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 کارداني به کارشناسي ناپیوسته 
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رشته های  برای  استاندارد  آزمون  دو  دنیا،  تمام  در 
پر متقاضی برگزار می شود.

علمی کشور  نقشه جامع  اجرای  راهبری  جلسه 147 ستاد 
به ریاست دکتر سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی، به صورت حضوری و مجازی در محل دبیرخانه این 

شورا برگزار شد.
ابراهیم خدایی، معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش  دکتر 
به  سنجش،  سازمان  گفت:  جلسه  این  در  کشور،  آموزش 
لحاظ تخصصی و موضوعی، در هر پیشنهادی که برای آزمون 
سراسری داشته، شورای عالی انقالب فرهنگی را محور قرار 

داده است.

وی افزود: شورای عالی انقالب فرهنگی، به لحاظ اشرافیت باید 
به این موضوع ورود کند. سازمان سنجش با طرح سامان دهی 
راستای  در  موضوع،  این  و  نیست  مخالف  سراسری  آزمون 
سیاست های کلی سنجش و پذیرش است که جزء سیاست های 
اصلی ما، یعنی جدا سازی سنجش از پذیرش، اعتبار بخشی به 
آزمون ها، استقالل دانشگاه ها، استاندارد سازی سوابق تحصیلی 
و تعدد برگزاری آزمون هاست، و این سیاست ها، در راستای 

همان سیاست های سامان دهی کنکور است.
دکتر خدایی ادامه داد: در کنکور، دو کلمه کلیدی »سنجش و 
پذیرش« را داریم. سنجش، یعنی آزمون های استاندارد پیشرفت 
تحصیلی، و استعداد تحصیلی، تشخیص موفق بودن داوطلب 
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پست الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت امام حسن مجتبي )ع( فرمودند:
همانا خداوند روزِي شما را بر عهده گرفته و شما 
را براي بندگي فراغت بخشیده و به شکرگزاري 
تشویق کرده و نماز را بر شما واجب فرموده و به 

پرهیزکاري توصیه نموده است.

خدا را بزرگ دار و دوستان خدا را دوست شمار و 
از خشم بپرهیز )و خود را از آن بَِرهان( که خشم 

سپاهی است بزرگ از سپاهیان شیطان. 

حضرت امام حسن مجتبي )ع( فرمودند:
بین حّق و باطل، چهار انگشت فاصله است: آنچه 
را که با چشم خود ببیني، حّق است، و آنچه را که 
شنیدي یا برایت نقل کنند، چه بسا باطل باشد.  

ثبت درخواست الکترونیکی داوطلبان و چند نکته
همان گونه که داوطلبان گرامی اطالع دارند، سازمان 
سنجش آموزش کشور از سال ها پیش، که عمر آن به 
چند دهه می رسد، اقدام به تشکیل واحدهای متنوع 
پاسخگویی به داوطلبان در بستر تشکیالت اداری خود 
از طریق بخش های  آنها  به سؤاالت  نموده و همواره 
پاسخگو  الکترونیکی  و  تلفنی  حضوری،  پاسخگویی 

بوده است.
حال، با عنایت به شرایط خاص کشور در 14 ماه اخیر 
که درگیر مسائل مرتبط با بیماری کرونا است )به ویژه 
در این چند هفته که متأسفانه شیوع این بیماری در 
راستای  در  و  است(  کرده  پیدا  صعودی  سیر  کشور 
همکاری و همیاری با داوطلبان و همچنین بخش های 
به  با دلسوزی بی پایان  از یک سو  درمانی کشور که 
صورت شبانه روزی اقدام به درمان مبتالیان به بیماری 
این  گسترش  نگران  دیگر  سوی،  از  و  نموده،  کرونا 
شایسته  سازمان سنجش  بیماری خطرناک هستند، 

