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سخنی کوتاه درباره ثبت 
درخواست الکترونیکی داوطلبان

سالروز قیام خونین

 17 شهریور سال 1357 

گرامے باد

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص:

تمديد مهلت انتخاب رشته و رشته هاي جديد 
و اصالحات دفترچه انتخاب رشته آزمون 

کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

تاريخ  و نحوه  برگزاري آزمون )الکترونيکي( زبان انگليسي 

پيشرفته توليمو )Tolimo( دوره هاي 167 الي 178

به آنهايی که می گويند :

من موفق نمی شوم!

چند نکته :

با آنان که پشت دِر دانشگاه مانده اند!

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 رشته ها و مواد امتحانی 
آزمون دکتری سال 1401

تمام کالس های ترم آينده دانشگاه 

پيام نور الکترونيکی برگزار می شود
پیام نور  عمو می دانشگاه  روابط  مدیرکل 
برگزاری  و  آموزشی  فرایندهای  کلیه  گفت: 
به  آتی،  ترم  در  پیام نور  دانشگاه  کالس های 

صورت الکترونیکی است.
به  توجه  با  افزود:  بهروز  امیرحسین  دکتر 
به  آنها  نگرانی  و  دانشجویان  مکرر  پی گیری های 
خاطر بیماری کرونا، دانشگاه پیام نور به منظور حفظ 
سالمت و آرامش روحی دانشجویان، ترم آتی را نیز 

به صورت کاماًل الکترونیکی برگزار می کند.
کالس ها  الکترونیکی  برگزاری  شد:  یادآور  وی 
شامل  آموزشی،  فرایندهای  کلیه  همچنین  و 
دانشجویان این دانشگاه در تما می مقاطع کارشناسی، 

کارشناسی ارشد و دکتری خواهد بود.
اشاره  با  پیام نور،  دانشگاه  عمو می  روابط  کل  مدیر 
دانشگاه  در  الکترونیکی  غنی  زیرساخت های  به 
پیام نور، گفت: با آغاز پاند می کرونا، دانشگاه پیام نور، 
را  خود  آزمون های  از  باالیی  حجم  اینکه  علی رغم 
با  توانست  می کرد،  برگزار  الکترونیکی  صورت  به 
الکترونیکی  برگزاری  بر  تقویت زیرساخت ها، عالوه 
آزمون  نفر  میلیون   3 تعداد  برای  کالس ها،  کلیه 
به  حتی  و  کرده  برگزار  موفقیت  با  را  الکترونیکی 

دیگر دانشگاه ها نیز در این زمینه کمک کند.
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ـــالع  ــی اط ــان گرامـ ــه داوطلبـ ــه کـ همان گونـ
دارنـــد، ســـازمان ســـنجش آمـــوزش کشـــور از 
ـــه  ـــد ده ـــه چن ـــر آن ب ـــه عم ـــش، ک ـــال ها پی س
ـــوع  ـــای متن ـــکیل واحده ـــه تش ـــدام ب ـــد، اق می رس
ـــکیالت  ـــتر تش ـــان در بس ـــه داوطلب ـــخگویی ب پاس
ـــا  ـــؤاالت آنه ـــه س ـــواره ب ـــوده و هم ـــود نم اداری خ
ــوری،  ــخگویی حضـ ــای پاسـ ــق بخش هـ از طریـ

ـــت. ـــوده اس ـــخگو ب ـــی پاس ـــی و الکترونیک تلفن
ـــور در  ـــاص کش ـــرایط خ ـــه ش ـــت ب ـــا عنای ـــال، ب ح
ـــائل  ـــر مس ـــه درگی ـــر ک ـــم اخی ـــال و نی ـــک س ی
ـــتای  ـــت و در راس ـــا اس ـــاری کرون ـــا بیم ـــط ب مرتب
ـــن  ـــان و همچنی ـــا داوطلب ـــاری ب ـــکاری و همی هم
بخش هـــای درمانـــی کشـــور، کـــه از یـــک ســـو 
ــبانه  ــورت شـ ــه صـ ــان بـ ــوزی بی پایـ ــا دلسـ بـ
ـــاری  ـــه بیم ـــان ب ـــان مبتالی ـــه درم ـــدام ب روزی اق
کرونـــا نمـــوده، و از ســـوی، دیگـــر نگـــران گســـترش 
ــازمان  ــتند، سـ ــاک هسـ ــاری خطرنـ ــن بیمـ ایـ
ـــان  ـــه داوطلب ـــت ک ـــده اس ـــته دی ـــنجش شایس س
عزیـــز، بـــا عنایـــت بـــه عـــدم پذیـــرش حضـــور 

داوطلبـــان بـــه خاطـــر شـــرایط پیـــش آمـــده و 
همیـــن طـــور بـــه منظـــور ســـرعت بخشـــیدن 
در بررســـی و ثبـــت درخواســـت ها بـــه صـــورت 
الکترونیکـــی، بـــه سیســـتم پیشـــخان خدمـــات 
ـــور  ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س ـــی س الکترونیک
 http://darkhast.sanjesh.org آدرس:   بـــه 
مراجعـــه و درخواســـت خـــود را بـــه همـــراه 
ــت  ــی اسـ ــد. بدیهـ ــت کننـ ــتندات الزم ثبـ مسـ
بـــرای  درخواســـت،  ثبـــت  از  پـــس  کـــه 
داوطلبـــان، شـــماره نامـــه و کدرهگیـــری از 
طریـــق پیـــام کوتـــاه ارســـال می شـــود و ایـــن 
ــماره  ــد پـــس از دریافـــت شـ ــزان می تواننـ عزیـ
و کـــد رهگیـــری از طریـــق پیـــام کوتـــاه، 
ــات  ــی مکاتبـ ــری الکترونیکـ ــال رهگیـ ــه پرتـ بـ
 http://rahgiri.sanjesh.org آدرس:   بـــه 
ــت  ــت درخواسـ ــن وضعیـ ــده و از آخریـ وارد شـ

خـــود مطلـــع شـــوند.

شاد و پیروز باشید

سخنی کوتاه درباره 
ثبت درخواست الکترونیکی داوطلبان

حضرت امام حسین )ع( فرمودند: 
از  غیر  که  بر کسي  از ستم  بپرهیز   ! فرزندم 

خدا، یاوري در مقابل تو ندارد. 

و  تندی  و  باش  خویشتندار  خشم،  هنگام  به 
سرکشی َمیار و دسِت قهر پیش َمدار و تیزی 
با  این جمله خودداری کن،  از  و  بگذار،  زبان 
قهر  نیاوردن، و در  زبان  بر  ناسنجیده  سخنن 
عنان  و  شود  آرام  خشمت  تا  کردن،  تأخیر 
اختیار به دستت آید، و چنین قدرتی بر خود 
راه  در  که  یادآری  به  فراوان  که  جز  نیابی 

بازگشت به سوی کردگاری.

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند:
نماز، زاد و توشة مؤمن در دنیا براي آخرت 

است.

بـه  داوطلبـان  پذیـرش حضـوری  بـه عـدم  توجـه  بـا 
بـه  و  کرونـا  ویـروس  شـیوع  از  جلوگیـری  منظـور 
درخواسـت ها  ثبـت  و  بررسـی  در  تسـریع  منظـور 
تواننـد  مـی  متقاضـــیان  الکترونیکـی،  صـورت  بـه 
الکترونیکـی  خدمــــات  پیشـخان  سیــــستم  بـه 
آدرس: بـه  کشـور  آمــوزش  سنــجش   ســــازمان 
 http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست 
خـود را بـه همـراه مسـتندات الزم ثبـت نماینـد. ضمناً 
پـس از ثبت درخواسـت، بـرای داوطلب ، شـماره نامه و 

کدرهگیـری از طریـق پیام کوتاه ارسـال می شـود.
داوطلبان می توانند پس از دریافت شماره و کد رهگیری 
از طریـق پیـام کوتـاه، بـه پرتـال رهگیـری الکترونیکی 
http://rahgiri.sanjesh.org آدرس:  بـه   مکاتبـات 
وارد شـده و از آخریـن وضعیـت درخواسـت خود مطلع 

شوند.                                                                                                                

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و پی گيری 

درخواست داوطلبان به روش الکترونيکی
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تا 1۹ شهريور ماه ادامه دارد:

انتخاب رشته داوطلبان آزمون 
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 

کارشناسی ارشد  آزمون  داوطلبان  رشته  انتخاب 
روز جمعه  اسال می،  تا  آزاد  دانشگاه   ۱۴۰۰ سال 

۱۹ شهریور ماه ادامه دارد.
کارشناسی ارشد  آزمون  در  کننده  شرکت  داوطلبان 
از سوی  صادر شده  کارنامه  اساس  بر  که  سال 1400 
سازمان سنجش آموزش کشور، مجاز به انتخاب رشته 
شده اند و عالقه مند به انتخاب رشته محل های دایر در 
دانشگاه آزاد اسال می هستند،  می توانند با استفاده از کد 
دسترسی انتخاب رشته مندرج در ذیل کارنامه سازمان 
به  مراجعه  با  ماه،  شهریور   19 جمعه  روز  تا  سنجش، 
و  پذیرش  سنجش،  مرکز  الکترونیکی  ثبت نام  سامانه 
 www.azmoon.org آدرس:  به  فارغ التحصیلی 

نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.
به داوطلبان توصیه  می شود که ابتدا دفترچه راهنمای 
انتخاب رشته را دریافت کرده و پس از مطالعه و کسب 

آگاهی، نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.
داوطلبان الزم است که پس از انتخاب رشته محل، کد 
رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه کرده و تا 

زمان اعالم نتایج، آن را نزد خود حفظ کنند.
 

برای سال تحصيلی 1401-1400:

شرايط انتقال و مهمانی دانشجويان 
دانشگاه فنی و حرفه ای اعالم شد

شرایط انتقال و مهمان شدن دانشجویان دانشگاه 
فنی و حرفه ای در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ اعالم 

شد.
که  صورتی  در  کرد:  اعالم  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه 
آموزش در نیمسال بعدی )1400-1401( همانند سال 
انجام گیرد، فرایند مهمانی و  گذشته به شیوه مجازی 
انتقال دانشجو در نیمسال مذکور اجرایی نخواهد شد و 

سامانه مربوط در این خصوص فعال نخواهد شد.

به  که  عملی  درس های  کالس  در  شرکت  همچنین 
صورت حضوری برگزار می شود، به صورت مهمان، برای 
دانشجویان در شهر و استان محل سکونت خود همانند 
گذشته بالمانع است و واحدهای مبدأ و مقصد موظف 
هستند که حداکثر همکاری را در این خصوص به عمل 

آورند.
تقویم  طبق  نیز  دوم  نیمسال  کالس های  شروع  ضمناً 
بوده و ضرورت دارد که معاونان  این دانشگاه  آموزشی 
آموزشی، نسبت به کنترل آن اهتمام ورزند و در صورت 
نیاز، هماهنگی الزم برای برگزاری کالس های جبرانی را 

به عمل آورند.

3 مهر ماه:

آخرين مهلت دفاع از پايان نامه و 
رساله دانشجويان دانشگاه پيام نور

مدیرکل روابط عمو می  دانشگاه پیام نور، از تمدید 
مهلت دفاع از پایان نامه و رساله دانشجویان خبر 

داد.
دکتر امیرحسین بهروز گفت: مهلت دفاع از پایان نامه و 
رساله مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه پیام نور، 

تا سوم مهرماه سال جاری تمدید شد.
مدیرکل روابط عمو می دانشگاه پیام نور افزود: این مهلت 
با توجه به درخواست مکرر دانشجویان در شرایط خاص 
پاند می کرونا و تعطیلی های اخیر، با درخواست معاونت 
رئیسه  هیأت  تصویب  و  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی 

تمدید شده است.

