يا نكرده اند( 
و  تحصیلي  رشته هاي  از  اطالع  منظور  به  مي توانند 
لینك  به  مرحله  این  در  دانشجو  پذیرنده  مؤسسات 
در  مندرج  کدرشته  و  مؤسسه  عنوان  و جوي  جست 
به  همچنین  و  سنجش  سازمان  اطالع رساني  پایگاه 
پایگاه اطالع رساني مؤسسات آموزش عالي غیردولتي 
- غیرانتفاعي مراجعه نموده و ضمن مشخص نمودن 
داشتن  همراه  با  خود،  عالقه  مورد  مؤسسه  و  رشته 
به موارد مربوط، که در اصل  با توجه  و  مدارک الزم 
تاریخ  تا  است،  آمده  مذکور  ظرفیت  تكمیل  اطالعیه 
پذیرش  محل  عالي  آموزش  مؤسسه  به  ماه  مهر   30

رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند.
بر همین اساس، نظر داوطلبان عزیز را به موارد ذیل 

معطوف مي کند:
1- تمام متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ 31 شهريور 
نظام  متوسطه  کامل  دیپلم  مدرک  داراي   97 ماه 
قدیم )دوره چهار ساله( یا پیش دانشگاهي یا کارداني 
تشكیل  امكاِن  صورت  )در  باشند  بوده  دیپلم(  )فوق 
کالس براي نیمسال دوم سال تحصیلي جاري از سوي 
مؤسسه مورد تقاضا، آن دسته از داوطلباني که حداکثر 
مدرک  اخذ  به  موفق   97 ماه  بهمن   30 تاریخ  تا 
در  مي توانند  نیز  شوند،  کارداني  یا  پیش دانشگاهي 

رشته یا رشته هاي تحصیلي مربوط متقاضي شوند(.
طریق  از  ثبت نام  هنگام  در  باید  داوطلبان  تمام   -2

مؤسسه مربوط، بابت هزینه ثبت نام نسبت به پرداخت 
پرداخت  سیستم  طریق  از  ریال   220/000 مبلغ 

الكترونیكي در سایت سازمان سنجش اقدام کنند.
گروه  یك  در  مي تواند  منحصراً  داوطلب  هر   -3
در  و  شود،  متقاضي  محل  کدرشته  یك  و  آزمایشي 
دو  در  یا  کدرشته  دو  در  داوطلب  ثبت نام  صورت 
پذیرفته  اطالعات  بانك  در  وي  اطالعات  مؤسسه، 
شدگان یكي از مؤسسات بر اساس ضوابط این سازمان 
حذف خواهد شد و هیچ گونه اعتراضي در این خصوص 

پذیرفته نخواهد شد.
باید در زمان ثبت  اطالعات در سامانه  داوطلبان   -4
مربوط از طریق مؤسسات در خصوص کدرشته مورد 
زیرا  آورند؛  به عمل  را  عالقه خود دقت و توجه الزم 
پس از ثبت، کدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان 

قابل تغییر یا تعویض نیست.
و  ثبت نام  زمان  در  باید  »مرد«  داوطلبان  تمام   -5
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 
به صورت  نهایي سازمان سنجش  تأیید  تا زمان  آنان 

مشروط خواهد بود.
7- آن گروه از داوطلباني که پیش از این در ردیف 
 97 سال  سراسري  آزمون  نهایي  پذیرفته شدگان 
این  در  چنانچه  گرفته اند،  قرار  ماه(  شهریور  )مرحله 
مرحله متقاضي ثبت نام و ادامه تحصیل هستند و در 
یكي از مؤسسات ثبت نام نمایند، قبولي قبلي آنها در 

شهریور ماه لغو خواهد شد.
موفق باشيد

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند: 
کسي مي تواند امر به معروف و نهي از منكر 
امر  آنچه  به  باشد:  داراي سه صفت  که  کند 
مي کند عمل کند و از آنچه نهي مي کند دور 
نماید، در امر کردن و نهي نمودن میانه َروي را 
پیشة خود کند، و از روي دلسوزي و مهرباني 

و همراه با مدارا امر و نهي کند. 

]از آنان مباش که[ اگر بیمار شود، پیوسته در 
پشیماني است، و اگر تندرست باشد سرگرم 

خوشگذراني. 

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند:
من هرگز از نماز سیر نمي شوم.

چند نكته درباره تكميل ظرفيت مؤسسات
 آ موزش عالي غيرانتفاعي)پذیرش براساس سوابق تحصيلي(

اصـالحيـه
قابل توجه كليه داوطلبان متقاضی تكميل ظرفيت رشته هاي تحصيلي پذيرش صرفًا با اعمال 

سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال 1397 در مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي
به اطالع می رساند که آخرین مهلت مراجعه به مؤسسات و تكمیل فرم، پایان مهرماه )۹۷/٠۷/٣٠( است.
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از سوی وزارت علوم:

اسامی پنج دانشگاه و
 مركز آموزش عالی غيرمجاز اعالم شد

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، اسامی پنج دانشگاه، مركز و پرديسی را كه 
فعاليت غيرمجاز در حوزه آموزش عالی داشتند، اعالم كرد. 

وزارت علوم، به منظور اطالع رسانی و صیانت از حقوق شهروندی، فعالیت های غیرمجاز 
در حوزه آموزش عالی را اطالع رسانی می کند. بر این اساس، فعالیت آموزشی »دانشگاه 
صنایع و معادن«، »پردیس بین المللی توسعه علوم و فنون فارابی«، »پردیس بین الملل 
و  رضوی«  خراسان  معدن  و  خانه صنعت  آموزش  »مرکز  و صنعت«،  علم  رهپویان 

»واحد و شعب موسوم به مرکز آموزش مدیریت جزیره کیش« غیرمجاز است.
هر گونه فعالیتی تحت عنوان »دانشگاه صنایع و معادن« فاقد وجاهت قانونی است. 
ضمناً دفتر گسترش آموزش عالی اعالم کرده است که تاکنون هیچ گونه مجوزی برای 

ایجاد شعبه تحت عنوان دانشگاه صنایع و معادن یا نمایندگی اعطا نكرده است.
»پردیس  به  موسوم  واحد  فعالیت  آمده،  عمل  به  بررسی های  براساس  همچنین، 
بین المللی توسعه علوم و فنون فارابی« در حوزه آموزش عالی، فاقد مجوزهای قانونی 
است. ضمناً فعالیت واحد موسوم به »پردیس بین الملل رهپویان علم و صنعت« در 

حوزه آموزش عالی نیز فاقد مجوزهای قانونی اعالم شده است.
همچنین فعالیت واحد موسوم به »مرکز آموزش خانه صنعت و معدن خراسان رضوی« 
در حوزه آموزش عالی فاقد مجوزهای قانونی است. ضمناً براساس بررسی های به عمل 
آمده، فعالیت »واحد و شعب موسوم به مرکز آموزش مدیریت جزیره کیش« نیز در 

حوزه آموزش عالی، فاقد مجوزهای قانونی است.

ميزان وام وديعه مسکن
 دانشجويان علوم پزشکی اعالم شد

ميزان وام وديعه مسكن دانشجويان متأهل دانشگاه های علوم پزشكی در 
سه گروه دانشگاهی اعالم شد.