عدم  به  عنایت  با  عزیز،  داوطلبان  که  است  دیده 
پذیرش حضوری داوطلبان به خاطر شرایط پیش آمده 
و همین طور به منظور سرعت بخشیدن در بررسی و 
ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، به سیستم 
پیشخان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش 
 http://darkhast.sanjesh.org :کشور به آدرس
مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات الزم 
ثبت کنند. بدیهی است که پس از ثبت درخواست، 
برای داوطلبان، شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام 
از  می توانند پس  عزیزان  این  و  میشود  ارسال  کوتاه 
کوتاه،  پیام  طریق  از  رهگیری  کد  و  شماره  دریافت 
آدرس:  به  مکاتبات  الکترونیکی  رهگیری  پرتال  به 
از  و  شده  وارد   http://rahgiri.sanjesh.org

آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

شاد و پیروز باشید

نوزدهم ماه مبارک رمضان

سالروز رضبت خوردن 

موالی متقیان 

حرضت 
امیراملؤمنین)ع( 

بر متام  شیفتگان 

آن اسطوره الهی تسلیت باد 
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زمان برگزاری سه آزمون وزارت 
بهداشت اعالم شد

زمان برگزاری آزمون های میان دوره پیش کارورزی، 
دانشگاه های  دندان پزشکی  و  پزشکی  پایه  علوم 

علوم پزشکی اعالم شد. 
پزشکی، تاریخ برگزاری  آموزش  سنجش  مرکز 
آزمون های میان دوره پیش کارورزی، علوم پایه پزشکی 
و دندان پزشکی سال 1400 دانشگاه های علوم پزشکی 

را اعالم کرد.
بنا بر تأکید مرکز سنجش آموزش پزشکی، در صورت 
با  مبارزه  ملی  ستاد  بعدی  مصوبات  با  مغایرت  عدم 
دوره پیش کارورزی،  میان  آزمون های  کرونا،  بیماری 
علوم پایه پزشکی و دندان پزشکی، روز جمعه 21 خرداد 

ماه در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار خواهد شد.
در خصوص  بیشتر  جزئیات  که  است  یادآوری  به  الزم 
میان  برگزاری آزمون های  دقیق  ساعت  و  زمان 
دوره پیش کارورزی، علوم پایه پزشکی و دندان پزشکی، 
به  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  طریق  از  متعاقباً 
رسانی  اطالع  پزشکی  علوم  دانشگاه های  و  داوطلبان 

خواهد شد.

از11اردیبهشتماهآغازمیشود:

ثبت نام مهمانی و نقل و انتقال 
دانشجویان 

سال  در  دانشجویان  انتقال  و  مهمانی  ثبت نام 
در  ماه  اردیبهشت   11 از   1۴۰1-1۴۰۰ تحصیلی 
آغاز  دانشجویان  امور  سازمان  سجاد  سامانه 
خواهد شد و تا 1۰ خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقال به سایر دانشگاه ها، 
از 11 اردیبهشت تا 10 خرداد ماه فرصت دارند به منظور 
ثبت درخواست خود برای سال تحصیلی 1401-1400 
 https://portal.saorg.ir  :به سامانه سجاد به آدرس 

مراجعه و نسبت به ثبت تقاضای خود اقدام کنند.
درخواست  که  موظفند  مبدأ  دانشگاه های  همچنین 
شرایط،  داشتن  صورت  در  و  کرده  بررسی  را  دانشجو 
از 11 خرداد لغایت 15 تیر ماه، نظر خود را در سامانه 
یاد شده اعالم، و در صورت موافقت، ریز نمرات دانشجو 
دانشگاه های  سپس  کنند؛  ارسال  مقصد  دانشگاه  به  را 
نسبت  ماه،  مرداد  پایان  تا  حداکثر  که  موظفند  مقصد 
به بررسی تقاضاها اقدام و نتیجه را از طریق سامانه یاد 

شده اعالم کنند.
بیماری  شیوع  دلیل  به  شده  ایجاد  شرایط  به  توجه  با 
کرونا در کشور و پیروی تمام مؤسسات آموزش عالی از 
با کرونا، در صورت  دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه 
دانشجویان  انتقال  و  مهمانی  بیماری،  وضعیت  تداوم 
تحت شرایط حاکم خواهد بود و موافقت مؤسسات مبدأ 
و مقصد با درخواست های مهمانی و انتقال، در صورت 
عالی  آموزش  مؤسسات  در  عادی،  شرایط  به  بازگشت 