انتخاب واحد نيمسال اول 
دانشگاه پيام نور 

تحصیلی  سال  اول  ترم  ثبت نام  و  واحد  انتخاب 
چهارشنبه روز  از  پیام نور  دانشگاه   ۱۴۰۱  -  ۱۴۰۰ 

۱۰ شهریور ماه آغاز شده است و تا روز سه شنبه 
23 شهریور ماه ادامه دارد.

اول سال تحصیلی 1400  ترم  ثبت نام  و  انتخاب واحد 
- 1401 دانشگاه پیام نور، از 10 شهریور ماه آغاز شده 
سامانه  در  ماه  شهریور   23 سه شنبه  روز  تا  و  است 
می پذیرد  انجام   reg.pnu.ac.ir آدرس:  به  گلستان 
تا   7 روز  از  نیز  اول  نیمسال  اضافه  و  حذف  تاریخ   و 

20 مهرماه خواهد بود.
ضمناً ارائه دروس در ترم مهر، همانند ترم های پیشین، 
به صورت استانی و مجازی بوده و در صورت تکمیل هر 
گروه درسی، دانشجویان می توانند با برنامه ریزی مرکز 
استانی،  برنامه ریزی  با هماهنگی  تا  گرفته  تماس  خود 

گروه های دیگری اضافه شوند.
الزم به یادآوری است که برای همه دروس، کالس های 
به صورت مجازی برگزار خواهد شد و آزمون پایان ترم 

این دروس نیز به صورت آن الین خواهد بود.

تا امشب:

انتخاب رشته متقاضيان رشته های با 
آزمون دانشگاه آزاد تمديد شد

آزمون  با  رشته های  متقاضیان  رشته  انتخاب 
آزمون  در  کننده  شرکت  اسال می  آزاد  دانشگاه 
سراسری )به جز رشته های پزشکی، دندانپزشکی، 
امروز   2۴ ساعت  تا  دامپزشکی(  و   داروسازی 

۱۵ شهریور ماه تمدید شد.
تما می داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال 
اسال می  آزاد  دانشگاه  در  تحصیل  متقاضی  که   1400
دندانپزشکی،  پزشکی،  رشته های  جز  )به  هستند 
روز   24 ساعت  تا  دامپزشکی(،  می توانند  و  داورسازی 
دوشنبه 15 شهریور ماه با مراجعه به سامانه این مرکز 
انتخاب  به  نسبت   www.azmoon.org نشانی:  به 

رشته اقدام کنند.
دسترسی  کد  از  استفاده  با  که  است  الزم  داوطلبان 
مندرج در ذیل کارنامه و کد ملی به سامانه وارد شده 
و پس از پرداخت وجه انتخاب رشته، نسبت به انتخاب 
حداکثر یکصد رشته و محل متناسب با گروه آزمایشی 

مربوط اقدام نمایند.
در  اصلی،  آزمایشی  گروه  بر  عالوه  که،  داوطلبانی 
گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی نیز شرکت 
در  رشته شده اند،  می توانند،  انتخاب  به  مجاز  و  نموده 
صورت تمایل، رشته محل های این گروه را نیز در میان 

انتخاب های یکصدگانه خود منظور نمایند.
در  را  نظر خود  مورد  رشته محل  که  داوطلبانی  ضمناً 
دفترچه رشته های با آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسال می 
درصد   95 از  بیش  که  باشند  داشته  توجه   نمی یابند، 
رشته محل های دانشگاه آزاد اسال می در مقاطع کاردانی 
و کارشناسی بدون آزمون هستند، و در صورت تمایل 
با مراجعه به سامانه: www.azmoon.org  می توانند 

نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
رشته  از وجود  ابتدا  که  است  داوطلبان الزم  همچنین 
انتخاب  راهنمای  دفترچه  در  خود  عالقه  مورد  محل 
رشته اطمینان حاصل کنند و سپس اقدام به پرداخت 

وجه انتخاب رشته دوره مربوطه کنند.
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با توجه به تماس ها و مکاتبات بسیار زیاد داوطلبان عزیز و مطالب مطرح شده در شبکه های 
و پذیرش  به سنجش  اجتماعی و مصاحبه های متعدد در خصوص موضوعات مربوط 
دانشجو، سازمان سنجش آموزش کشور الزم می بیند که توضیحات ذیل را برای آگاهی 

داوطلبان و هشدار به آنها، به اطالعشان برساند:
 الف- اخیرا مشاهده شده است که عده ای از افراد سودجو  و کالهبردار، با سوءاستفاده از 
اشتیاق داوطلبان و  همچنین شرایط کنونی شیوع و همه گیری ویروس کرونا، اقدام به راه 
اندازی کانال های تلگرامی و اینستاگرامی جعلی با عنوان »روابط عمومی سازمان سنجش 
آموزش کشور« و طرح وعده های دروغین در خصوص اختصاص سهمیه کرونا نموده اند که 

متأسفانه تعدادی از داوطلبان هم به آنها اعتماد و با آنها همراهی کرده اند. 
سازمان سنجش آموزش کشور، ضمن اعالم کالهبردار و سودجو بودن این گونه کانال ها، 
اعالم می دارد که کلیه اخبار و اطالعیه ها درخصوص آزمون ها، نحوه پذیرش، میزان تأثیر 
سوابق تحصیلی، سهمیه های مصوب و سایر اطالعات الزم را که از طریق مراجع ذی صالح 
 ،www.sanjesh.org نشانی:  به  خود  رسمی  سایت  طریق  از  صرفاً  می شود،   ابالغ 
سایت هفته نامه پیک سنجش و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به اطالع داوطلبان 
می رساند و این سازمان هیچ گونه فعالیت و اطالع رسانی در فضای مجازی } تلگرام، 

اینستاگرام و...{ به غیر از کانال های اطالع رسانی داخلی به نشانی زیر ندارد:
http://sapp.ir/sanjeshprnoet : 1-  پیام رسان سروش

https://profile.igap.net/prnoetir : 2-  پیام رسان آي گپ
https://gap.im/prnoetir :3-   پیام رسان گپ

@prnoetir :4-  پیام رسان بله
https://eitaa.com/prnoetir : 5-  پیام رسان ایتا

ب- سنجش و پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی، بر اساس مصوبات قانونی مراجع 
ذی ربط صورت می گیرد و اخیراً مصاحبه های متعددی هم در خصوص روش های سنجش 
و پذیرش برای سال جاری و سال های آینده در رسانه ها صورت گرفته است. در این 

خصوص، سازمان سنجش آموزش کشور الزم می بیند به اطالع داوطلبان عزیز برساند:
1-  ضوابط و قوانین سنجش و پذیرش سال 1400 مطابق دفترچه های رسمی منتشر 
شده در سایت اطالع رسانی این سازمان، مشابه سال گذشته است و هیچ گونه تغییری 
نکرده است و مبنای قوانین و مقررات قانونی، دفترچه های ثبت نامی منتشر شده از سوی 

این سازمان است.
2-  در خصوص روش های سنجش و پذیرش سال های آتی، این سازمان در جریان هیچ کدام از 
تغییرات اعالم شده در مصاحبه های افراد مختلف نیست و مشارکتی هم با آنها در این زمینه ها 
نداشته است و طبیعتاً روابط عمومی این سازمان نیز اطالعاتی در این خصوص ندارد که بتواند 
پاسخگوی داوطلبان عزیز باشد؛ لذا از داوطلبان عزیز درخواست می شود اگر سؤالی راجع به 

این گونه مصاحبه ها دارند، آن را از افراد یا دستگاه های مصاحبه کننده پی گیری نمایند.
در خاتمه، از عموم داوطلبان آزمون هاي سراسري خواهشمند است که در صورت مشاهده 
نام و عنوان این  از  اقدامات خالف قوانین و مقررات یا سوء استفاده احتمالي  هرگونه 
 سازمان، مراتب را از طریق شماره تلفن هاي: 36۱82۱۵2 -۰26 و ۰26-36۱82۱۵۱ 
اینترنتي: نشاني  الکترونیکي: hefazatazmon@sanjesh.org  یا  آدرس   و 

http://q.sanjesh.org/53479 به ستاد خبري اداره کل حراست سازمان سنجش 
آموزش کشور گزارش نمایند.        

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

توضيحات سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

مطالب مطرح شده در شبکه هاي اجتماعي و رسانه ها در ارتباط 
با روش هاي پذيرش دانشجو در سال هاي آتي ، سهميه ها و 

ارتباط کانال هاي تلگرامي و اينستاگرامي با اين سازمان

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

تمديد مهلت انتخاب رشته و اعالم رشته هاي جديد و اصالحات مربوط به 

دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400 
ناپیوسته  کارشناسي ارشد  رشته آزمون  انتخاب  راهنماي  دفترچه  انتشار  پیرو 
به  مربوط  جدید،  اصالحات  اعالم  ضمن   ،1400/06/08 تاریخ  در   ۱۴۰۰ سال 
است،  آمده  سنجش  سازمان  سایت  در  که  رشته،  انتخاب  راهنماي  دفترچه 
کارشناسي ارشد  آزمون  در  رشته  انتخاب  به  مجاز  متقاضیان  اطالع  به  بدین وسیله 
ناپیوسته سال 1400 مي رساند که به منظور فراهم نمودن تسهیالت بیشتر براي آن 
دسته از متقاضیانی که تا تاریخ 1400/06/13 براي انتخاب رشته اقدام ننموده اند، 
ترتیبي اتخاذ گردیده است که بتوانند تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰6/۱۵ 
)امروز( نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند؛ لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در 
مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي 
تحصیلي و مندرجات این اطالعیه، به درگاه اطالع رساني این سازمان مراجعه و نسبت 

به ثبت کدرشته محل هاي انتخابي خود در آزمون مذکور اقدام نمایند.
ضمناً آن دسته از متقاضیاني که قباًل نسبت به انتخاب کدرشته محل هاي تحصیلي 
اقدام نموده اند، مي توانند، در صورت تمایل، تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده یا 

ویرایش کدرشته محل هاي انتخابي خود اقدام کنند.
با توجه به اعالم رشته های جدید از سوی دفتر  همچنین الزم به توضیح است که 
گسترش آموزش عالی در تاریخ 1400/6/13 به این سازمان و ضرورت انجام هماهنگی 
با دانشگاه های پذیرنده، اصالحیه سری دوم دفترچه راهنمای انتخاب رشته در بعد از 
ظهر روز یکشنبه مورخ 1400/6/14 )دیروز( از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان 

منتشر شده است.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 
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ضمن اعالم رشته ها، مواد امتحانی و ضرایب دروس هر یک از مجموعه های امتحانی 
این  ذیل  جدول  شرح  )به   1401 سال   )Ph.D( دکتری  مقطع  ورودی  آزمون 
و  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به  است(،  آمده  سازمان سنجش  سایت  در  که  اطالعیه 
شرکت در این آزمون می رساند که پذیرش دانشجو در سال 1401 بر اساس قانون 
»سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالي« مصوب 1394/12/18 مجلس محترم شورای اسالمی و همچنین آیین 
دوره هاي  در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  »شورای  مصوبات  و  مربوطه  اجرایي  نامة 
دفترچه  در  مندرج  ضوابط  و  شرایط  و  اطالعیه  این  مطابق  و  تکمیلی«  تحصیالت 
راهنمای ثبت نام پذیرش آزمون مذکور، که در زمان ثبت نام )آذر ماه سال 1400( از 

سوی این سازمان منتشر می شود، صورت خواهد گرفت.
۱- دکتري آموزشي ـ پژوهشي: سنجش و پذیرش براي ورود به مقطع دکتري 

ناپیوسته آموزشي ـ پژوهشي، بر اساس معیارهاي زیر انجام مي گیرد:
۱-۱- آزمون متمرکز )50 درصد(.