میزان وام های ودیعه مسكن صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت برای دانشجویان 
به  برای سال تحصیلی ۹8-۹۷  پزشكی سراسر کشور  علوم  دانشگاه های  متأهل در 

میزان ۱٠٠ درصد افزایش یافت.
میزان ودیعه مسكن برای دانشجویان متأهل دانشگاه های علوم پزشكی در سه گروه از 

دانشگاه های علوم پزشكی، بنا بر شهر محل دانشگاه، متفاوت است.
همچنین میزان این ودیعه برای دو گروه دانشجویان کاردانی، کارشناسی و دکتری 
با گروه دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی، دکتری پژوهشی و  حرفه ای 

دستیاران تخصصی، متفاوت است.
ودیعه مسكن صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت دانشجویان متأهل دانشگاه های 
برای دانشجویان کاردانی، کارشناسی و دکتری  علوم پزشكی در سطح شهر تهران 
دانشجویان  برای  و  تومان(  میلیون   ۱۵( ریال  میلیون   ۱۵٠ میزان  به  حرفه ای 
کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی، دکتری پژوهشی و دستیاران تخصصی به میزان 

۲٠٠ میلیون ریال )۲٠ میلیون تومان( است.
ضمناً میزان ودیعه مسكن صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت برای دانشجویان 
اراک،  پزشكی  علوم  دانشگاه های  پزشكی گروه دو شامل:  علوم  دانشگاه های  متأهل 
گیالن،  قم،  قزوین،  شیراز،  زنجان،  اهواز،  تبریز،  بوشهر،  بندرعباس،  البرز،  اصفهان، 
مشهد و همدان، برای دانشجویان کاردانی، کارشناسی و دکتری حرفه ای به میزان 
۱۲٠ میلیون ریال )۱۲ میلیون تومان( و برای دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری 
ریال  میلیون   ۱6٠ میزان  به  تخصصی  دستیاران  و  پژوهشی  دکتری   تخصصی، 

)۱6 میلیون تومان( است.
همچنین میزان ودیعه مسكن صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت برای دانشجویان 
از گروه یك و دو، برای دانشجویان  متأهل در سایر دانشگاه های علوم پزشكی غیر 
کاردانی، کارشناسی و دکتری حرفه ای به میزان ۹٠ میلیون ریال )۹ میلیون تومان(، 
و برای دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی، دکتری پژوهشی و دستیاران 

تخصصی به میزان ۱۲٠ میلیون ریال )۱۲ میلیون تومان( است.

امکان خريد آن الين كتب درسی
 دانشگاه پيام نور فراهم شد

كتاب های  متقاضيان  گفت:  پيام نور  دانشگاه  عمراني  و  مالي  اداري،  معاون 
دانشگاه پيام نور می توانند منابع درسی خود را از سامانه فروش آن الين كتب 

درسی دانشجويان اين دانشگاه تأمين كنند. 
سامانه  گفت:  پیام نور،  دانشگاه  عمرانی  و  مالی  اداری،  معاون  علیزاده،  حسن  دکتر 
فروش آن الین کتاب درسی دانشجویان دانشگاه پیام نور، از اول مردادماه سال جاری 

راه اندازی شده است.
وی گفت: دانشجویان و تمام متقاضیان خرید کتاب های دانشگاه پیام نور، می توانند 
منابع درسی خود را در بازه زمانی ۲٤ تا ۷۲ ساعت در هر نقطه در داخل یا خارج از 

کشور، پس از ثبت سفارش دریافت کنند.
معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور افزود: دانشجویان براي ثبت سفارش 

می توانند به سامانه فروش آن الین کتاب این دانشگاه مراجعه کنند.



۱6 مهرماه ۱٣۹۷  سال بیست و سوم ، شماره  ۲۷            4

 

بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد 
در  دانشجو  پذیرش  و  قانون »سنجش  براساس  که  ناپیوسته سال ۱٣۹8 می رساند 
دوره های تحصیالت تكمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی« مصوب ۱۲/۱8/۹٤ 
پذیرش  و  سنجش  »شورای  مصوبات  همچنین  و  اسالمی  شورای  محترم  مجلس 
سال  ناپیوسته  کارشناسی ارشد  آزمون  تكمیلی«  تحصیالت  دوره های  در  دانشجو 

۱٣۹8 با شرایط زیر برگزار خواهد شد. 
لذا ضرورت دارد که تمامی متقاضیان ورود به دوره هاي فوق در کلیه رشته های 
امتحاني دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی ، از جمله دانشگاه 
این آزمون  ، در  در رشته هاي مصوب دفتر گسترش آموزش عالي    ، آزاد اسالمی 
این  مطابق  و  مذکور  قانون  براساس  پذیرش  که  است  ذکر  به  الزم  نمایند.  شرکت 
مذکور  آزمون  پذیرش  راهنمای  دفترچه  در  مندرج  ضوابط  و  شرایط  و   اطالعیه 
گرفت.  خواهد  صورت  می شود(،  منتشر  سازمان  این  آزمون  ثبت نام  زمان  در  )که 
امتحانی  دروس  دانشجو،  پذیرنده  گرایش های  و  رشته  امتحانی،  رشته های  عناوین 
هر رشته و ضرایب هر درس مطابق جدول مربوط به این آزمون در سایت سازمان 

سنجش به نشانی: www.sanjesh.org مندرج است: 
ساير شرايط و ضوابط

 تمامی دانشجویان و فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی می توانند ، در صورت دارا بودن - ۱
شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی ، در آزمون ورودی شرکت نمایند.

ابالغی - ۲ آیین نامه  دارندگان مدرک معادل دوره كارشناسی ، در صورتی که مشمول 
باشند،  متبوع  وزارت  آموزشی  معاون  آزمون   ۱٣۹۲/٠۵/۲8 مورخ   ۲/۷۷6٣٣ شماره 

می توانند در آزمون شرکت نمایند.
مؤسسات برای پذیرش دانشجو در مهرماه از داوطلبانی می توانند پذیرش به عمل آورند - ٣

که حداکثر تا سی و یكم شهریورماه همان سال )سال ۱٣۹8( فارغ التحصیل شوند. تاریخ 
فارغ التحصیلی برای داوطلبانی که شروع تحصیل آنان در صورت وجود ظرفیت نیمسال 

دوم است، سی ام بهمن ماه همان سال )سال ۱٣۹8( خواهد بود.
پذيرفته شدگان قطعی )نهايی( رشته هاي دوره روزانه سال 1397 ، چه در دانشگاه - ٤

محل قبولي ثبت نام کرده و چه ثبت نام نكرده باشند ، اجازه ثبت نام و شرکت در آزمون 
سال ۱٣۹8 را نخواهند داشت.

پاسخنامه - ۵ یك  و  سوال  دفترچة  یك   ، امتحاني  رشته هاي  تمامي  در  داوطلبان  تمامي 
دریافت خواهند کرد.