امکان پذیر خواهد بود.
شروع  زمان  که  هستند  موظف  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
از  استفاده  با  را  انتقال  و  مهمانی  درخواست های  ثبت 
ابزارهای مناسب اطالع رسانی )به ویژه از طریق فضای 

مجازی( به اطالع کلیه دانشجویان برسانند.
حاکم  شرایط  از  آگاهی  ضمن  دانشجو،  همچنین 
و  مبدأ  دانشگاه  شرایط  و  کرونا  بیماری  بروز  دلیل  به 
تحصیلی  وضعیت  از  کامل  اطالع  با  می بایست  مقصد، 
امور  سازمان  سجاد  سامانه  در  ثبت نام  شرایط  و  خود 
دانشجویان، در موعد اعالم شده )11 اردیبهشت لغایت 
10 خرداد ماه( درخواست خود را مبنی بر نوع آن )دو 
نیمسال مهمانی، تمدید مهمانی، مهمان دائم و انتقال( 
برای سال تحصیلی 1400- 1401 ثبت کرده و با اطالع 
کامل از شرایط و ضوابط دانشگاه مقصد، رشته و مقطع 
تحصیلی، وضعیت دوره مورد تقاضا در دانشگاه مقصد، 
نسبت به انتخاب دانشگاه یا مؤسسه مقصد اقدام نموده 
و  اسکن  شده  ارائه  تقاضای  برای  را  خود  مستندات  و 

ضمیمه تقاضای خود کند.
ابتدا  درخواست  ثبت  منظور  به  متقاضیان،  ضمناً 
دانشجویان  امور  سازمان  سجاد  سامانه  در  می بایست 
ثبت نام کنند و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور 
از قسمت خدمات سازمان، درخواست مهمانی و انتقال 

خود را ارائه کنند.
انتقال،  و  مهمانی  متقاضی  که  است  یادآوری  به  الزم 
درخواستی  واحدهای  اعالم  و  اطالعات  مسؤول صحت 
ارائه شده در خصوص شرایط خاص و درخواست خود 

خواهد بود، و در صورت عدم احراز هر یک از اطالعات 
ارائه شده، تقاضا از وضعیت بررسی خارج خواهد شد.

با  توأم  انتقال  متقاضی  دانشجویان  که  است  گفتنی 
تغییر رشته نیز می بایست از طریق سامانه سجاد بخش 

شورای بررسی موارد خاص مبدأ و مقصد اقدام کنند.
در شهر محل  می بایست  انتخابی حتماً  دانشگاه  ضمناً 
صورت  در  حتی االمکان،  یا  متقاضی  خانواده  سکونت 
نبودن دانشگاه در محل مذکور، در شهرهای نزدیک تر 
به محل سکونت باشد تا از ترددهای غیرضرور جلوگیری 
هرگونه  داشتن  صورت  در  همچنین  متقاضیان  شود. 
سؤال یا مشکل در خصوص سامانه سجاد، می بایست از 
قسمت پشتیبانی این سامانه درخواست خود را ارسال 

کنند.

ثبت نام بدون آزمون )ویژه
 استعدادهای درخشان( دوره دکتری 

در دانشگاه آزاد آغاز شد

ثبت نام بدون آزمون )ویژه استعدادهای درخشان( 
آزاد  دانشگاه   1۴۰۰ سال  تخصصی  دکتری  دوره 

اسالمی آغاز شد.
دانشگاه  فارغ التحصیلی  و  پذیرش  سنجش،  مرکز 
)ویژه  آزمون  بدون  ثبت نام  متقاضیان  کرد؛  اعالم  آزاد 
سال  تخصصی   دکتری  دوره  درخشان(  استعدادهای 
ساعت تا  می توانند  اسالمی  آزاد  دانشگاه   1400 
24 چهارشنبه ۸ اردیبهشت ماه، نسبت به ثبت نام در 