2-۱- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري )20 درصد(.
3-۱- مصاحبه علمي و سنجش عملي )30 درصد(.

 2- دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای مقطع دکتری ناپیوسته پژوهشـ  محور،
 بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

۱-2- آزمون متمرکز )30 درصد(.
2-2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(.

3-2- مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(.
۴-2- تهیه طرحواره )20 درصد(.

اجرای مرحلة اول )آزمون متمرکز( از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، و ثبت 
از سوی   ... و  فناوری، مصاحبه علمی  و  پژوهشی  آموزشی،  به سوابق  مربوط  امتیاز 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.
تحصیالت  دوره هاي  در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شورای  مصوبه  اساس  بر   -3

تکمیلی، مواد آزمون متمرکز دکتری )Ph.D( سال 1401 به شرح زیر خواهد بود:
الف( آزمون زبان                            با ضریب )1(
ب( آزمون استعداد تحصیلی                              با ضریب )1(
با ضریب )4( ج( آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد  

سنجش و پذیرش برای تمامی دوره ها، شامل دوره های : روزانه، نوبت دوم )شبانه(، 
 پردیسهای خودگردان، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعي، دانشگاه آزاد اسالمی و .... بر اساس 

قانون فوق و آیین نامه اجرایی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت. 
۴- شرایط و ضوابط در دفترچة راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دکتري 

نیمه متمرکز سال 1401 اطالع رساني خواهد شد.
۵- با توجه به امکان اصالح عناوین رشته ها یا سایر اطالعات در جداول مجموعه های 
امتحانی تا زمان شروع ثبت نام، مالک نهایی، اطالعات درج شده در دفترچه راهنمای 

ثبت نام خواهد بود.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اعالم رشته ها و مواد امتحانی 
آزمون ورودی دوره های 

دکتری )Ph.D( سال 1401

اطالعيۀ بسيار مهم  

شرکت تعاونی خدمات آموزشی

بــا توجــه بــه اســتفاده غیــر قانونــی برخــی از ناشــران از ســؤاالت آزمون هــای آزمایشــی 
ســنجش در کتاب هــای خــود و همچنیــن انتشــار و فــروش غیرقانونــی ایــن ســؤاالت 
ــور  ــان ط ــی، هم ــبکه های اجتماع ــازی و ش ــای مج ــی، فض ــای اینترنت ــایت ه در س
کــه ممنوعیــت هرگونــه اســتفاده و انتشــار ســؤاالت آزمون هــای آزمایشــی ســنجش 
ــر  ــار دیگ ــت، ب ــده اس ــؤاالت درج گردی ــن س ــی ای ــخة چاپ ــق در نس ــر طری ــه ه ب
ــای آزمایشــی  ــؤاالت آزمون ه ــر و انتشــار س ــاپ، تکثی ــه حــق چ ــود ک ــادآور می ش ی
ــه هــر روش )الکترونیکــی، اســتفاده در کانال هــای تلگــرام، ســایت ها و ...(   ســنجش ب
در هــر مقطــع زمانــی، بــرای تمــام اشــخاص حقیقــی و حقوقــی )حتــی بــا ذکــر منبع( 
ممنــوع اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، اســتفاده از ســؤاالت آزمون هــای آزمایشــی ســنجش، 
ــی  ــات آموزش ــی خدم ــرکت تعاون ــی ش ــده آن، یعن ــه پدیدآورن ــق ب ــراً متعل منحص
کارکنــان ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، بــوده و اســتفاده از ایــن ســؤاالت بــرای 
ســایر مؤسســات و ناشــران آموزشــی بــه کلــی ممنــوع اســت و ایــن موضــوع محــدود 
بــه دورة زمانــی خاصــی نیســت. بدیهــی اســت کــه ایــن شــرکت، اقدامــات قانونــی الزم 

را در مــورد متخلفــان از ایــن امــر بــه عمــل خواهــد آورد.

شرکت تعاونی خدمات آموزشی
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ـــه«،  ـــه ـ س ـــش ـ س ـــه »ش ـــار« ب ـــه ـ چه ـــج ـ س ـــی از »پن ـــام آموزش ـــر نظ ـــا تغیی ب
ـــای آزمایشـــی  ـــه آزمون ه ـــده اســـت ک ـــر آن ش ـــات آموزشـــی ب ـــی خدم ـــرکت تعاون ش
ـــزار  ـــم( برگ ـــه ده ـــوزان ســـال اول دوره دوم متوســـطه )پای ـــرای دانش آم اســـتاندارد را ب

ـــد.  نمای
شـــرکت تعاونـــی خدمـــات آموزشـــی، بـــه منظـــور آمادگـــی دانـــش آمـــوزان دوره 
ـــای  ـــون  ه ـــی آزم ـــه طراح ـــدام ب ـــی 1400- 1401 اق ـــال تحصیل ـــرای س ـــطه، ب متوس
ـــوده  ـــطه( نم ـــم )دوره دوم متوس ـــه ده ـــوزان پای ـــرای دانش آم ـــع ب ـــه ای و جام مرحل
ـــرا  ـــدی و اج ـــوا، بودجه بن ـــر محت ـــد از نظ ـــی جدی ـــا ماهیت ـــا، ب ـــن آزمون ه ـــت. ای اس
ـــه  ـــت ک ـــه اس ـــن زمین ـــود در ای ـــاز موج ـــه نی ـــخگویی ب ـــت پاس ـــم در جه ـــی مه گام
ـــن  ـــم متوســـطه و همچنی ـــه ده ـــز پای ـــوزان عزی ـــش آم ـــه دان ـــورد توج ـــد اســـت م امی

مشـــاوران و دســـت اندرکاران دبیرســـتان های دوره دوم متوســـطه قـــرار گیـــرد.

ــای  ــم دارای ويژگی هـ ــنجش ِ دهـ ــی سـ ــای آزمايشـ آزمون هـ
ــد: ــر می باشـ زيـ

P آشنایی با شیوة درست مطالعةکتاب  های درسی؛
P ممارست و تمرین در مدیریت و استفادة درست از زمان؛

P کاهش تدریجی استرس و هیجانات احتمالی شرکت در امتحانات؛
P آگاهـــی دانـــش  آمـــوز از نقـــاط ضعـــف خـــود در هـــر درس، در طـــول ســـال 

تحصیلـــی؛
ـــت دوم  ـــت اول و نوب ـــات نوب ـــا امتحان ـــراز ب ـــؤاالت هم ت ـــوای س ـــا محت ـــنایی ب P آش

ـــر درس؛   ـــتاندارد در ه ـــه  ای اس ـــار گزین ـــای چه ـــش  ه ـــب پرس در قال

ــر  ــدول زيـ ــرح جـ ــه شـ ــا بـ ــدی آزمون هـ ــوۀ زمان بنـ نحـ
اســـت. ضمنـــًا زمـــان شـــروع ثبت نـــام از روز شـــنبه مـــورخ 

ــت: 1400/04/26 اسـ

نحوه برگزاری آزمون های آزمايشی سنجِش دهم:
ایـــن آزمون هـــا در دو فـــاز کلـــی» مرحلـــه ای و جامـــع« و در ده نوبـــت برگـــزار 

می شـــوند. 
ــال  ــدای سـ ــه در هشـــت نوبت از ابتـ ــه ای اســـت کـ ــای مرحلـ ــاز اول، آزمون هـ فـ
تحصیلـــی جـــاری تـــا پایـــان اســـفند 1400 برگـــزار خواهنـــد شـــد. آزمون های 
مرحلـــه ای بـــر اســـاس تقســـیم بندی منابـــع درســـی برگـــزار می شـــود؛ 
ــده،  ــیم بندي هاي انجام شـ ــق تقسـ ــون، طبـ ــه از آزمـ ــر مرحلـ ــه در هـ به طوری کـ
ـــه،  ـــر مرحل ـــون ه ـــن، در آزم ـــر ای ـــالوه ب ـــد؛ ع ـــل می آی ـــه عم ـــان ب ـــان امتح از داوطلب
از قســـمت یـــا قســـمت های مربـــوط بـــه مراحـــل قبـــل نیـــز امتحـــان گرفتـــه 
ـــوط  ـــع مرب ـــر مناب ـــد ب ـــا تأکی ـــي ب ـــؤاالت امتحان ـــه، س ـــر مرحل ـــن در ه ـــود؛ لیک می ش
ــوم آزمون  ــال، در مرحله سـ ــراي مثـ ــود )بـ ــي می شـ ــه طراحـ ــان مرحلـ ــه همـ بـ
قســـمت هاي مربـــوط بـــه آزمـــون اول و دوم هـــم منظـــور شـــده اســـت؛ بـــا ایـــن 

ــود(. ــوم خواهد بـ ــؤاالت از قسمت سـ ــتر سـ ــه بیشـ ــد کـ تأکیـ
هـــدف کلـــی ایـــن آزمون هـــا، بررســـی و نـــگاه دقیق تـــر بـــه مطالـــب کتاب هـــای 
ـــال  ـــول س ـــوزان در ط ـــی دانش آم ـــرفت تحصیل ـــی پیش ـــم و ارزیاب ـــة ده ـــی پای درس
تحصیلـــی اســـت. در ایـــن میـــان، آزمـــون ویـــژه ای )آزمـــون مرحلـــة 5( در نظـــر 
ـــخ 1400/10/24  ـــت اول، در تاری ـــات نوب ـــان امتحان ـــه در پای ـــت ک ـــده اس ـــه  ش گرفت
برگـــزار خواهـــد شـــد و هـــدف آن، جمع بنـــدی مطالـــب نوبـــت اول اســـت کـــه 
ـــی  ـــق آن، آمادگ ـــد و طب ـــد ش ـــزار خواه ـــت اول برگ ـــریحی نوب ـــات تش ـــس از امتحان پ
ــا  ــط بـ ــتاندارد مرتبـ ــه ای اسـ ــش های چهارگزینـ ــاس پرسـ ــر اسـ ــوزان بـ دانش آمـ
ـــت. ـــد گرف ـــرار خواه ـــی ق ـــنجش و ارزیاب ـــورد س ـــی م ـــال تحصیل ـــن نیمس ـــب ای مطال

ــاز دوم، آزمون هـــای جامـــع بـــوده کـــه در دو نوبـــت و در ماه هـــای فروردیـــن  فـ
و اردیبهشـــت برگـــزار خواهنـــد شـــد. هـــدف ایـــن آزمون هـــا، آشـــنایی کامـــل 
ــؤاالت  ــا سـ ــط بـ ــو و مرتبـ ــه ای همسـ ــش های چهارگزینـ ــا پرسـ ــوزان بـ دانش آمـ
امتحانـــات خـــرداد 1401 و به نوعـــی، مقدمـــة آمادگـــی بـــرای کنکـــور سراســـری 