6 - ،)۱٣۵٠ )کد  شهري  مدیریت  و  منطقه اي  شهري،  برنامه ریزي  امتحاني  رشته هاي  در 
 ،)۱٣۵6 )کد  عروسكي  نمایش   ،)۱٣۵۲ )کد  معماري   ،)۱٣۵۱ )کد  شهري  طراحي 
هنرهاي نمایشي و سینما )کد ۱٣۵۷(، هنرهاي تصویري و طراحي )کد ۱٣۵8(، هنرهاي 
موسیقي )کد ۱٣6٠(، طراحي صنعتي )کد ۱٣6۲(، طراحي پارچه و لباس )کد ۱٣6٤( از 
داوطلباني  که  با توجه  به  نمره  اکتسابي،  مجاز به انتخاب  رشته  شده و فرم انتخاب رشته 
عملی/تشريحي/ ظرفیت آزمون  برابر  چند  تا  باشند،  نموده  تكمیل  نیز  را  اینترنتي 

پروژه به عمل خواهد آمد. 
سایر شرایط و ضوابط در دفترچة راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون تحصیالت تكمیلي - ۷

)کارشناسي ارشد ناپیوسته( درج خواهد شد.
هر داوطلب ، عالوه بر رشته امتحاني اصلي، در صورت داشتن شرایط )طبق مندرجات - 8

رشته هاي  از  یكي  در  مي تواند  مي گردد(  منتشر  ثبت نام  زمان  در  که  راهنما  دفترچه 
امتحاني شناور )که در جدول رشته هاي امتحاني با عالمت * مشخص شده است( ، به 

عنوان رشته امتحاني دوم ثبت نام نماید.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص : 

جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون 
كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398

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: ٤۷٤٣ - ٠۲۱.

 ٣- 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 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
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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  تكمیل  عدم 
تحصیلي آزمون سراسري سال ۱٣۹۷ 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 لینك 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 ۱٣۹۷/٠۷/۱٠ لغایت ٣٠/٠۷/۱٣۹۷ 

به مؤسسه آموزش عالي محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند.
دیپلم کامل  داراي مدرک  تاریخ ٣۱/٠6/۱٣۹۷  تا  باید حداکثر  متقاضیان  کلیه   -۱
)فوق دیپلم(  یا کارداني  و  یا پیش دانشگاهي  نظام قدیم )دوره چهارساله(  متوسطه 

بوده باشند.
تبصره: در صورت امكان تشكیل کالس براي نیمسال دوم سال تحصیلي جاري از 
سوي مؤسسه مورد تقاضا، آن دسته از داوطلباني که حداکثر تا تاریخ ٣٠/۱٣۹۷/۱۱ 
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 ۲۲٠/٠٠٠ )دویست و بیست هزار( ریال 

پرداخت الكترونیكي در سایت سازمان سنجش اقدام نمایند.
٣- هر داوطلب منحصراً مي تواند در یك گروه آزمایشي و یك کدرشته محل متقاضي 
شود. بدیهي است که در صورت ثبت نام داوطلب در دو کدرشته یا در دو مؤسسه، 
اطالعات وي از بانك اطالعات پذیرفته شدگان یكي 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   -٤
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 ۱٣۹۷ )مرحله شهریور ماه( قرارگرفته اند، چنانچه در این مرحله متقاضي ثبت نام 
آنها در  قبلي  قبولي  نمایند،  ثبت نام  از مؤسسات  یكي  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   -٣
سازمان آموزش پرورش.

٤- 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 عكس ٤×٣ تهیه شده در سال جاري.
8- 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   )021 )کد   42163 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 ۱٣۹8 و ۱٣۹۹ مي رساند 
که بر اساس مصوبه سیزدهمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۱٣۹۷/6/۲6 

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

۱- در سال ۱٣۹8، 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 )٣-٣-6( ، سؤال 

یكسان طرح خواهد شد.
 یك آزمون )یك مجموعه سؤال( براي دانش آموزان نظام  قدیم.	•
 یك آزمون )یك مجموعه سؤال( براي دانش آموزان نظام  جدید )٣-٣-6(.	•

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.
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.
٣-  در آزمون سراسري سال ۱٣۹8، 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 فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اسالمي، که دیپلم خود را سال ۱٣۹8 و در نظام آموزشي جدید )٣-٣-6( 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 ٣-٣-6( به میزان حداکثر ٣٠ 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 فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اسالمي، که دیپلم خود را از سال ۱٣8٤ الي ۱٣۹۷ اخذ نموده اند و امتحانات یك  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 فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و 
معارف اسالمي و هنر، که مدرک دوره پیش دانشگاهي خود را از سال تحصیلي ۹۱-۹٠ 
اخذ نموده اند و امتحانات یك 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 ٣٠ 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 ٣/٣٣ درصد است، و در صورتي که سوابق تحصیلي تأثیر مثبت داشته و باعث 
افزایش نمره کل شود، به تفكیك براي دیپلم حداکثر 8/٣٣ 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 ۲٠ درصد طبق موارد مذکور( خواهد بود.

ج- سایر دیپلمه ها )غیر از بندهاي الف و ب( مشمول اعمال سوابق تحصیلي نیستند.
توجه 1: 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 
۱٣۹۷، مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی خود را اخذ کرده اند، براي سال ۱٣۹8 فراهم 

مي کند.
٤- 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 )٣-٣-6(  

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 )٣-٣-6(  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 ۱،۲،٣« و 
»عربی ۱،۲،٣« دفترچه اختصاصي گروه علوم انسانی، به سؤاالت »تاریخ ۱،۲،٣ اختصاصی« 
و »عربی ۱،۲،٣  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 ۱٣۹۹، فقط یك آزمون )یك مجموعه سؤال( براساس نظام جدید آموزشي 

)٣-٣-6( برگزار مي شود.
۲- در آزمون سراسري سال ۱٣۹۹، میزان تأثیر سوابق تحصیلی، حداكثر 30 درصد با تأثير 

قطعی اعمال مي شود؛ به  طوري  که:
الف- آن دسته از دیپلمه هاي ریاضي فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اسالمي، که دیپلم خود را سال ۱٣۹8 و بعد از آن در نظام آموزشي جدید )٣-٣-6( 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 ٣-٣-6( 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 فیزیك، 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 ۱٣۹8می رساند که پذیرش دانشجو در سال ۱٣۹8 بر اساس 
دانشگاه ها  در  تكمیلی  تحصیالت  دوره های  در  دانشجو  پذیرش  و  »سنجش  قانون 
آیین نامه  و  اسالمی  شورای  مجلس   ۹٤ اسفند   ۱8 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 یك 

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 )۵٠ درصد(.
۱-۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )۲٠ درصد(.

۱-٣- مصاحبه علمی و سنجش عملی )٣٠ 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 )٣٠ درصد(.

۲-۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )۲٠ درصد(.
۲-٣- مصاحبه علمی و بخش عملی )٣٠ درصد(.

۲-٤- تهیه طرحواره )۲٠ 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:

٣-۱- آزمون زبان با ضریب )۱(.
٣-۲- آزمون استعداد تحصیلی با ضریب )۱(.