این پذیرش اقدام کنند.
الکترونیکی  ثبت نام  سامانه  به  مراجعه  با  داوطلبان، 
آدرس:  به  فارغ التحصیلی  و  پذیرش  سنجش،   مرکز 
دفترچه  مطالعه  پس از  و    www.azmoon.org
استعدادهای  ویژه  شرایط  داشتن  صورت  در  و  راهنما 
درخشان دوره دکتری تخصصی، ابتدا می بایست نسبت 
سامانه،  به  ورود  با  سپس  اعتباری و  کارت  خرید  به 
نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته محل های درخواستی 

خود 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، آنها را نزد خود حفظ کنند.
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با توجه به عدم پذیرش حضوری داوطلبان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و به 
منظور تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضــیان می توانند به 
 سیـــستم پیشخان خدمـــات الکترونیکی ســـازمان سنـجش آمـوزش کشور به آدرس:

 http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات الزم 
ثبت نمایند. ضمناً پس از ثبت درخواست، برای داوطلب ، شماره نامه و کدرهگیری از 

طریق پیام کوتاه ارسال می شود.
به  کوتاه،  پیام  طریق  از  رهگیری  کد  و  شماره  دریافت  از  پس  توانند  می  داوطلبان 
http://rahgiri.sanjesh.org آدرس:  به  مکاتبات  الکترونیکی  رهگیری   پرتال 
وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.                                                                                                                
روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست داوطلبان به 

روش الکترونیکی

12 اردیبهشت، سالروز شهادت 

استاد مرتضی مطهری 
و روز معلّم، گرامی باد 

در رشته انتخابی است. دو آزمون استاندارد در تمام 
دنیا برای رشته های پر متقاضی برگزار می شود؛ 
ضمن آنکه پذیرش هم به معنی اختصاص دادن 
صندلی است. با این دو کلمه کلیدی سنجش و 
پذیرش، مؤلفه های پذیرش دانشجو، یعنی استعداد 
تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، جدا بودن سنجش از 

پذیرش و منطبق بودن شهریه و تقاضاست.
معاون وزیر علوم افزود: در وضعیت موجود، این 
که  می شود  گرفته  آزمونی  و  داریم  را  مؤلفه  دو 
پیشرفت تحصیلی فرد را اندازه گیری می کند و 
علت  دارد.  وجود  هم  پذیرش  و  تمرکز سنجش 
نیروی  به  نیاز  پذیرش،  و  سنجش  بر  تمرکز 

متخصص در برهه هایی از زمان در برخی از مراکز مثل دانشگاه فرهنگیان و وزارت بهداشت 
و…، و تغییر نگاه به دانشگاه و تحصیل، فقدان صالحیت حرفه ای و تغییر ترکیب بوده است.

رئیس سازمان سنجش، درباره تفاوت های جذب دانشجو در ایران با سایر کشورها، افزود: تنها 
کشوری هستیم که در آن همه می خواهند وارد آموزش عالی شوند و کشوری با آموزش 
جزیره ای )انجام آموزش به صورت تکه تکه در چند وزارتخانه( هستیم و کشوری هستیم که 
با استفاده از سیستم سنجش و پذیرش نیرو، استخدام می کنیم و تنها کشوری هستیم که 