ســـال 1402 اســـت. 
ـــی  ـــی »ریاض ـــته های تحصیل ـــط در رش ـــم ، فق ـــنجِش ده ـــی س ـــای آزمایش آزمون ه
فیزیـــک«، »علـــوم تجربـــی« و » ادبیـــات و علـــوم انســـانی« برگـــزار می شـــود و 
ــرکت کنندگان را  ــا شـ ــده تـ ــی برنامه ریزی شـ ــه ترتیبـ ــا بـ ــدی آزمون هـ زمان بنـ

ـــد. ـــاده نمای ـــت آم ـــر نوب ـــات ه ـــرای امتحان ب
پـــس از برگـــزاری هریـــک از آزمون هـــای مرحلـــه ای و همچنیـــن آزمـــون جامـــع، 
کارنامـــه ای بـــا اطالعـــات بســـیار مفیـــد و ارزنـــده، شـــامل: نمـــره خـــام دروس، 
ـــه  ـــه کل در مقایس ـــر درس و رتب ـــه در ه ـــر، رتب ـــرات برت ـــام نف ـــرات خ ـــن نم میانگی
ــی در  ــی و اختصاصـ ــره کل عمومـ ــور و نمـ ــتان و کشـ ــهر، اسـ ــان شـ ــا داوطلبـ بـ
ـــر  ـــان ب ـــا داوطلب ـــرد ت ـــرار می گی ـــان ق ـــار داوطلب ـــی در اختی ـــای آزمایش زیرگروه ه
اســـاس اطالعـــات منـــدرج در ایـــن کارنامه هـــا از میـــزان آمادگـــی خـــود در هـــر 

اطالعيه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

آزمون هاي آزمايشي سنجِش دهم 
ويژه دانش آموزان پايه دهم )دورۀ دوم متوسطه(

 سال تحصيلی 1401-1400
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مرحلـــه از آزمـــون آگاهـــی یافتـــه و نســـبت بـــه رفـــع نقـــاط ضعـــف خـــود تـــا برگـــزاری 
آزمـــون مرحلـــه بعـــد اقـــدام نماینـــد و در نهایـــت نیـــز بـــا شـــرکت در آزمون هـــا 
ـــد. ـــب  نماین ـــال 1401 کس ـــت دوم س ـــی نوب ـــرکت در پایان ـــرای ش ـــی الزم را ب آمادگ

ــه و  ــه جلسـ ــی کارت ورود بـ ــع اينترنتـ ــوه توزيـ ــان و نحـ زمـ
ـــدن  ـــا ش ـــورت مهی ـــنجش: )در ص ـــی س ـــاي آزمايش ـــه آزمون ه کارنام

شـــرایط برگـــزاری آزمـــون بـــه صـــورت حضـــوری(.
کارت ورود بـــه جلســـه آزمون هـــای آزمایشـــی ســـنجش بـــرای کلیـــه داوطلبـــان 
ــراً  ــون، منحصـ ــر آزمـ ــزاری هـ ــل از برگـ ــنبه قبـ ــور، از روز سه شـ ــر کشـ سراسـ
 از طریـــق ســـایت اینترنتـــی شـــرکت تعاونـــی خدمـــات آموزشـــی بـــه نشـــانی:

 www.sanjeshserv.ir توزیـــع می گـــردد و داوطلبـــان بـــا مراجعـــه بـــه 
ســـایت اینترنتـــی فوق الذکـــر، نســـبت بـــه پرینـــت کارت ورود بـــه جلســـه خـــود 
ـــورت  ـــه ص ـــون ب ـــزاری آزم ـــرایط برگ ـــدن ش ـــا ش ـــورت مهی ـــد )در ص ـــدام می نماین اق

حضـــوری(.
 کارنامـــه نتایـــج هـــر نوبـــت از آزمون هـــای آزمایشـــی ســـنجش، در بعدازظهـــر 
ــانی: ــایت اینترنتـــی شـــرکت بـــه نشـ  روز برگـــزاری هـــر آزمـــون، از طریـــق سـ

 www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. 

شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش دهم:

ـــه  ـــه کلی ـــی ک ـــه متقاضیان ـــنجش، ب ـــازمان س ـــی س ـــات آموزش ـــی خدم ـــرکت تعاون ش
مراحـــل آزمون   هـــای مرحلـــه  ای )8 مرحلـــه( و جامـــع )2 نوبـــت( را بـــه صـــورت 

ـــد.  ـــدی می ده ـــف 20 درص ـــد تخفی ـــام نماین ـــت  ن ـــا ثب یکج
ـــن  ـــدرج در آن، ای ـــام من ـــای ثبت ن ـــوق و هزینه ه ـــهریه ف ـــدول ش ـــه ج ـــه ب ـــا توج ب
ـــل،  ـــورت تمای ـــز، در ص ـــوزان عزی ـــا دانش آم ـــت ت ـــده اس ـــم گردی ـــز فراه ـــکان نی ام
ـــاز و دلخـــواه، انتخـــاب و در  ـــداد موردنی ـــه تع ـــم را ب ـــای ســـنجِش ده ـــد آزمون ه بتوانن
ــد  ــوز می توانـ ــال، دانش آمـ ــد؛ به عنوان مثـ ــام نماینـ ــا ثبت نـ ــک از آزمون هـ ــر یـ هـ

ـــد. ـــع باش ـــون جام ـــت آزم ـــک نوب ـــه ای و ی ـــون مرحل ـــت آزم ـــه نوب متقاضـــی س
ـــی  ـــه آزمون های ـــای آزمایشـــی ســـنجش، مجموع ـــه آزمون ه ـــه اینک ـــا توجـــه ب ـــه ب البت
اســـت کـــه هـــر یـــک مکمـــل دیگـــری اســـت و شـــرکت در تمامـــی آنهـــا، دانش آمـــوز را 
گام بـــه گام آماده تـــر می نمایـــد، لـــذا توصیـــه می شـــود کـــه دانش آمـــوزان عزیـــز، 

ـــد. ـــام نماین ـــا ثبت ن ـــور یکج ـــع،  به ط ـــه ای و جام ـــای مرحل ـــة آزمون ه در کلی
الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه جـــدول تکمیلـــی مربـــوط بـــه هزینه هـــای ثبت نـــام، 
ـــنجِش  ـــی س ـــای آزمایش ـــاب آزمون ه ـــه انتخ ـــل ب ـــه مای ـــی ک ـــش آموزان ـــرای دان ب
ــا  ــام آزمون هـ ــی ثبت نـ ــایت اینترنتـ ــتند، در سـ ــی هسـ ــورت تلفیقـ ــم به صـ  دهـ

www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شـــایان ذکر اســـت کـــه دانش آمـــوزان بـــرای اســـتفاده از تخفیـــف، بهتـــر اســـت 
کلیـــه مراحـــل آزمـــون )8 مرحلـــه و 2 نوبـــت جامـــع( را خریـــداری نماینـــد تـــا، 
ـــف  ـــم، از تخفی ـــنجِش ده ـــی س ـــای آزمایش ـــداد آزمون ه ـــورداری از تع ـــن برخ ضم

20 درصـــدی نیـــز بهره منـــد شـــوند. 
توجـــه شـــود کـــه در هنـــگام ثبت نـــام و پـــس از انتخـــاب نوبت هـــای آزمـــون از 
ســـوی دانش آمـــوز، برنامـــه ثبت نـــام اینترنتـــی به طـــور خـــودکار، وجـــه قابـــل 

پرداخـــت را محاســـبه و ارائـــه می نمایـــد.

نحوه ثبت نام:
پرداخـــت اينترنتـــی: دانش آمـــوزان عالقه منـــد بـــه شـــرکت در آزمون هـــاي 

ـــی  ـــای بانک ـــتفاده از کارت ه ـــا اس ـــد ب ـــور مي توانن ـــر کش ـــنجش در سراس آزمایشـــی س
ـــی  ـــات آموزش ـــی خدم ـــرکت تعاون ـــایت ش ـــه س ـــه ب ـــتاب و مراجع ـــبکه ش ـــو ش عض
بـــه نشـــاني: www.sanjeshserv.ir نســـبت بـــه خریـــد و ثبت نـــام در ایـــن 

آزمون هـــا اقـــدام و کدرهگیـــري دریافـــت نماینـــد.
ـــام،  ـــد اینترنتـــی کارت اعتبـــاری ثبت ن ـــه ذکـــر اســـت کـــه خری ـــم: الزم ب ـــه مه نکت
نشـــان دهنده ثبت نـــام نهایـــی دانش آمـــوز نبـــوده و الزم اســـت کـــه متقاضیـــان، 
ـــه لینـــک  ـــز(، ب ـــده و شـــماره رم ـــاری )دریافـــت شـــماره پرون ـــد کارت اعتب بعـــد از خری
ثبت نـــام مراجعـــه نمـــوده و  ثبت نـــام خـــود را نهایـــی و شـــماره پرونـــده و کـــد 

ـــد. ـــت نماین ـــی را دریاف ـــری 16 رقم پی گی
ــام،  ــای ثبت نـ ــه راهنمـ ــق دفترچـ ــه دقیـ ــس از مطالعـ ــی پـ ــوزان گرامـ دانش آمـ
در صـــورت داشـــتن هرگونـــه ســـؤال در خصـــوص شـــرایط و ضوابـــط ثبت نـــام، 
ــل  ــاس حاصـ ــب( تمـ ــدای داوطلـ ــژه 42966-021 )صـ ــط ویـ ــا خـ ــد بـ می تواننـ
نماینـــد. ســـاعات تمـــاس: صبـــح 8:30 الـــی 12:30 و عصـــر 13:30 الـــی 16:00.

ثبت نـــام گروهـــی از طريـــق مـــدارس: دبیرســـتان هایی کـــه مایـــل 
هســـتند بـــراي ســـهولت ثبت نـــام به صـــورت گروهـــی از دانـــش آمـــوزان خـــود 
ثبت نـــام بـــه عمل آورنـــد، بعـــد از مطالعـــه دقیـــق دســـتورالعمل ثبت نـــام 
ـــه  ـــتن هرگون ـــورت داش ـــد در ص ـــکار، مي توانن ـــی هم ـــز آموزش ـــتان ها و مراک دبیرس
ـــا شـــماره  ـــی 16:00 ب ـــی 12:30 و عصـــر 13:30 ال ـــح 8:30 ال ســـؤال، در ســـاعات: صب

تلفن هـــای 88844791 الـــی 88844793 تمـــاس حاصـــل نماینـــد.

نکات مهم:
1- ثبت نـــام کلیـــه نوبت هـــا و مراحـــل آزمون هـــا، ازجملـــه آزمـــون جامـــع نیـــز، 

در ایـــن مرحلـــه انجـــام می شـــود.
ـــراً  ـــردد، منحص ـــز می گ ـــرکت واری ـــن ش ـــاب ای ـــه حس ـــتباه ب ـــه اش ـــه ب ـــی ک 2- وجوه
پـــس از طـــی مراحـــل اداری مربوطـــه قابـــل اســـترداد اســـت؛ لـــذا داوطلبـــان در هنـــگام 
ــد. ــل آورنـ ــا دقـــت الزم را به عمـ ــداد آزمون هـ ــاب تعـ ــی و انتخـ ــام اینترنتـ ثبت نـ

ثبت نام تلفنی:
ـــی  ـــا، امکان ـــروس کرون ـــران وی ـــل بح ـــه دلی ـــده ب ـــاد ش ـــت ایج ـــه وضعی ـــه ب ـــا توج ب
فراهـــم گردیـــده اســـت تـــا ثبت نـــام بـــرای کلیـــه داوطلبـــان سراســـر کشـــور 
)تهـــران و شهرســـتان ( و همچنیـــن مراکـــز آموزشـــی و دبیرســـتان های متقاضـــی 
آزمون هـــای آزمایشـــی ســـنجش، در صـــورت تمایـــل، بـــه صـــورت تلفنـــی بـــا 
ـــتفاده  ـــا اس ـــد ب ـــان بتوانن ـــود و داوطلب ـــام می ش ـــز انج ـــماره: 88321455-021 نی ش

از ایـــن روش هـــم نســـبت بـــه ثبت نـــام در ایـــن آزمون هـــا اقـــدام نماینـــد. 