٣-٣- آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد با ضریب )٤(.
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  ٤-۱- تمامی دانشجویان و 
می توانند، در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی، در این آزمون ورودی 

ثبت نام و شرکت نمایند.
٤-۲- دارندگان مدرک معادل دوره کارشناسی ارشد، در صورتی که مشمول آیین نامه 
شماره ۲/۷۷6٣٣ مورخ ۲8 مرداد ۹۲ که از سوي معاون آموزشی وزارت متبوع ابالغ شده 

است باشند، می توانند در این آزمون شرکت کنند.
٤-٣- 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 ۱٣۹8( فارغ التحصیل شوند. 
٤-٤- پذیرفته شدگان قطعی )نهایی( روزانه سال ۱٣۹۷، چه در دانشگاه محل قبولی 
ثبت نام کرده و چه ثبت نام نكرده باشند، اجازه شرکت در آزمون سال ۱٣۹8 را ندارند و 

یك سال محروم از شرکت در این آزمون هستند.
٤-۵- پذیرفته شدگان دوره بورس اعزام به خارج در سال ۱٣۹۷، 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 ۹۷پذیرفته نشده باشند، اجازه شرکت در آزمون دکتری سال ۱٣۹8 را دارند.
٤-6- سایر شرایط و ضوابط، در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی 

دکتری نیمه متمرکز سال ۱٣۹8 درج خواهد شد.
5- جـدول كـد رشته های امتحـانی، مـواد آزمـون و رشتـه های مرتبـط، كـه 
فارغ التحصيالن آن می توانند در هر كد رشته شركت كنند، همراه با اصل اين 

اطالعيه، 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 ۱٣8٤ الي ۱٣۹۷ اخذ نموده اند و امتحانات یك  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 فیزیك، علوم 
تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر، که مدرک دوره پیش دانشگاهي خود 
را از سال تحصیلي ۹٠-۹۱ اخذ نموده اند و امتحانات یك 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. 

٣- بندهاي 6 ، ۷ و 8 مندرج در بند الف مربوط به آزمون سراسري سال ۱٣۹8 در سال 
۱٣۹۹ 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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یكی از مشكالتی که بسیاری از داوطلبان عزیز در زمینه آمادگی برای کنكور با آن 
مواجه هستند چگونه مطالعه کردن است. آنها سعی می کنند تا طبق برنامه ریزی 
خود پیش رفته و درس بخوانند، اما شیوه مطالعاتی شان چندان صحیح نیست و این 
موضوع باعث می شود تا این عزیزان، با وجود وقتی که می گذارند و انرژی اي که صرف 
می کنند، از تالش خود نتیجه خوبی کسب نكنند و فقط زمان مطالعه خود را هدر 
با مراحل مختلف یك  دهند؛ به همین دلیل در این مقاله سعی کردیم که شما را 
مطالعه خوب و ثمربخش و نكات ریز و اصولی آن آشنا کنیم تا با توجه به آنها بتوانید 

در وقت کمتر، در این زمینه موفق تر باشید.
یك مطالعه خوب، شامل مراحل مختلفی است و اگر شما هر یك از این مراحل را 
به خوبی رعایت کنید، می توانید نتیجه بسیار خوبی در کنكور بگیرید. این مراحل، 

شامل موارد زیر است:
الف- پيش خوانی

از مطالب  این مرحله ، تصویری کلی  از مطالعه شماست.  اولین مرحله  پیش خوانی، 
فصل و سازمان بندی آن به شما به دست می دهد. برای این منظور، نخست به مرور 

کلی فصل مورد نظرتان بپردازید تا با موضوعات مطرح شده در آن آشنا شوید. بعد از 
آن، فهرست مطالب فصل را بخوانید و سپس عناوین بخش های اصلی و فرعی فصل 
را مورد توجه قرار می دهید و تصاویر و نمودارها را از نظر بگذرانید. در این مرحله 
ممكن است سؤال هایی به ذهنتان خطور کند که پس از خواندن فصل به طور کامل، 

بتوانید به آنها پاسخ دهید. 
ب- سؤال كردن

بگیرید و هر سه  نظر  را یكی یكی در  نظرتان  از کتاب مورد  بخش های هر فصل 
مرحله سؤال کردن، خواندن و به خود پس دادن را در مورد هر فصل اعمال کنید. در 
هنگام خواندن مطالب هر بخش، موضوعات مهم آن را به صورت یك یا چند سؤال 
در نظر بگیرید تا بعداً به آنها پاسخ بدهید. از خود بپرسید: »نویسنده در این بخش 
چه مفاهیم مهمی را در نظر داشته است؟« و سپس با توجه به عناوین کلی که قباًل 
مطالعه کرده اید به سؤاالتی که برای شما پیش می آید به دقت توجه کنید تا هنگام 
مطالعه بتوانید به آنها پاسخ دهید. طرح سؤال باعث می شود تا شما با تمرکز بیشتری 

به مطالعه ادامه دهید و کمتر، چیزی را از قلم بیندازید.
پ- خواندن 

در این مرحله، مطالب هر بخش از فصل را برای آگاهی از معنا و مفهوم آن با 
به سؤال هایی که در مرحله  دقت بخوانید و ضمن خواندن سعی کنید 
که  مطالبی  درباره  دهید.  پاسخ  بود،  شده  مطرح  کردن  سؤال 
و  مطالب  آن  بین  که  بكوشید  و  کنید  تأمل  می خوانید 
اطالعات قبلی خود ارتباط برقرار کنید. می توانید 
زیِر واژه ها یا عبارت های اصلی را خط بكشید؛ 
اما میزان آن نباید از ۱٠ تا ۱۵ درصد 
متن تجاوز کند. تا وقتی تمام 
را  مطالب بخش معینی 
نخوانده یا با همه 

مطالعه  مثربخش چگونه  است؟
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مفاهیم اصلی آشنا نشده و اهمیت نسبی آنها را ارزیابی نكرده اید، یادداشت بر ندارید.
ت- به خود پس دادن

پس از خواندن هر بخش سعی کنید که مفاهیم اصلی را به خاطر بیاورید و اطالعات 
اصلی و کلیدی را از حفظ با خود بگویید. مفاهیم را به زبان خودتان بازگو کنید و 
اطالعات را ترجیحاً با صدای بلند، و در صورتي که تنها نیستید، آهسته بگویید و زیر 
لب تكرار کنید. مطالبی را که به یاد می آورید با متن کتاب تطبیق دهید تا مطمئن 
به خود  به کمك روش  و درست حفظ کرده اید.  کامل  به صورت  را  آنها   شوید که 
پس دادن مطالب، به کمبود اطالعات خود پی می برید و می توانید آنها را در ذهن 

خود سازماندهی کنید. 
ث- خالصه برداری كردن

یكی از کارهای مهمی که انجام آن، نقش اساسي در یادگیری شما خواهد داشت این 
است که پس از به خود پس دادن، همه مطالب مهم و اصلی را به صورت خالصه 
به  نمایید.  از آن استفاده  بتوانید  بعداً  تا  برداری کنید  در دفتری مخصوص خالصه 
خاطر داشته باشید که خالصه برداری شما نباید به دلیل وسواس و حساسیتتان، همه 
مطالب یا حجم زیادی از آنها را دربر بگیرد و نیز نباید از مطالب مهم خالی باشد؛ بلكه 
باید جامع و کامل باشد و در مرحله بعدی آمادگی برای کنكور، که تقریباً در خرداد 
ماه است و مرور مطالب را دربر می گیرد، شما را از خواندن دوباره کتاب بی نیاز کند. 
پس از آنكه بخشی از فصل را به این شیوه مطالعه کردید، به بخش بعدی بپردازید 
و دوباره، مراحل سؤال کردن، خواندن، به خود پس دادن و خالصه برداری را تكرار 