سیستم متمرکز داریم.
وی گفت: شیوه فعلی نظام سنجش و پذیرش، نقاط قوت و نقاط ضعفی دارد؛ از جمله نقاط 
قوت آن، شفاف بودن، پاسخگو بودن، نبودن تبعیض، باال بودن سرعت، دقت و امنیت، رقابت 
عادالنه و سراسری است، و از جمله نقاط ضعف اساسی آن نیز عدم مشارکت دانشگاه ها در 
جذب دانشجو، حساسیت بسیار زیاد و تحمیل فشار روانی بر داوطلب، تأثیر گذاری بر برنامه های 
درسی، وجود قوانین و مقررات متعدد، متنوع و بعضاً متناقض در این حوزه، عدم توجه به نیازها و 
توسعه کشور، ایجاد بازار کاذب برای مؤسسات کنکوری و صرف هزینه زیاد برای داوطلب است.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: مجلس، سه قانون درباره سیستم پذیرش کنکور 
دارد که آخرین مورد آن در سال 95 تصویب شد. سال ۸6 قانون حذف کنکور تصویب شد و 
قرار شد که از سال ۸6 تا 90 باید کنکور حذف بشود و سوابق تحصیلی جایگزین آن شود و 
همچنین اعالم شد که هر سال سهم سوابق 25 درصد اعمال شود و آموزش و پرورش به جای 

یک سال، سه سال امتحان نهایی بگیرد و در نهایت داوطلب با سوابق تحصیلی جذب شود.

همچنین در سال 92 مجلس این قانون را به دلیل 
عملیاتی نشدن عوض کرد و اعالم کرد که این درصد، 
به تناسب پوشش سوابق تحصیلی در جذب دانشجو 

اعمال شود. 
دکتر خدایی خاطر نشان کرد: بر اساس طرح شورای 
اساس سه  بر  باید  فرهنگی، سنجش  انقالب  عالی 
مؤلفه انجام شود؛ به این صورت که آزمون اختصاصی 
و هوش و استعداد تحصیلی را سازمان سنجش برگزار 
کرده و امتحانات نهایی را آموزش و پرورش برگزار 
کند. همچنین گفته شده است که سهم کنکور 40 
درصد و تأثیر سوابق تحصیلی 60 درصد باشد و برای 
آزمون هوش و استعداد تحصیلی نیز سهمی در نظر 
گرفته نشده، ولی حق وتو به آزمون هوش و استعداد تحصیلی، در مقابل نتایج دو آزمون دیگر 
داده شده است؛ به این صورت که داوطلب اگر در آزمون هوش و استعداد تحصیلی حداقل نمره 

را کسب نکند، حتی اگر در دو آزمون دیگر نمره مناسب را کسب کند، قبول نمی شود.
معاون وزیر علوم توضیح داد: در این طرح، به دانشگاه ها اختیار داده شده است که در تک تک دروس، 
کف نمره تعیین کنند و 30 درصد جذب دانشجوی پزشکی از کارشناسی و حذف کنکور کاردانی 
و پذیرش در رشته های کم متقاضی با استفاده از سوابق تحصیلی، از جمله این سیاست هاست. 
می شود. تحصیلی تکمیل  سوابق  طریق  از  دانشگاه ها  ظرفیت  درصد   ۸6 نیز  اکنون  هم 

دکتر خدایی، در ادامه، درباره اشکاالت اجرایی این طرح توضیح داد: باید قوانین موجود در این 
مسیر که مصوب دستگاه های مختلف است، مشخص و رفع ابهام شود. اختالف معدل و سوابق 
تحصیلی در مناطق محروم زیاد است و با پیاده کردن این طرح، مناطق محروم متضرر می شوند. 
مشکل دیگر این طرح، برای دانش آموزانی است که در کنکور سال های قبل موفق به قبولی 
نشده اند و با پیاده کردن طرح تاًثیر 60 درصدی سوابق تحصیلی ضربه می خورند؛ بنابراین، 

تکلیف داوطلب در بدو ورود به آموزش متوسطه باید مشخص شود.
رئیس سازمان سنجش افزود: از سال ۸4 امتحان نهایی برگزار می شود، ولی ما هنوز 30 درصد 
سوابق تحصیلی را هم نداریم و تا رسیدن به 60 درصد، راه زیادی را در پیش داریم؛ بنابراین، 

در اختالف استان ها و مناطق محروم هم باید با احتیاط زیادی برخورد کنیم.
دکتر خدایی، در پایان، گفت: نباید 60 درصد سوابق تحصیلی برای کسانی که از سیستم 

آموزش و پرورش خارج شده اند، اعمال شود.