راهنمـــای نحـــوه ثبت نـــام  اينترنتـــی آزمون هـــای آزمايشـــی 
ـــنجش س

مراحل ثبت نام:
ــور  ــز عبـ ــام و دریافـــت شـــماره پرونـــده و رمـ گام اول: پرداخـــت مبلـــغ ثبت نـ
ـــی  ـــتاب و به صـــورت اینترنت ـــبکه ش ـــي عضـــو ش ـــاي بانک ـــق کارت ه )پرداخـــت از طری

ـــت(. اس
گام دوم: تکمیـــل فـــرم ثبت نـــام )در ســـایت ارائه شـــده اســـت: لینـــک ثبت نـــام 

آزمون هـــای آزمایشـــی ســـنجش/ ثبت نـــام جدیـــد(.
گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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یکــی از بزرگتریــن موانعــی کــه ایــن روزهــا داوطلبــان 
پشــت کنکــوری بــا آن روبــرو هســتند، حــس قربانــی 
می کننــد  تصــور  عــده ای  اینکــه  اســت؛  بــودن 
مدرســه، معلم هــا، والدیــن یــا ســازمان ســنجش 
آمــوزش کشــور، در عــدم موفقیــت آنهــا نقــش اصلــی 
ــورد نظرشــان را  ــة م ــا رتبـ را داشــته اند، و اینکــه آنه

ــت!  ــه آنهاس ــران ب ــم دیگ ــة ظل ــد، نتیج نیاورده ان
ایــن دســته از جوانــان ســاعت ها و روزهــا می نشــینند 
و غصــه می خورنــد و در هــر فرصــت، بــه آشــنا و 
غریبــه یــادآوری می کننــد کــه مظلــوم واقــع شــده اند 
و بــه قــول معــروف »نســل ســوخته« هســتند؛ امــا آیــا 
ــکلی را  ــچ مش ــردن، هی ــازی ک ــی« را ب ــش »قربان نق
حــل خواهــد کــرد؟! آیــا نتیجــة ایــن بــازی خطرنــاک، 
ــادن در دور  ــدم مســؤولیت پذیری و کــم کاری و افت ع

باطــل شکســت و ناکارآمــدی نخواهــد بــود؟! 
در ایــن مقالــه می خواهیــم در ابتــدا ویژگی هــای 
یــک قربانــی را بیــان کنیــم و در آخــر، راهــکار بیــرون 

ــه دهیــم. ــاک را ارائ ــازی خطرن ــن ب آمــدن از ای

عدم مسؤوليت پذيری
ــد  ــود نمی رون ــتباهات خ ــار اش ــر ب ــی، زی ــراد قربان اف
و همیشــه انگشــت اتهــام را بــه ســمت دیگــران 
امســال  کــه  داوطلبــی  مثــال،  بــرای  می گیرنــد؛ 
ســرکالس بــه دقــت درس هــا را گــوش نــداده و 
برنامه ریــزی دقیــق و منظمــی نداشــته یــا دروس 
ــی  ــه خوب ــم ب ــم و یازده ــال ده ــود را در س ــة خ پای
ــود را  ــر خ ــورد نظ ــة م ــه رتب ــون ک ــه، اکن فرانگرفت
ــد و  ــه می کن ــري گل ــون سراس ــت، از آزم ــاورده اس نی

ــد  ــجو می دان ــاب دانش ــتی در انتخ آن را روش نادرس
یــا معتقــد اســت کــه نظــام آمــوزش و پــرورش، نظــام 
نادرســتي اســت، معلم هــا خــوب درس نداده انــد، 
خانــواده در ســال برگــزاري آزمــون سراســري، رعایــت 
آنهــا را نکــرده اســت و خالصــه دیگــران  هســتند کــه 
ــا ســهمی  ــد و او ی ــن عــدم موفقیــت وي مقصرن در ای
در ایــن زمینــه نداشــته یــا ســهمش آن قــدر کوچــک 

ــرد!  ــی ک ــم پوش ــود از آن چش ــه می ش ــوده ک ب
ــی  ــن قربان ــه م ــد ک ــان نمی آورن ــه زب ــراد ب ــن اف ای
ــد  ــال می کنن ــانه هایی ارس ــاً نش ــه مرتب ــتم، بلک هس
کــه بــه صــورت غیرمســتقیم، قربانــی بودنشــان را در 

ــد. ــان می ده ــه نش ــن قضی ای

زندگی راکد و خسته کننده
پیشــرفت  زندگی شــان  در  قربانی هــا   ً معمــوال 
نمی کننــد؛ چــون مــدام حــس می کننــد کــه ناتواننــد؛ 
ــا  ــر از آنه ــد. اگ ــد می مان ــان راک ــه، زندگی ش در نتیج
ــک  ــد، ی ــوان می بینی ــود را نات ــرا خ ــه چ ــی ک بپرس
ــاال نشــانتان می دهنــد کــه چــرا گیــر  لیســت بلنــد ب
کرده انــد. مشــکل اساســی کــه وجــود دارد ایــن اســت 
ــه  ــد ک ــما نمی گوی ــه ش ــوالً ب ــی، معم ــک قربان ــه ی ک
ــه ای دارد. ــه برنام ــی اش، چ ــت در زندگ ــرای موفقی ب

مقايسۀ خود با ديگران 
فــرد قربانــی، همیشــه درگیــر مقایســه خــود بــا 
ــت،  ــود را بدبخ ــان، خ ــن می ــت و در ای ــران اس دیگ
ناتــوان و ناکارآمــد، و طــرف مقابــل را خــوش شــانس، 
ــه  ــن اســت ک ــد. حقیقــت ای ــق می دان ــد و موف توانمن

ــا دیگــران، ممکــن اســت کــه  همــه مــا در مقایســه ب
کمبودهایــی داشــته باشــیم و در واقــع  هیــچ کــس از 
همــه نظــر کامــل نیســت، امــا مقایســه کــردن خــود 
ــران، هیــچ دردی را درمــان نمی کنــد؛ بــه  بــا دیگ
ــة  ــه، هم ــن مقایس ــی در ای ــرد قربان ــه ف ــوص ک خص
ــک  ــه ی ــرد و ب ــر نمی گی ــل را در نظ ــرایط و عوام ش

ــد.  ــنده می کن ــطحی بس ــری و س ــة ظاه مقایس

نقد منفی و کينه ورزی 
ــاورد و در  ــن بی ــران را پایی ــا دیگ ــاز دارد ت ــی نی قربان
آنهــا اشــکال پیــدا کنــد. او بــا انجــام ایــن کار، حــس 
زودگــذری از برتــر بــودن پیــدا می کنــد. وي همچنیــن 
ــگ  ــی چن ــای قدیم ــه نارضایتی ه ــه ب ــت دارد ک دوس
بزنــد. او از ایــن ابــزار ماننــد اســلحه اســتفاده می کنــد 
و آن را بــرای هــر کســی کــه ســعی کنــد وي را 
مســؤولیت پذیر کنــد، اســتفاده می کنــد؛ بــرای مثــال، 
کافــی اســت کــه یــک بــار خطایــی از کســی ببینــد، 
ایــن خطــا را بــزرگ می کنــد و همیشــه بــرای اشــتباه 
ــد و  ــل ســرکوفت می زن ــه طــرف مقاب ــده، ب پیــش آم
حتــی او را عامــل  بــروز مشــکالتی می دانــد کــه هیــچ 

ربطــی بــه فــرد مــورد نظــر نــدارد. 

احساس ناتوانی 
احســاس عــدم امنیــت، یکــی از بزرگتریــن مشــکالت 
فــرد قربانــی اســت. او  همیشــه نگــران اتفاقــی اســت 
کــه هنــوز پیــش نیامــده و در ذهــن خــود بــا داســتان 
ــک  ــد، ی ــت بیفت ــوم نیس ــه معل ــی ک ــرایی از اتفاق س
هیــوال می ســازد و بعــد بــا تــرس و  وحشــت از اوهــام 

چند نکته :

با آنان ڪه 
پشت دِر دانشگاه مانده اند!
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ــط از اوضــاع  ــت می کشــد و فق خــود، دســت از فعالی
ــه  ــم ب ــردی دائ ــن ف ــد. چنی ــکایت می کن ــه و ش گل
ــر  ــا خب ــن شــایعات ب ــه از آخری ــن اســت ک ــال ای دنب
شــود و بــه یــاری ذهــن نگــران و پریشــان خــود، بــه 
ــل  ــایعه را عام ــان ش ــد هم ــد و بع ــال بده ــر و ب آن پ
عــدم موفقیــت خــود در گذشــته، حــال و آینــده بداند.

عدم قاطعیت 
ــی اش  ــد زندگ ــه می توان ــدارد ک ــاور ن ــی ب ــک قربان ی
ــه  ــا تأکیــد روی اینکــه ب ــن، ب را کنتــرل کنــد؛ بنابرای
ــتحقاقش  ــا  اس ــد ی ــاز دارد، می خواه ــزی نی ــه چی چ
افــراد  زندگــی  می شــود.  مشــکل  دچــار  دارد،  را 
قربانــی، معمــوالً الگویــی تکــراری از تســلیم و انفعــال 
ــس  ــه نف ــاد ب ــرای اعتم ــی ب ــن الگوی ــت و چنی اس
اســت،  مضــر  بســیار  شــخصی،  پیشــرفت های  و 
و چــون فــرد قربانــی  موفــق بــه شکســتن ایــن 
الگــو نمی شــود، اضطــراب و افســردگی اش بیشــتر 

می  شــود.  