کنید.
ج- مرور

مرور، یكی از مهم ترین مراحل یادگیری و آمادگی برای کنكور است. اگر مطالبی را 
که قباًل مطالعه کرده اید، مرور نكنید، بخشي از آن یا همه آن را فراموش خواهید 
کرد؛ بنابراین، حتماً باید مرورهای مداوم و پیوسته را در برنامه درسی هفتگی خود 
بگنجانید. برای انجام این کار می توانید در پایان ساعات مطالعه یك درس، زمانی را 
برای مرور مطالب در نظر بگیرید و سپس در پایان هر هفته یا هر دو هفته، بسته به 
حجم مطالب و نیز سختی و آسانی هر درس، ساعاتی را برای مرور درس ها در برنامه 
درسی خود بگنجانید، و در نهایت همه شما عزیزان، بسته به میزان درسی که مطالعه 

کرده اید، زمانی را پس از عید حتماً به مرور نهایی دروس خود اختصاص دهید.
چ- آزمون 

پس از مرور مطالب، باید به آزمون و تست زنی بپردازید. تست زنی نشان می دهد که 
شما تا چه حدی از مطالب را یاد گرفته اید و چه اشكاالتی دارید. می توانید تست زنی 
را در چندین مرحله انجام دهید؛ مثاًل در پایان هر هفته درسی خود، ساعاتی را به 
تست زنی تمرینی دروس مختلف اختصاص دهید و این کار را پیوسته ادامه دهید تا 
اینكه بعد از عید و به خصوص در خرداد ماه به تست زنی سرعتی بپردازید. پس از 
انجام تست زنی و دیدن اشكاالت خود، در همان روز یا ساعت بعدی مطالعه 
آن درس در برنامه درسی تان، به سراغ مطالبی بروید که آنها را غلط 
زده اید و دوباره آن مباحث را مرور کنید. به این ترتیب خواهید 
دید که شما، یك بار دیگر، مطالب را مرور کرده و سطح 

یادگیری خود را باال برده اید.
مطالعه گروهی

در  گروهی،  مطالعه  که  معتقدند  داوطلبان  از  برخی 
یادگیری بهتر و سریع تر بعضی از دروس، سودمند است؛ 
انجام  ویژه  روشی  با  باید  گروهی  مطالعه  حال،  این  با 
ناکامی،  و  وقت  اتالف  جز  صورت،  این  غیر  در  گیرد؛ 
عنوان یك  به  اینكه  برای  آورد.  نخواهد  بار  به  نتیجه ای 
داوطلب از مطالعه گروهی خود بهره الزم را ببرید به این 

نكات توجه کنید:
نفر  دو  شامل  می تواند  گروه  است.  مهم  گروه  اندازه   -۱

باشد؛ ولی اگر تعداد اعضا بین سه تا شش نفر باشد، مطلوب تر است؛ به طوری که اگر 
یك نفر نتوانست در جلسه شرکت کند، گروه بتواند به کار خود ادامه دهد. 

۲- یك نفر از اعضا باید در نقش سر گروه عمل کند. او باید مراقب باشد که جلسه 
به شكل درستی اجرا شود و کسی بیش از حد صحبت نكند یا خیلی وقت جلسه را 

به هدر ندهد.
٣- هر یك از اعضا باید مطالب فصل آینده را به خوبی مطالعه کرده و در ضمن، خود 
را برای پاسخگویی به سؤاالت و اشكاالت دیگر افراد گروه آماده کند؛ به عالوه، اگر 
در میان افراد، دانش آموزان قوی و ضعیف وجود داشته باشند، باید سعی شود تا همه 
از آنجایی که  از مباحث و نكات کلیدی استفاده کرده و آنها را یاد بگیرند.  بتوانند 
دانش آموزان ضعیف باعث می شوند که دانش آموزان قوی به صورت کندی در جلسات 

گروهی پیش بروند، ممكن است که این روند به دانش آموزان قوی لطمه بزند.
٤- همه باید در مطالعه گروهی به خاطر داشته باشند که تمام مراحل یك مطالعه را 

رعایت کنند تا بعداً در مراحل مرور و تست زنی، دچار اشكال نشوند.
در  افراد  بین  گو  گفت  و  امكان  لحظه  هر  که  می شود  باعث  جمعی  مطالعه   -۵
موضوع های مختلف به وجود آید. به خاطر داشته باشید که این بحث ها، سبب تمرکز 

نداشتن در مطالعه و کاهش در پیشرفت یادگیری می شود. 
و  است  مناسب  ریاضی،  مانند  درسی،  کتاب های  از  برخي  برای  مطالعه جمعی   -6
می تواند در فراگیری تأثیر مثبت داشته باشد؛ البته در این مورد نیز اگر دانش آموز، 
آن بخش از درس را که می تواند به تنهایی مطالعه کند، خوانده و بخشی را که مشكل 
دارد با دیگران حل و فصل کند، این موضوع بر یادگیری وي تأثیر بیشتری می گذارد. 
۷- اگر مطالعه گروهی، برای رفع اشكال انجام شود، در مقایسه با مطالعه گروهی یك 
فصل یا بخش هایی از یك یا چند کتاب، بهتر است؛ بنابراین، به شما عزیزان توصیه 
مطالعه  از  و هم  باشید  داشته  استفاده خوبی  وقت خود  از  اینكه  برای  می شود هم 
گروهی نتیجه بهتری بگیرید، برای رفع اشكال به مطالعه گروهی مبادرت کنید تا 

مطالعه شما جنبه مرور کردن داشته باشد.
8- می توانید بعد از مطالعه، با دوستان خود درباره مطالب مطالعه شده بحث کنید. 
این امر باعث می شود که مطالب بهتر در ذهن شما باقی بماند. گفت وگو با دوستان 
درباره مطالب خوانده شده، نوعی مرور مطالب محسوب می شود و مطالب در ذهن 

باقی خواهد ماند. 
۹- یك بار جلسه مطالعه گروهی راه بیندازید و منصفانه آن را محك بزنید. اگر شما 
از این روش استفاده کردید و جواب نداد، آن را تعدیل کنید، و اگر باز هم جواب نداد، 
از آن دست بردارید و سعی کنید که به مطالعه انفرادی بپردازید و سپس برای رفع 

اشكال با دوست یا دوستان خود جلسه بگذارید.
برای اینكه از زحمت و تالش خود در مطالعه، بهترین استفاده را ببرید حتماً به نكات 

زیر نیز توجه کنید:
۱- روش صحیح خط کشیدن زیر نكات مهم، به این صورت است که ابتدا باید مطالب 
را خوانده و مفهوم را کاماًل درک کرده و سپس زیر نكات مهم خط را بكشید؛ نه آنكه 

در کتاب دنبال نكات مهم بگردید تا زیر آن را خط بكشید. 
استفاده  کتاب  متن  در  نویسي  حاشیه  از  اولیه،  مطالعه  هنگام  در  می توانید   -۲
از  نویسی،  خالصه  البته  کنید؛  توجه  هم  حاشیه ها  این  به  بعدی  مرور  در  و   کنید 