رئیس سازمان سنجش مطرح کرد:

سازمان سنجش با طرح سامان دهی آزمون سراسری مخالف نیست
ادامه از صفحه 1
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جدول رشته هاي امتحاني با آزمون و پذیرش براساس سوابق تحصیلي )بدون آزمون(  کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال1400

* پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصیلي غیرپزشکي دانشگاه آزاد اسالمي و رشته هاي تحصیلي مهندسي بهداشت محیط دانشگاه مذکور، صرفًا براساس 
سوابق تحصیلي )معدل کل دوره کارداني( متقاضیان و در سایر رشته هاي گروه پزشکي این دانشگاه )شامل: تکنولوژي اتاق عمل، بهداشت عمومي، علوم 
آزمایشگاهي و مامایي (، براساس آزمون صورت مي گیرد. تاریخ، نحوه انتخاب رشته و همچنین کدرشته محل هاي دانشگاه آزاد اسالمي، متعاقبًا از طریق 

درگاه اطالع رسانی  مرکز  سنجش و پذیرش دانشگاه مذکور به اطالع متقاضیان عالقه مند خواهد رسید.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

تاریخ ثبت  نام و انتخاب رشته آزمون

 کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1400 
بدین وسیله به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کارداني به کارشناسي 
به صورت  آزمون،  این  در  براي شرکت  ثبت نام  که  ناپیوسته سال 1400 مي رساند 
اینترنتي از روز یکشنبه مورخ 1400/03/23 آغاز خواهد شد و تا روز  یکشنبه مورخ 
1400/03/30 ادامه خواهد یافت؛ بر این اساس، ضرورت دارد که همه متقاضیان در 
مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب 
اطالع رساني  پایگاه  به  ثبت نام،  نیاز  مورد  اطالعات  و  مدارک  نمودن  فراهم  و  رشته 
این سازمان به نشاني:  www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام در این 
آزمون اقدام نمایند. با توجه به اینکه ثبت نام و انتخاب رشته در این آزمون، در یک 
مرحله انجام مي شود، متقاضیان مي بایست، همزمان با ثبت نام، نسبت به درج رشته 
محل هاي تحصیلي خود در فرم تقاضانامه اینترنتي با توجه به رشته هاي اعالم شده 

در دفترچه راهنما، اقدام نمایند.
با  انتخاب رشته، همزمان  و  ثبت نام  راهنمای  و همچنین دفترچه  تکمیلي  اطالعیه 
این  اطالع رسانی  درگاه  روي   1400/03/23 مورخ  یکشنبه  روز  در  ثبت نام،  شروع 
سازمان قرار خواهد گرفت. متقاضیان الزم است که برای اطالع از شرایط و ضوابط 
شرکت در این آزمون و نوع پذیرش رشته های امتحانی با آزمون یا براساس سوابق 
تحصیلي »بدون آزمون«، دفترچه راهنمای مذکور را به دقت مطالعه نمایند. ضمناً 
آزمون آن دسته از رشته هایي که پذیرش آنها به صورت »با آزمون« است، در روز 
جمعه مورخ 1400/05/22 برگزار خواهد شد و فهرست رشته های امتحانی با ذکر نوع 