چه بايد کرد؟
اگــر متوجــه شــدید کــه شــما نیــز چنیــن ویژگی هایی 
داریــد، پــس هرچــه زودتــر بــه فکــر تغییــر و تحــول 
در نگــرش و نحــوة زندگــی خــود باشــید. قبــل از هــر 
چیــز توجــه داشــته باشــید کــه هــر شــرایط، موقعیــت 
ــد یــک فرصــت رشــد  و مناســبت در زندگــی، می توان

باشــد. شــاید در بــاره اتفاقــی کــه افتــاده اســت، 
ــه  ــا همیش ــند، ام ــته باش ــی داش ــم نقش ــران ه دیگ
می تــوان از خــود پرســید کــه مــن در زمینــة مشــکل 
پیــش آمــده چــه کــرده ام و  آیــا می توانســتم در 
بهبــود وضعیــت نقشــی داشــته باشــم. پرســیدن ایــن 
ــوغ و  ــؤولیت پذیری، بل ــدة مس ــان دهن ــؤال ها، نش س
همــکاری یــک فــرد اســت؛ بــه عــالوه، انجــام ایــن کار 
ــا  ــدن ب ــه ش ــده از مواج ــه در آین ــد ک ــک می کن کم

شــرایط مشــابه، اجتنــاب کنیــد.  
خــوب اســت کــه فهرســتی از اهــداف کوچــک و 
ــه  ــد و آرام آرام ب ــت کنی ــود درس ــی خ ــت یافتن دس
ــن  ــد. مطمئ ــش بروی ــان پی ــداف زندگی ت ــمت اه س
رســیدن  راه  کــردن«  »برنامه ریــزی  کــه  باشــید 
ــد و  ــه کنی ــید تهی ــک سررس ــت. ی ــت اس ــه موفقی ب
ــید.  ــود را در آن بنویس ــرداي خ ــه ف ــب برنام ــر ش ه
بــرای مطالعــة دروســي کــه می توانیــد در برنامــه 
ــن  ــه آوردن و گفت ــید، از بهان ــته باش ــان داش هفتگی ت
ــه شــما  ــد ک ــه نمی گذارن ــر مترقب ــای غی اینکــه کاره
ــد. واقعیــت  ــد، بپرهیزی ــان پیــش بروی ــق برنامة ت مطاب
ایــن اســت کــه ایــن بهانه هــا فقــط بــرای شــانه خالــی 

ــت!  ــتن اس ــد داش ــزی و تعه ــردن از برنامه ری ک
پیشــنهاد می کنیــم کــه هــر روز صبــح بــا ایــن شــعار 
را آغــاز کنیــد: »برنامه ریــزی می کنــم  روز خــود 

کارهایــم را، کار می کنــم برنامه هایــم را.«

 سخن آخر 
گرفتــار نشــدن در دام ترحــم بــه خــود، قانونــی طالیی 
ــار  ــن حقیقــت کن ــا ای ــرای ســالمت ذهــن اســت. ب ب
ــه  ــان و چ ــی خودت ــه زندگ ــی )چ ــه زندگ ــد ک بیایی
زندگــی دیگــران( بی عیــب و نقــص نیســت. اگــر 
می توانیــد کاری در راســتای کاســتن از مشــکالت 
فعلــی زندگی تــان انجــام دهیــد )کــه در بیشــتر 
مواقــع می توانیــد( ایــن کار را بکنیــد، و اگــر بــه 
ــر  ــارج اســت، بهت ــما خ ــرایط از دســت ش ــتی ش راس
ــکایت  ــد. ش ــار بیایی ــت کن ــن وضعی ــا ای ــه ب ــت ک اس
کــردن از زندگــی، تلــف کــردن وقــت اســت، و ترحــم 
ــت: اول  ــره وری اس ــد به ــت ض ــود، از دو جه ــه خ ب
ــر غــم و نارضایتــی خــود،  ــرای غلبــه ب اینکــه شــما ب
کاری نمی کنیــد، و دوم اینکــه شــما بدبختــی اضافــی 
ناشــی از خودویرانگــری را هــم بــه غم هــای قبلی تــان 

می افزاییــد.
ــرد  ــا ف ــت ی ــک موقعی ــه ی ــد ک ــت فکــر کردی ــر وق ه
ــن  ــد، مطمئ ــاه می کن ــان را تب ــی دارد زندگی ت خاص
ــان  ــد زندگی ت ــان هســتید کــه داری باشــید کــه خودت
را تبــاه می کنیــد؛ زیــرا احســاس یــک قربانــی را 
داشــتن، فاجعه بارتریــن شــیوة گــذران زندگــی اســت.  
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تحصیلی،  سوابق  مربوطه،  قانونی  مراجع  مصوبات  اساس  بر  و  اخیر  سال های  طی 
نقش تعیین کننده ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات 
از  استفاده  با  آموزشی،  خدمات  تعاونی  شرکت  لذا  است؛  نموده  ایفا  عالی  آموزش 
بیش از دو دهه تجربه در طراحی و برگزاری آزمون های آزمایشی به منظور آمادگی 
طراحی  به  اقدام   1401  -1400 تحصیلی  سال  برای  متوسطه،  دوره  دانش آموزان 
آزمون های تابستانه، مرحله ای و جامع برای دانش آموزان پایه یازدهم )دوره متوسطه( 
نموده است. این آزمون ها، با ماهیتی جدید ازنظر محتوا، بودجه بندی و اجرا، گامی 
مورد  است  امید  که  است  زمینه  این  در  موجود  نیاز  به  پاسخگویی  جهت  در  مهم 
توجه دانش آموزان عزیز سال یازدهم متوسطه و همچنین مشاوران و دست اندرکاران 

دبیرستان های دوره دوم متوسطه قرار گیرد.

آزمون های آزمايشی سنجش ِ يازدهم دارای ويژگی های زير است:
برای شرکت  دانش آموزان  نمودن  آماده  تستی که، ضمن  مفهومی  P ارائه سؤاالت 
در امتحانات نوبت اول و پایانی نوبت دوم پایه یازدهم، زمینه آشنایی و مهارت این 
دانش آموز  برای  بعد،  سال  سراسری  آزمون  سؤاالت  به  پاسخگویی  برای  را  عزیزان 

فراهم می نماید؛
P بودجه بندی منابع درسی بر اساس برنامه درسی دبیرستان ها؛

P ارائه کارنامه تحلیلی پیشرفت تحصیلی در هر آزمون و مقایسه با آزمون های قبل؛
که  دبیرستان هایی  برای  مدیریتی  و  مقایسه ای  تحلیلی،  گزارش های  P ارائه 
دانش آموزان پایه 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.  

 
شروع  زمان  ضمنًا  است.  زير  جدول  شرح  به  آزمون ها  زمان بندی  نحوه 

ثبت نام از روز شنبه مورخ  1400/04/26 است:

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمايشی سنجِش يازدهم:
این آزمون ها در 3 فاز کلی»تابستانه، مرحله ای و جامع« و در 12 نوبت برگزار می شوند.

تابستانه است که در دو نوبت و در ماه  های مرداد و شهریور  فاز اول، آزمون های 
کلی  مرور  و  بررسی  تابستانه،  آزمون های  اصلی  شد. هدف  خواهند  برگزار   1400

مطالب کتاب های درسی پایة دهم خواهد بود.
علوم رياضی و فنی،  آزمایشی  گروه  برای سه  فقط  تابستانه،  آزمون های  توجه: 

علوم تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.
فاز دوم، آزمون های مرحله ای است که در هشت نوبت از ابتدای سال تحصیلی تا 
پایان ا سفند 1400 برگزار خواهند شد. آزمون های مرحله ای، بر اساس تقسیم بندی 
منابع درسی برگزار می شود؛ به طوری که در هر مرحله از آزمون، طبق تقسیم بندي هاي 
انجام شده، از داوطلبان امتحان به عمل می آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر مرحله، از 
قسمت یا قسمت های مربوط به مراحل قبل نیز امتحان گرفته می شود؛ لیکن 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(.
پایة  درسی  کتاب های  مطالب  به  دقیق تر  نگاه  و  بررسی  آزمون ها،  این  کلی  هدف 
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی است؛ در  ارزیابی  و  یازدهم 
این میان، آزمون ویژه ای )آزمون مرحلة 5( نیز در نظر گرفته  شده است که در پایان 
امتحانات نوبت اول، در تاریخ 1400/10/24 برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندی 
مطالب نوبت اول است که پس از امتحانات تشریحی نوبت اول برگزار خواهد شد و 
طبق آن، آمادگی دانش آموزان بر اساس پرسش های چهارگزینه ای استاندارد مرتبط 

با مطالب این نوبت تحصیلی مورد 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 

چهارگزینه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1401 است.
پس از برگزاری هریک از آزمون های مرحله ای و همچنین آزمون جامع، کارنامه ای 
با اطالعات بسیار مفید و ارزنده شامل نمره خام دروس، میانگین نمرات خام نفرات 
برتر، رتبه در هر درس و رتبه کل در مقایسه با داوطلبان شهر، استان و کشور و نمره 
کل عمومی و اختصاصی در زیرگروه های آزمایشی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد 
تا داوطلبان بر اساس اطالعات مندرج در این کارنامه ها از میزان آمادگی خود در هر 
آزمون  برگزاری  تا  نقاط ضعف خود  رفع  به  نسبت  و  یافته  آگاهی  آزمون  از  مرحله 
مرحله بعد اقدام نمایند، و در نهایت نیز با شرکت در آزمون ها آمادگی الزم را برای 

شرکت در امتحانات پایانی نوبت دوم )سال 1401( کسب  نمایند.

اطالعيه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

 آزمون هاي آزمايشي سنجِش يازدهم 
ويژه دانش آموزان پايه يازدهم 

)دوره دوم متوسطه(
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زمان و نحوه توزيع اينترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي 
صورت  به  آزمون  برگزاری  شرایط  شدن  مهیا  صورت  )در  سنجش:  آزمايشی 

حضوری(.
سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  سنجش  آزمایشی  آزمون های  به جلسه  ورود  کارت 
کشور، از روز سه شنبه قبل از برگزاری 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 
به  برگزاری آزمون  )در صورت مهیا شدن شرایط  می نمایند  اقدام  جلسه خود 

صورت حضوری(.
کارنامه نتايج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم، در بعدازظهر همان 
آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت  اینترنتی  سایت  طریق  از  آزمون،  هر  برگزاری  روز 
به نشانی:www.sanjeshserv.ir  منتشر می گردد. ضمناً به اطالع دانش آموزان 
و  مصوبات  آخرین  اساس  بر  آزمایشی،  آزمون های  کل  نمره  محاسبه  که  می رساند 
ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد. همچنین نمره آزمون دروس 
)با  عمومی  آزمون  نمره  اساس  بر  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی،  و  عمومی 
توجه به ضرایب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسیم 
برای  مناسبی  تجربه  می تواند  امر  این  که  می شود،  محاسبه  مجموع کل ضرایب   بر 

دانش آموز در ارتباط با شرکت در آزمون سراسری سال بعد باشد.

شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم:

با توجه به درخواست دانش آموزان، متقاضیانی که کلیه مراحل آزمون  های 
مرحله  ای )8 مرحله( و جامع )2 نوبت( را به صورت یکجا ثبت  نام نمایند نیز 

می توانند از تخفیف 2۰درصدی ثبت نام بهره مند گردند.
با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
سنجِش  آزمون های  بتوانند  تمایل،  صورت  در  عزیز،  دانش آموزان  تا  است  گردیده 
یازدهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یک از آزمون ها ثبت نام نمایند؛ 
به  عنوان مثال، دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و یک نوبت 

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

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

سایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
مراحل  کلیه  است  بهتر  تخفیف،  از  استفاده  برای  دانش آموزان  که  است  شایان ذکر 
آزمون )8 مرحله و 2 نوبت جامع( را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از تعداد 

آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم، از تخفیف 20 درصدی نیز بهره مند شوند.
توجه شود 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 محاسبه و ارائه می نماید.

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

نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام و کدرهگیري دریافت نمایند.

ثبت نام،  اعتباری  کارت  اينترنتی  خريد  که  است  ذکر  به  الزم  مهم:  نکته 
متقاضيان،  که  است  الزم  و  نبوده  دانش آموز  نهايی  ثبت نام  نشان دهنده 
به  رمز(،  شماره  و  پرونده  شماره  )دريافت  اعتباری  کارت  خريد  از  بعد 
لينک ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهايی و شماره پرونده و کد 

پی گيری 16 رقمی را دريافت نمايند.
دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه 42966-
021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و 

عصر 13:30 الی 16:00.
ثبت نام گروهی از طريق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
ثبت نام به  صورت گروهی 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 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 با 

شماره تلفن های 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمایند.

نکات مهم:
1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، از جمله آزمون جامع نیز، در این مرحله 

انجام می شود.
2- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان باید در هنگام ثبت نام اینترنتی 

و انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به  عمل آورند.