حاشیه نویسی، بهتر و کارآمدتر است.
٣- اگر مكان مطالعه شما کمی آشفته و به هم ریخته است، مرتب کردن آن را به نیم 
ساعت پس از مطالعه موکول کنید؛ زیرا در این صورت، در حین مرتب کردن اتاق، به 
مطالبی که مطالعه کرده  اید، فكر خواهید کرد و زمان مفیدی را از دست نخواهید داد. 
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٤- گاهی اوقات براي مطالعه، از مكان های استثنایی و هیجان  انگیز 
تا مطلبی که مطالعه می کنید، همراه آن خاطره در ذهن  استفاده کنید 

شما ماندگار شود. 
۵- هیچ گاه مطالعه خود را به حضور در مكان خاصی مشروط نكنید؛ زیرا در این 
صورت، بهانه  ای می یابید تا در سایر مكان ها از مطالعه بگریزید. به یاد داشته باشید 

که در حقیقت، »مكان مطالعه، جایی است که شما هستید.«
6- باید در خواندن کتاب استقامت داشته باشیم. استقامت، لجاجت نیست؛ بلكه نوعی 
بردباری است؛ پس اگر مطلبی را خواندید و یاد نگرفتید، ناامید نشوید و به خاطر 
داشته باشید که بسیاری از داوطلبان دیگر هم در شرایط شما هستند و فقط با تكرار 

و سماجت موفق می شوند.
را  نباید حواس شما  باشید که حجم مطالعه،  به خاطر داشته   -۷

پرت کند. بهتر است آن چه را که می خواهید، بدانید و بفهمید و سپس 
با کلمات »سرعت« و »بیشتر« وسوسه شوید؛ زیرا اگر شما وقت مشخصی را 

برای مطالعه هشت صفحه بگذارید تا همه مطالب آن هشت صفحه را فرا بگیرید، بهتر 
است از اینكه سی صفحه را در همان وقت بخوانید و چیزی از آن دستگیر شما نشود.

8- باید کتابی را که مطالعه می کنید، مختص به خود شما باشد تا به راحتی در آن 
عالمت گذاری و نكته نویسی کنید. استفاده از مداد یا ماژیك رنگی، به شما امكان 
می دهد تا در مراجعه مجدد به کتاب، بهره بیشتری ببرید؛ هر چند نباید این خطوط 

رنگی، استفاده شما را از سایر خطوط کتاب کاهش دهد.
۹- گاهی قرار دادن یك پاداِش مشروط برای مطالعه حجم خاصی از کتاب و یادگیری 
کامل آن، به هیجان و لذت مطالعه می افزاید و نوعی اثر تشویقی بر شما می گذارد. 
این پاداش ها می تواند دیدن یك برنامه تلویزیونی، رفتن به مكانی خاص، انجام یك 

فعالیت مورد عالقه یا حتی خوردن یك خوراکی دلپذیر باشد.
۱٠- رنگ کاغذ، رنگ قلم، نحوه نشستن، فاصله چشم با کتاب، نور محیط و سایر 
این  تمام  نیز در کارآیی مطالعه شما کاماًل مؤثرند؛ پس سعی کنید  شرایط مكانی 

جوانب را در نظر گرفته و به صورت جدی، مطالعه را شروع کنید.
 ۱۱- بهترین زمان مطالعه برای انسان، هنگام آرامش و داشتن رضایت است؛ زیرا 
همراه  به  انسان  برای  را  مطلوبی  نتایج  مطالعه،  هنگام  در  نگرانی  و  دغدغه  داشتن 
نخواهد داشت. مشغول بودن فكر و ذهن و خستگی روح و جسم، توان فرد را کاهش 

می دهد و در این حالت، مطالعه کتاب، جز اتالف وقت و بی حاصلی سودی ندارد. 
۱۲- زمان مطالعه برای افراد مختلف، تفاوت می کند: برخی در سكوت شب و برخی 
نیز هنگام صبح را به عنوان زمان مطالعه انتخاب می کنند؛ اما مطالعه هنگام صبح از 
هر زمان دیگری بهتر است. مطالعه کتاب را صبح زود شروع کنید؛ زیرا ذهن انسان 
پس ازچند ساعت استراحت و آرامش، بیش از هر زمان دیگري آماده یادگیری است. 
۱٣- برای مطالعه هرچه بهتر در هنگام صبح، سعی کنید که شب ها زودتر بخوابید 
تا بتوانید مطالعه مفیدی داشته باشید. خستگی، دست کم پنجاه درصد از توانایی  
ذهنی و مغزی انسان را کاهش می دهد و مطالعه در چنین وضعیتی، یادآوری مطالب 

فرا گرفته پیشین را نیز با اختالل روبرو می کند. 
۱٤- وسعت دید، یكی از عوامل کندخوانی است که باید از آن پرهیز شود. هنگام 
خواندن، وسعت دید را می توان تا حد دیدن بیش  از پنج کلمه در هر توقف گسترش 
داد. برای دیدن بیش از یك کلمه در هر بار خواندن، باید از حرکت سر جلوگیری 
به  نیمی،  و  پاراگراف دو خط  توقف های یك خواننده در  تعداد  ترتیب،  بدین  شود؛ 

حدود پنج تا شش توقف کاهش می یابد. 
۱۵- کتاب را همواره بدون شتاب و عجله مطالعه کنید و تا زمانی که مطلبی را به 
درستی فرا نگرفته اید سراغ مطالعه مطلب دیگري نروید. مطالب مشكل و آسان یك 
کتاب، به هم پیوسته و مرتبط است و زمانی که یك مطلب را خوب یاد نگرفته اید، 

مطالعه  و یادگیری مطالب دیگر با دشواری صورت می گیرد. 
۱6- جهش و پریدن از مطالعه یك موضوع به موضوعی دیگر، بدون در نظر گرفتن 
فاصله، سبب می شود که دو مطلب درهم آمیزد و در نتیجه هیچ کدام از دو مطلب به 

ذهن  در  درستی 
فرد باقی نماند. سعی 

از یك  را که  کنید مطالبی 
پیوسته  هم  به  می خوانید،  کتاب 

باشد، و زمانی که  به یكدیگر  و مرتبط 
مي روید،  دیگر  موضوع  به  موضوع  یك  از 
را  مطالبی  باشید  داشته  توجه  باید  حتماً 
و  داشته  وجود  مطلب  دو  این  بین  در  که 
به  کرده اید  نظر  آن صرف  از خواندن  شما 
خوبی می دانید یا ارتباطی با دو مطلب مورد 
نظر ندارد و یا اینكه در کنكور، ارزشی در 

تست زنی و نمره گرفتن ندارد. 
باعث  که  عمده ای  عوامل  از  یكی   -۱۷
جلوگیری  از درک سریع و خوب یك متن 
آن  یادگیری  مانع  و  خواندن  هنگام  در 
مطلب می شود، تداخل آموخته های قبلی و 

بعدی است؛ یعنی مطالب قبلی آموخته شده 
با مطالب جدید در هم می آمیزد. برای جلوگیری از 

راه، مطالعه تك موضوعی است؛  بهترین  این حالت،  بروز 
سایر  خواندن  از  می خوانید  را  مطلب  یك  که  مدتی  در  یعنی 

تنها ذهن خود را روی  مطالب در موضوعات دیگر خودداری کنید و 
مطالعه  در ساعت  یا  کوتاه  استراحتی  از  و پس  کنید  متمرکز  همان مطلب 

نكردن  پیدا  تداخل  باعث  کار،  این  انجام  دهید.  تغییر  را  مطالب  موضوع  بعدی،  
دانسته ها و آموخته های جدید با سایر مطالب قبلي می شود. 

 ۱8- در صورت مشاهده خستگی از یك موضوع یا یك کتاب )درسی و غیردرسی(، 
کتاب دیگری را )با حفظ فاصله زمانی( محور مطالعه خود قرار دهید. 

۱۹- در هنگام مطالعه، به عكس ها، نمودارها، جدول ها و سرفصل ها توجه کنید؛ زیرا 
ممكن است که از همین موارد در کنكور تست هایی طرح شود؛ عالوه بر این، توجه به 

این موارد، به یادگیری بهتر شما کمك می کند. 
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»اگر می خواهید زیست شناسی را باالی ۹٠ درصد بزنید، در آزمون های آن الین مؤسسة 
 ... شرکت کنید«، »من با کتاب های کمك آموزشی انتشارات .... موفق شدم«، »رتبه های 

تك رقمی کنكور ۹۷ در آزمون های .... شرکت کردند« 
این روزها در رسانه های گروهی، شبكه های اجتماعی، بیلبوردهای سطح شهر و حتی 
»ال ای دی«های اطراف زمین فوتبال و بنرهایی که اطراف دروازه ها نصب می شوند، 
با تبلیغ هایی از این نوع روبرو هستیم؛ تبلیغ مؤسسه هایی که شاید بیش از داوطلبان، 
خانواده های آنها را نشانه گرفته است و به طور مداوم اذهان آنها را مورد هجوم خود قرار 
می دهد و با بهره گیری از ناآگاهی آنها و تمایلشان برای قبولی فرزند خود، به آنها می قبوالند 

که بدون کمك این مؤسسات موفقیتی نخواهد بود!
این مؤسسات به عنوان سند نیز از رتبه های تك رقمی بهره می گیرند تا اعالم کنند 
که این افراد از کتاب ها، آزمون ها و »سی دی«های مؤسسه یا انتشاراتی مورد نظر بهره 
گرفته و به این نتیجه دست یافته اند! تبلیغ هایی که حتی اگر صادقانه و به دور از دروغ 
هم باشند، تمام حقیقت را نمی گویند؛ زیرا در هیچ تبلیغی گفته نمی شود که کتاب ها یا 
آزمون های مورد نظر، تنها نقش کوچكی در موفقیت داوطلب دارد، و نقش اصلی را تالش 
و کوشش بی وقفه و چندین سالة داوطلب داشته است. این مؤسسات نمی گویند که نقش 
خانواده ای که پشت فرزند کنكوری اش است، از هر کتاب کمك آموزشی و حتی مدرسه 
نیز مؤثرتر است. این آگهي ها نمی گوید که پشت موفقیت هر داوطلب، مدرسه ای کوشا و 
دبیرانی دلسوز و توانمند نهفته است؛ دبیرانی که توان علمی و تجربة معلمی خود را در 
اختیار دانش آموزانشان قرار داده و با جدیّت و مهربانی، طی ۱۲ سال، قدم به قدم، آنها را 
پیش برده و پاسخگوی نیازهای علمی و روحی شان بوده اند تا در نهایت دانش آموز توانسته 
است در جلسه آزمون سراسری با آرامش خاطر و اطمینان کامل، به سؤال ها پاسخ دهد. 
آنها نمی گویند که وقتی داوطلبي کتاب درسی را مطالعه نكرده و بر آن مسلط نیست، 
کتاب های کمك آموزشی متنوع و متفاوت و آزمون های مختلف، فقط او را سردرگم خواهد 

نمود و وقتش را تلف خواهدکرد. 
متأسفانه رتبه های تك رقمی در تبلیغات رسانه های گروهی نمی گویند که معدل کتبی 
نهایی شان ۲٠ یا باالتر از ۱۹/۹٠ بوده است و واژه به واژۀ کتاب های درسی را خوانده، 
تمرین هایش را حل کرده ، در کالس درس، حضوری فعال و مثبت داشته، تابع دبیرانشان 
از کتاب کمك آموزشی یا آزمون های آزمایشی مورد نظر، فقط برای سنجش  بوده و 

اطالعات خود و رفع ضعف های احتمالی بهره می برده اند. 
البته این در حالی است که تبلیغات مورد نظر صادقانه باشد؛ اما به گفته سید محمد 

بطحایی، وزیر آموزش و پرورش، در برنامة »حاال خورشید«، یكی از مؤسسه ها به پذیرفته ای 
در آزمون فعلی، پیشنهاد مبلغی را داده است تا وی در تلویزیون مصاحبه کند و بگوید که 

علت موفقیت من، استفاده از کالس ها و کتاب های مؤسسه مورد نظر است!!
به عبارت دیگر، برخی از رتبه های برتر، بدون بهره بردن از مؤسسه ای، تبلیغ آن را می کنند 
و دانش آموزان کنكوری نیز به امید رتبة برتر شدن یا حداقل پیشرفت علمی خود، زمان، 

سرمایه و آیندۀ خود را سخاوتمندانه در دستان مؤسسه مورد نظر قرار می دهند.
چه بايد كرد؟ 

سال ۱٣۹۵ از ۱٠ رتبة برتر گروه آزمایشي علوم تجربی در آزمون سراسری، فقط رتبة ۹ از 
تهران است و رتبة ۱ از شهر تربت جام با جمعیتی حدود ۱٤٠ هزار نفر است! 

سال ۱٣۹6 از ۱٠ رتبة برتر گروه آزمایشي علوم تجربی فقط رتبة 8 از تهران است و رتبة 
۱ از شهر سیرجان با جمعیتی حدود ٣۲٤ هزار نفر است!

سال ۱٣۹۷ هیچ یك از رتبة برتر گروه آزمایشي علوم تجربی  از تهران نیستند و رتبة ۱ 
این گروه آزمایشي، از شهر قوچان با جمعیتی حدود ۱٠۱ هزار نفر است!

هیچ فكر کرده اید که چرا تهران با این جمعیت و بهترین و بیشترین امكانات آموزشی 
و همچنین  داوطلب  بیشترین  که  تجربی،  علوم  آزمایشي  گروه  در  آموزشی،  و کمك 
سخت ترین رقابت را دارد، موفق نیست؟ مگر مدارس غیرانتفاعی با شهریه های نجومی، 
دبیرانی با حق الزحمه های باور نكردنی، »سی دی«های آموزشی، کتاب های کمك آموزشی 
حضوری  تهران  در  کنكور،  متنوع  کالس های  و  آموزشی  مؤسسه های  وارنگ،  و   رنگ 
پر رنگ ندارند؟ مگر کتاب های کمك آموزشی، اول در تهران پخش نمی شوند؟ مگر همین 
مؤسسه هایی که معتقدند رتبه های برتر به یاری کتاب ها و آزمون های آنها، این رتبه را 
کسب کرده اند، جلسات توجیهی و رفع اشكال و ... برای دانش آموزان تهرانی نمی گذارند؟ـ  
امتیازی که دانش آموزان سایر شهرها از آن محروم هستندـ  پس چرا دانش آموزان تهرانی 
نمی توانند در رقابت با داوطلبان شهرهای کوچك، که امكاناتشان بسیار محدودتر است، 

موفق گردند؟!
این همه، یعنی کنكور برخالف تصور عده ای، راهی برای قبولی پول دارترین ها یا  افرادی 
که بیشترین امكانات را دارند، نیست؛ بلكه می توان با پشتكار و تالش و مطالعه دقیق 
کتب درسی و برنامه ریزی حساب شده، بهترین شد؛ پس به جای آنكه فریب تبلیغات 
رنگارنگ مؤسسات به ظاهر علمی را بخوریدـ  افرادی که داوطلبان را بیشتر به چشم چك 
 بانكی می بینندـ  به خودتان متكی باشید و کتاب های کمك آموزشی را، به راستی، کتاب 

کمك آموزشی بدانید؛ نه کلید ورود به دانشگاه! 