ثبت نام تلفنی:
با توجه به وضعیت ایجاد شده به دلیل بحران ویروس کرونا، امکانی فراهم گردیده 
است تا ثبت نام برای کلیه داوطلبان سراسر کشور )تهران و شهرستان ( و همچنین 
صورت  در  سنجش،  آزمایشی  آزمون های  متقاضی  دبیرستان های  و  آموزشی  مراکز 
تمایل، به صورت تلفنی با شماره 88321455-021 نیز انجام شود و داوطلبان بتوانند 

با استفاده از این روش هم نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام نمایند. 

راهنمای نحوه ثبت نام  اينترنتی آزمون های آزمايشی سنجش
مراحل ثبت نام:

از  )پرداخت  رمز عبور  و  پرونده  و دریافت شماره  ثبت نام  مبلغ  پرداخت  گام اول: 
طریق کارت هاي بانکي عضو شبکه 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 16 رقمی ثبت نام.
شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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من موفق منی شوم!
به آنهايی که می گويند :
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ــف می زنـــد و  ــروع نشـــده اســـت، ســـاز مخالـ ــی شـ هنـــوز ســـال تحصیلـ
می گویـــد: »مـــن می دونـــم کـــه موفـــق نمی شـــم« و بعـــد، از ده هـــا تجربـــة 
ـــا  ـــه باره ـــت. اینک ـــیده اس ـــه نرس ـــه نتیج ـــرده و ب ـــالش ک ـــه ت ـــد ک ـــود می گوی خ
در زمینه هـــای مختلـــف شکســـت خـــورده، دروغ نیســـت؛ امـــا چـــرا؟ آیـــا بـــه 
ـــی  ـــة او، بعض ـــه گفت ـــا ب ـــازگاری دارد؟! آی ـــر ناس ـــا او س ـــا ب ـــا فیه ـــا و م ـــتی دنی راس

از آدم هـــا بـــرای شکســـت خـــوردن آفریـــده شـــده اند؟!

پرورش توانايی نفی
اکثـــر مـــا ترجیـــح می دهیـــم کـــه طـــرز فکـــر و افـــکار یکســـانی را در ذهـــن 
ـــش  ـــجام و آرام ـــی، انس ـــاس هماهنگ ـــا احس ـــه م ـــا ب ـــرا آنه ـــم؛ زی ـــود بپرورانی خ
می بخشـــند. بـــه کار بـــردن روش هـــای یکســـان، همچنیـــن باعـــث می شـــود 
ـــان  ـــاس عادت هایم ـــر اس ـــون ب ـــیم؛ چ ـــته باش ـــری داش ـــالش کمت ـــه ت ـــاز ب ـــه نی ک
عمـــل می کنیـــم؛ امـــا ایـــن عمـــل کـــردن بـــر اســـاس عـــادت، عامـــل عـــدم 
ـــال  ـــاً در ح ـــان دائم ـــز در جه ـــه چی ـــون هم ـــت؛ چ ـــا اس ـــیاری از م ـــت بس موفقی
ـــوع،  ـــدد و متن ـــائل متع ـــا مس ـــه ب ـــم  در مواجه ـــر بخواهی ـــا اگ ـــت، و م ـــر اس تغیی
ــت  ــچ وقـ ــم، هیـ ــنده کنیـ ــان بسـ ــای قدیمی مـ ــا و روش هـ ــه ایده هـ ــط بـ فقـ

ـــد. ـــم ش ـــق نخواهی موف
ـــور  ـــائل و ام ـــا مس ـــه ب ـــه در مواجه ـــت ک ـــی اس ـــق، کس ـــد و موف ـــرد توانمن ـــک ف ی
مختلـــف، بـــه ســـرعت قضـــاوت نمی کنـــد و بـــر اســـاس تجربیـــات گذشـــته و 
عادت هـــای خـــود، بـــا موانـــع و مشـــکالت یـــا حتـــی امـــور  مختلـــف زندگـــی 
خویـــش روبـــرو نمی شـــود؛ بلکـــه بـــه تجربـــة مشـــاهداتش می پـــردازد، بـــدون 
ـــد، و  ـــته باش ـــود داش ـــاهدات خ ـــوص مش ـــی در خص ـــا قضاوت ـــر ی ـــار نظ ـــه اظه اینک
ـــت  ـــا واقعی ـــه ب ـــدش را در مواجه ـــن عقای ـــودن عزیزتری ـــتباه ب ـــا اش ـــت ت ـــاده اس آم
ـــی  ـــان »توانای ـــگفتی ها، هم ـــن ش ـــی پذیرفت ـــل و حت ـــی تحم ـــن توانای ـــرد. ای بپذی

ـــت. ـــی« اس نف
ـــع  ـــد و توق ـــی کنی ـــیر را ط ـــک مس ـــرار و ی ـــار را تک ـــک رفت ـــه ی ـــود همیش نمی ش
ـــی  ـــد متفاوت ـــه مقص ـــا ب ـــد ی ـــت کنی ـــی دریاف ـــه متفاوت ـــه نتیج ـــید ک ـــته باش داش
ـــری  ـــچ تغیی ـــد هی ـــر ندهی ـــد و تغیی ـــای خـــود را بررســـی نکنی ـــر رفتاره برســـید. اگ

هـــم حاصـــل نمی شـــود.
ـــة بســـیار، در آن  ـــا وجـــود مطالع ـــق نیســـتید و ب ـــر در درســـی موف ـــال، اگ ـــرای مث ب
ـــود  ـــة خ ـــوة مطالع ـــه نح ـــت ک ـــد، الزم اس ـــب نمی کنی ـــی کس ـــة خوب درس نتیج
را  در درس مـــورد نظـــر بررســـی کنیـــد و بـــدون تعصـــب نســـبت بـــه شـــیوة 

ـــد. ـــاب کنی ـــری را انتخ ـــود، راه دیگ ـــة خ مطالع
ـــت   ـــن بس ـــه ب ـــیدن ب ـــس رس ـــما را از ح ـــه ش ـــت ک ـــزاری اس ـــی، اب ـــت نف قابلی
نجـــات می دهـــد؛ چـــون کمـــک می کنـــد کـــه خالقانـــه بیندیشـــید و 

ــد. ــدا کنیـ ــدی را پیـ ــای جدیـ راهکارهـ
ـــت،  ـــود نیس ـــردن خ ـــه ک ـــا و توجی ـــه عادت ه ـــردن ب ـــو ک ـــل خ ـــه اه ـــردی ک ف
ـــط  ـــوردن فق ـــت خ ـــه شکس ـــد ک ـــد و می دان ـــم نمی ترس ـــوردن ه ـــت خ از شکس
فرصـــت و انگیـــزه ای بـــرای شـــناخت خـــود، شـــناخت مســـیر و رســـیدن بـــه 
پیـــروزی اســـت؛ امـــا آنـــان کـــه ایـــن واقعیـــت را نمی داننـــد یـــا نمی پذیرنـــد، 
همیشـــه هنـــگام مواجهـــه بـــا شکســـت ها ناامیـــد می شـــوند، منفـــی می بافنـــد 
ـــوردن  ـــت خ ـــدون شکس ـــه ب ـــد ک ـــان می کنی ـــر گم ـــد. اگ ـــینی می کنن و عقب نش
و بـــه راحتـــی بایـــد موفـــق شـــوید، ســـعی کنیـــد کـــه بینـــش صحیح تـــری را 

ـــد. ـــود آوری ـــه  وج ـــود ب ـــت، در خ ـــه موفقی ـــبت ب نس

آرزوی شکست به جای پيروزی
شـــاید شـــما نیـــز تاکنـــون بـــا افـــرادی روبـــرو شـــده باشـــید که، علی رغـــم 
ــادت  ــه آن عـ ــد و بـ ــت می خورنـ ــه شکسـ ــیار، همیشـ ــش بسـ ــالش و کوشـ تـ
کرده انـــد. تعـــدادی از ایـــن افـــراد، بـــه طور  ناخـــودآگاه بـــه دنبـــال شکســـت 
هســـتند و بـــه اســـتقبال آن می رونـــد و  اتفاقـــاً پـــس از شکســـت خوشـــحال 
هـــم می شـــوند؛ زیرا در ایـــن شـــرایط، ترحـــم و توجـــه دیگـــران را بـــه خـــود 

ــد. ــب می کننـ جلـ
 افـــرادی کـــه آرزوی پنهـــان شکســـت خـــوردن را دارنـــد، وارد کارهایـــی 
ــا عمـــداً  ــا آنهـ ــا مشـــخص اســـت؛ امـ می شـــوند کـــه از قبـــل، شکســـت آنهـ
ـــع  ـــا توق ـــی از آنه ـــه کس ـــد و در ادام ـــت بخورن ـــا شکس ـــد ت ـــن  کار را می کنن ای
ـــه  ـــا هم ـــد ت ـــازی می کنن ـــز ب ـــی را نی ـــش قربان ـــازه نق ـــد، و  ت ـــته باش ـــالش نداش ت
ـــر  ـــؤولیتی ب ـــت، مس ـــدم موفقی ـــن ع ـــه در ای ـــد ک ـــوزانند و بپذیرن ـــان دل بس برایش

ـــت! ـــا نیس ـــدة آنه عه
ـــد و در  ـــاب می کن ـــی را انتخ ـــداف بزرگ ـــاً اه ـــه دائم ـــد ک ـــردی را می بینی ـــر ف اگ
ـــن  ـــران از ای ـــد دیگ ـــا همانن ـــورد ام ـــت می خ ـــداف شکس ـــه آن اه ـــیدن ب راه رس
شکســـت خـــوردن ناراحـــت نیســـت، بدانیـــد کـــه وی بـــه صـــورت ناخـــودآگاه 
ـــه  ـــا ب ـــه ت ـــت رفت ـــتقبال شکس ـــه اس ـــته و ب ـــرایطی را داش ـــن ش ـــروز چنی ـــار ب انتظ

ـــت! ـــانس اس ـــه بدش ـــد ک ـــت کن ـــران ثاب دیگ
بـــرای مثـــال، نوجوانـــی  را در نظـــر بگیریـــد کـــه عـــادت بـــه مطالعـــه نـــدارد، 
ـــاعت در روز  ـــنگین 10 س ـــة  س ـــک برنام ـــود، ی ـــی خ ـــة اول مطالعات ـــی در هفت ول
ــن  ــد! چنیـ ــه نمی کنـ ــتر مطالعـ ــاعت بیشـ ــم دو سـ ــل هـ ــد  و در عمـ می چینـ
ـــه  ـــز ب ـــی اســـت و هرگ ـــش دســـت نیافتن ـــه هدف ـــد ک ـــم می دان ـــردی، خـــودش ه ف
ـــه  ـــد ب ـــردن آن، می خواه ـــرا نک ـــه و اج ـــن برنام ـــدن ای ـــا چی ـــا ب ـــد، ام آن نمی رس

ـــدم! ـــق نش ـــی موف ـــردم، ول ـــالش ک ـــن  ت ـــه م ـــد ک ـــت کن ـــران ثاب دیگ