حرف اول و آخر را تالش داوطلب
 والدین و مدرسه مے زنند



۱6 مهرماه ۱٣۹۷  سال بیست و سوم ، شماره  ۲۷            12

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 
۹۷-۹8 از سوی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 

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

عالی سال ۱٣۹8؛ 
در  اختصاصی  و  عمومی  دروس  زمینه  در  داوطلبان  مكتسبه  معلومات  ارزیابی   )۲(

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

اختصاصی؛ 
)٤( 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؛ 
)۵( آشنائی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و کاهش اضطراب 

حضور در جلسة برگزاری آزمون سراسری سال ۱٣۹8 و ...؛
)6( کمك به واحدهای آموزشی با توجه به نتیجه آزمون، برگزار می گردد.

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

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

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

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

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

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 
مجموعة آزمون های آزمایشی را مجموعاً در سیزده نوبت برای سال تحصیلی ۹8-۹۷ 
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 ۹۷ 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 ۹۷ 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 ۱٣۹8 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
۱٣۹8، 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:

اطالعيه  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 یك 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 توصيه می شود كه داوطلبان عزيز، در كلية 
آزمون های مرحله ای و جامع به طور يکجا ثبت نام نمايند و از تخفيفاتی كه 

برای ثبت نام يکجای آزمون ها در نظر گرفته شده است، بهره مند گردند.
ثبت نام،  هزينه های  به  مربوط  تکميلی  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،  تلفيقی  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 ۱٠ نوبت آزمون )6 نوبت آزمون مرحله ای + ٤ نوبت آزمون جامع( 
است که در این صورت با احتساب تخفیف ویژه ٤۵٠.٠٠٠ ریالی، متوسط شهریه هر 

آزمون ۲۹۵.٠٠٠ ریال و ۲.۹۵٠.٠٠٠ 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 
 ٠۲۱-٤۲۹66 ویژه  خط  با  می توانند  ثبت نام،  ضوابط  و  شرایط  خصوص  در  سؤال 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:٣٠ الی ۱۲:٣٠ و عصر 

۱٣:٣٠ الی ٠٠:۱6
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: صبح8:٣٠  الی ۱۲:٣٠و عصر ۱٣:٣٠ الی ٠٠:۱6  

با شماره تلفن هاي: 888٤٤۷۹۱ الی 888٤٤۷۹٣ 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 یكجا انجام دهید.
۲- 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:   ،٣٠ 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: لینك 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
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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 ۹۷-۹8 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   ۱۱ 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 ۹۷ برگزار خواهند شد. هدف اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مرور کلی 
مطالب کتاب های درسی پایة دهم خواهد بود.

تا  ابتدای سال تحصیلی  از  فاز دوم، آزمون های مرحله ای است که در شش نوبت 
پایان اسفند ۹۷ برگزار خواهند شد. هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر 
دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت  ارزیابی  و  یازدهم  پایة  درسی  کتاب های  مطالب  به 
در طول سال تحصیلی است. در این میان، آزمون ویژه ای )آزمون مرحلة ٤( در نظر 
گرفته  شده است که در پایان امتحانات نیمسال اول، در تاریخ ۱٣۹۷/۱٠/۱8 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 ۱٣۹8 است.
آزمون های مرحله ای بر اساس تقسیم بندی منابع درسی برگزار می شود؛ به طوری که 
به  امتحان  داوطلبان  از  انجام شده،  تقسیم بندي هاي  طبق  آزمون،  از  مرحله  هر  در 
عمل می آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر مرحله، از قسمت یا قسمت های مربوط به 
مراحل قبل نیز امتحان گرفته می شود؛ لیكن در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأکید 
بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون 
قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با این تأکید که بیشتر 

سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
پس از برگزاری هریك از آزمون های مرحله ای و همچنین آزمون جامع، کارنامه ای 
با اطالعات بسیار مفید و ارزنده شامل نمره خام دروس، میانگین نمرات خام نفرات 
برتر، رتبه در هر درس و رتبه کل در مقایسه با داوطلبان شهر، استان و کشور و نمره 
کل عمومی و اختصاصی در زیرگروه های آزمایشی و در اختیار داوطلبان قرار می گیرد 
تا داوطلبان بر اساس اطالعات مندرج در این کارنامه ها از میزان آمادگی خود در هر 
آزمون  برگزاری  تا  نقاط ضعف خود  رفع  به  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 ۱٣۹8 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 

اطالعيه  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 یك نوبت آزمون تخفیفاتی در نظر گرفته است که این امكان را 
میسر می نماید تا در صورت افزایش تعداد مراحل از تخفیف بیشتری بهره مند گردند 
و در این جهت برای سال تحصیلی ۹۷-۹8 شیوه اعمال تخفیف شهریه آزمون را 
برای متقاضیان بیش از یك آزمون در جهت رفاه حال دانش آموزان عزیز به کار گرفته 
است تا ضمن تجمیع فرآیند ثبت نام برای هر یك از دانش آموزان در کلیه مراحل، 

امكان پرداخت شهریه کمتری برای ثبت نام فراهم شود.

 جدول شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

نیز  امكان  این  آن،  در  مندرج  ثبت نام  هزینه های  و  فوق  شهریه  به جدول  توجه  با 
فراهم گردیده است تا دانش آموزان عزیز در صورت تمایل بتوانند آزمون های آزمایشی 
آزمون ها  از  یك  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 یك نوبت آزمون جامع باشد.
البته با توجه به اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی 
است که هر یک مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها، دانش آموز را 
گام به گام آماده تر می نماید، لذا توصیه می شود که دانش آموزان عزیز، در 

کلیۀ آزمون های مرحله ای و جامع به طور یکجا ثبت نام نمایند.
ثبت نام  هزینه  های  به  مربوط  تکمیلی  جدول  که  است  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 ۲8٠.٠٠٠ ریالی، متوسط 

شهریه هر آزمون ۲۹٠.٠٠٠ ریال و ۲.٣۲٠.٠٠٠ 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 لینك ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی 

و شماره پرونده و کد پی گیری ۱6 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 
٤۲۹66-٠۲۱ )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:٣٠ الی 

۱۲:٣٠ و عصر ۱٣:٣٠ الی ٠٠:۱6
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 
صبح8:٣٠  الی ۱۲:٣٠و عصر ۱٣:٣٠ الی ۱6:٠٠  با شماره تلفن هاي: 888٤٤۷۹۱ 

الی 888٤٤۷۹٣ 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 یكجا انجام دهید.
۲- 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 ٣٠، تلفن: 88٣۲۱٤۵۵ 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: لینك 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
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