تفکر »همه يا هيچ«
ـــرض  ـــدت در مع ـــه ش ـــز ب ـــتند نی ـــک« هس ـــر و ی ـــر »صف ـــه دارای تفک ـــرادی ک اف
ـــن  ـــی را تعیی ـــتانداردهای باالی ـــا اس ـــرا آنه ـــرار می گیرند؛ زی ـــوردن ق ـــت خ شکس
می کننـــد کـــه رســـیدن بـــه آن اســـتاتداردها، نیازمنـــد ســـال ها تـــالش اســـت. 
ـــی  ـــمت هدف ـــه س ـــد ب ـــه بای ـــد ک ـــان می کن ـــن بی ـــچ« چنی ـــا هی ـــه ی ـــر »هم تفک
ـــی  ـــادی و معمول ـــرایط ع ـــه ش ـــورت ب ـــن ص ـــر ای ـــد، در غی ـــاص باش ـــه خ ـــت  ک رف
قانـــع نبـــاش و منتظـــر یـــک حرکـــت بـــزرگ بـــاش! این گونـــه افـــراد، کمتـــر 
دســـت بـــه عمـــل می زننـــد؛ زیـــرا منتظـــر بـــه وجـــود آمـــدن یـــک شـــرایط 

ایـــده آل می ماننـــد تـــا اقـــدام کننـــد.
ـــد  ـــا باش ـــان مهّی ـــرایط  برایش ـــة ش ـــد هم ـــدن بای ـــگام درس خوان ـــال، هن ـــرای مث ب
ـــک  ـــکل کوچ ـــک مش ـــه ی ـــت ک ـــی اس ـــد، و کاف ـــروع کنن ـــدن را ش ـــا درس خوان ت
پیـــش بیایـــد تـــا از ادامـــة کار صـــرف نظـــر کننـــد و منتظـــر آمـــاده شـــدن 
شـــرایطی عالـــی و ادامـــه کار شـــوند؛ در نتیجـــه، پـــس از مدتـــی، بـــا وجـــود 
ـــاز  ـــود ب ـــای اول خ ـــه ج ـــند و ب ـــود می کش ـــدف خ ـــت از ه ـــا، دس ـــه تالش ه هم

می گردنـــد.
ـــق  ـــع تحق ـــن مان ـــچ بزرگتری ـــا«، هی ـــه ی ـــر »هم ـــه تفک ـــت ک ـــوان گف ـــاید بت  ش
ـــود  ـــب می   ش ـــی دارد و موج ـــاز م ـــت ب ـــما را از حرک ـــه ش ـــرا همیش ـــت؛ زی آرزوهاس
ـــی  ـــد؛ در صورت ـــروع کنی ـــا ش ـــد ت ـــی بمانی ـــرایط عال ـــک ش ـــر ی ـــما منتظ ـــه ش ک

ـــت!  ـــروع اس ـــان ش ـــن زم ـــون بهتری ـــه اکن ک
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تولیمو  پیشرفته  انگلیسي  زبان  آزمون  در  شرکت  متقاضیان  اطالع  به  بدین وسیله 
مطابق  الکترونیکي،  روش  به  فوق،  آزمون   178 الي   167 هاي  دوره  که  مي رساند 
جدول ذیل برگزار خواهد شد. آن دسته از افرادي که متقاضي شرکت در این آزمون 
هستند، مي توانند در زمان مقرر، که از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان اعالم 

مي گردد، نسبت به ثبت نام در آن اقدام نمایند.

یادآوري ۱: متقاضیان الزم است منحصراً به مرکزي که در زمان ثبت نام آن را انتخاب 
آمد  نخواهد  عمل  به  آزمون  آنها  از  مراکز  سایر  در  نمایند؛ چون  مراجعه  نموده اند، 

)اسامي مراکز در سامانه ثبت نام اعالم شده است(.
 7:3۰ بایست ساعت:  مي  آزمون،  جلسه  در  شرکت  براي  2: متقاضیان  یادآوري 
صبح روز آزمون، به مرکز برگزاري، که در زمان ثبت نام انتخاب نموده اند، مراجعه 
نمایند. شروع فرآیند آزمون در ساعت 8:00 صبح روز برگزاري خواهد بود و متقاضیان 
مي بایست نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون، در محل حوزه امتحاني مربوطه 
حضور داشته باشند. عدم حضور به موقع تا فرآیند آزمون و تاخیر بیش از 15 دقیقه، 

منجر به لغو آزمون متقاضي خواهد شد.
الف – شرایط و مدارک مورد نیاز براي شرکت در آزمون:  

برگزار مي گردد،  رایانه  از طریق  الکترونیکي و  این آزمون به صورت  آنجایي که  از 
براي متقاضیان کارت ورود به جلسه آزمون پیش بیني نشده است و نیازي به ارایه 
کارت شرکت در جلسه آزمون در این روش نیست و متقاضیان مي بایست با  کارت 
شناسایي معتبر )شامل: کارت ملي هوشمند، شناسنامه عکسدار جدید یا گذرنامه( به 

حوزه امتحاني ذي ربط مراجعه نمایند.
 آزمون زبان انگلیسي پیشرفته )Tolimo(، شامل دو مرحله تستي و تشریحي است، 
از رایانه )کامپیوتر(، پاسخ سؤاالت تستي و همچنین  با استفاده  باید  که متقاضیان 

متن مربوط به پاسخ سؤال تشریحي را، تایپ و ثبت نمایند.
ب – بخش ها، تعداد سؤاالت و مدت زمان پاسخگویي به آنها:

 -  بخش هاي تستي: شامل 105 سؤال است، و متقاضیان باید جمعاً در مدت 80 دقیقه
 به این سؤاالت پاسخ دهند.

)Structure and Written Expression(بخش اول: ساختار و بیان نوشتاري
تعداد سؤاالت 35 سؤال )15 سؤال تکمیل جمله و 20 سؤال شناسایي خطا(، مدت 

پاسخگویي 22 دقیقه.
)Listening Comprehension(بخش دوم: درک مطلب شفاهي – شنیداري

 B 20 گفت و گوي کوتاه(: 20 سؤال؛ قسمت( A تعداد سؤاالت 35 سوال )قسمت 
مدت  سؤال(،   7 سخنراني(:   3( C قسمت سؤال؛   8 طوالني(:  گوي  و  گفت   2(

پاسخگویي 18 دقیقه.
سؤاالت بخش شنیداري)درک مطلب شفاهي( به صورت مستقل براي هر متقاضي از 
طریق هدست پخش خواهد شد و متقاضیان باید، با توجه به متن سؤال که از هدست 
پخش مي شود، نسبت به انتخاب یکي از چهار گزینه اي که در رابطه با سؤال مربوط 
به این بخش )درک مطلب شفاهي( است، اقدام نمایند. متقاضیان باید توجه داشته 
نیست؛  تکرار  قابل  و  مي شود  یک بار پخش  فقط  متن سؤاالت شنیداري  که  باشند 
لذا الزم است که تمام حواس و دقت خود را براي شنیدن صوت منتشر شده به کار 

ببندند، تا ضرري متوجه آنان نشود.
)Reading Comprehension(بخش سوم: خواندن و درک مطلب

تعداد سؤاالت 35 سؤال، مدت پاسخگویي 40 دقیقه.
- بخش تشریحي:نوشتاري)Writing( شامل یک سؤال است که متقاضیان باید 
در مدت 30 دقیقه از طریق رایانه )کامپیوتر( به سؤال مربوط پاسخ دهند. متقاضیان 

در این قسمت مي بایست از مهارت تایپ جمالت با کیبورد برخوردار باشند.
ج– تذکرات مهم:

براي  التکس  دستکش  و  فیلتر(  )بدون  الیه  سه  ساده  ماسک  داشتن  همراه   -1
متقاضیان الزامي است و مراکز آزمون موظف هستند که از ورود متقاضیان به سالن 

آزمون، بدون همراه داشتن لوازم فوق خودداري نماید.
هوشمند،  ملي  کارت  )شامل:  معتبر  شناسایي  کارت  بایست  مي  متقاضیان   -2

شناسنامه عکسدار جدید یا گذرنامه( همراه داشته باشند.
)خودکار،  افزار  نوشت  شامل:  اضافي  وسایل  هرگونه  آوردن  از  باید  متقاضیان   –3
خودنویس، اتود، روان نویس، کاغذ یادداشت و ...(، کیف یا ساک دستي، کتاب، جزوه، 
ماشین حساب، تلفن همراه و ... اکیداً خودداري نمایند. ضمناً ممکن است که محلي 
براي نگهداري این وسایل در حوزه هاي امتحاني پیش بیني نشده باشد؛ لذا حوزه هاي 

امتحاني، مسؤولیتي در قبال نگهداري از این وسایل ندارند.
قبیل:  از  وسیله،  نوع  هر  کردن  بدل  و  رد  یا  متقاضیان  سایر  با  کردن  4- صحبت 
لوازم التحریر، نت )یادداشت( و ... در جلسه امتحان، تقلب و تخلف محسوب مي شود و 
با متقاضي متخلف، برابر قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري، 

رفتار خواهد شد.
5- همراه داشتن هرگونه وسایل غیرمجاز، شامل: دستگاه هاي ارتباط الکترونیکي، تلفن 
همراه، ولو به صورت خاموش، ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند، دستبند هوشمند، 
و  تخلفات  به  رسیدگي  قانون  آزمون، طبق  در جلسه  ماشین حساب  یا  هندسفري 

جرایم در آزمون هاي سراسري، موجب محرومیت از گزینش در آزمون مي شود.
6- در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاري آزمون، الزم است 
سیستم  طریق  از  آزمون،  برگزاري  زمان  از  بعد  روز  یک  تا  حداکثر  متقاضیان،  که 
پاسخگویي اینترنتي مندرج در درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به 
نشاني: www.sanjesh.org  با این سازمان مکاتبه و درخواست خود را ثبت نمایند. 
بدیهي است که درخواست هاي واصله بعد از مهلت مقرر، قابل بررسي و پي گیري 
نخواهد بود. ضمناً الزم است که از مراجعه حضوري به این سازمان، خودداري گردد.

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

تاريخ  و نحوه  برگزاري آزمون )الکترونيکي( زبان انگليسي 

پيشرفته توليمو )Tolimo( دوره هاي 167 الي 178
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پيك سنجش، هفته نامه خربى و اطالع رساىن سازمان سنجش آموزش كشور است 

كه از پاييز سال 1375 تاكنون به طور پيوسته، دوشنبه هر هفته )  از سال گذشته 

به صورت الکرتونیکی ( منترش مى شود. هفته نامه پيك سنجش، دربردارنده آخرين 

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

تا پايان آن )ثبت نام آزمون تا اعالم نتايج نهايى و معرىف اسامى پذيرفته شدگان هر 

آزمون(، از سوى سازمان سنجش آموزش كشور اجرا مى شود. 

اين هفته نامه، با ستون ها و صفحات ثابت و متغريى مانند: يادداشت هفته، اخبار، 

اطالعيه، گزارش خربى، گفت و گو، آشنايى با رشته هاى دانشگاهى، آگهى و ... به 

فراخور برنامه زماىن آزمون ها، با مخاطبان جوان خود )دانش آموزان سال هاى آخر 

دبريستان يا دانشجويان دوره هاى كارداىن، كارشناىس، كارشناىس ارشد، داوطلبان 

آزمون رسارسى، كارشناىس ناپيوسته، كارشناىس ارشد و دكرتى( همراه مى شود و 

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

سوى سازمان سنجش برگزار مى گردد گام برمى دارد.

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

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

شادكامى و موفقيت اين عزيزان مى انديشد.

خواننـدگان، بازديدكننـــدگان و عالقه منــدان مى تواننــد طـرح هـا، عكـس ها، 

PEYK@SANJESH.ORG :مطالب، انتقـاد ها و پيشنهـادهاى خود را به نشـاىن 

ارسال منايند. 

 :نشانی سایت  
peyk.sanjesh.org
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