پذیرش آنها به شرح جداول شماره 1 و 2 ذیل اعالم می گردد:
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بیشـتر داوطلبـان آزمـون سراسـری، قبـل از کنکور، در 
آزمون هـای آزمایشـی، کـه از سـوی مؤسسـات مختلف 
یـا خـود مـدارس برگـزار می شـود، شـرکت می کننـد 
تـا بـرای شـرکت در آزمـون سراسـری آمادگـی الزم را 
کسـب کننـد )هرچنـد بـه خاطـر شـرایط روز و خطـر 
شـیوع بیمـاری کرونـا، از رونـق ایـن آزمون هـا کاسـته 
از  قابـل توجهـی  تعـداد  امـا متأسـفانه  شـده اسـت(؛ 
داوطلبـان بـه تحلیـل آزمـون بی توجـه هسـتند و بـه 
همیـن دلیـل، بهـرۀ چندانـی از آزمون هـای متعـددی 
کـه می دهنـد، نمی برنـد. آنهـا آزمـون می دهنـد و بعد 
بـا توجـه بـه نتیجـۀ خـوب یا بـد آزمـون، چنـد روزی 
را بـا حـال خـوب یـا بـد سـپری می کننـد و بعـد برای 
آزمـون بعـدی آمـاده می شـوند، و در نهایـت، بـا اینکـه 
وضعیـت  از  داده انـد،  زیـادی  آزمایشـی  آزمون هـای 
علمـی و روحـی خـود هیچ اطالعـی ندارنـد و به همین 
دلیـل تصـور می کننـد که بـرای بـه دسـت آوردن یک 

نتیجـۀ خوب در آزمون سراسـری، باید شـانس داشـت؛ 
چـون هیـچ چیـز قابـل پیش بینـی نیسـت!

امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه وقتی شـما دلیل خـوب یا 
بـد دادن آزمونتـان را ندانیـد، نمی توانیـد بـرای آزمون 
داشـته  برنامه ریـزی  خودتـان  بعـدی  آزمون هـای  یـا 
باشـید، و در نهایـت، بهترین کارکرد خـود را در آزمون 
سراسـری ارائـه دهیـد. بسـیاری از اوقـات داوطلبـان از 
می شـوند؛  متعجـب  خـود  آزمایشـی  آزمـون  نتیجـه 
بـرای مثـال، می گوینـد کـه وقتـی آزمـون مـی دادم، 
جـواب  معـارف  سـؤال های  تمـام  بـه  می کـردم  فکـر 
صحیـح داده ام و حـاال علت کسـب این درصـد پایین را 
نمی دانـم. زمانـی کـه از آنهـا پرسـیده می شـود کـه آیا 
تحلیـل آزمـون کرده ایـد، یـا پاسـخ منفـی می شـنوی 
یـا بـه شـما یـک تحلیـل سرسـری ارائـه می کننـد که 
فایـده ای نـدارد؛ این در حالی اسـت که تمام مشـاوران 
و دبیـران مجـرب، معتقدنـد کـه تحلیل آزمون، بسـیار 

مهم تـر از شـرکت در خـود آزمـون اسـت.
امـا چگونـه تحلیـل آزمـون کنیم تـا بهـرۀ الزم را از آن 
ببریـم. در سـطور زیـر، بـه نـکات مهمـی کـه در یـک 
تحلیـل بایـد به آن نکات توجه داشـت اشـاره می کنیم.

همۀ سؤال ها را بررسی کنید
مهم تریـن کاری کـه بعـد از شـرکت در هر آزمـون باید 
انجـام دهیـد، بررسـی دقیق تـک به تک سؤال هاسـت؛ 
یعنـی حتـی سـؤال هایی را کـه بـه آنهـا صحیح پاسـخ 
داده ایـد، بررسـی کنیـد تـا اگـر نکتـه ای دارد که شـما 
هنـگام آزمـون بـه آن توجـه الزم را نداشـته اید یـا بـه 
طـور اتفاقـی سـؤالی را صحیـح پاسـخ داده ایـد، متوجه 
شـوید، و اگـر نکتـه ای مهـم و کلیـدی در  سـؤال مورد 
نظـر اسـت، آن نکتـه را در دفترچـه یادداشـتی کـه به 
همیـن منظـور تهیـه کرده ایـد، بنویسـید؛ در ضمـن، 
بـه راه حلـی برخـورد  گاهـی در پاسـخنامه تان شـما 
می کنیـد کـه سـاده تر اسـت یـا زمـان کمتـری می برد. 
آشـنایی بـا ایـن راه حل ها، در آزمون سراسـری بسـیار 
مهـم اسـت. این کار را بـرای بررسـی سـؤال هایی که به 
آنهـا پاسـخ نـداده یا به آنهـا پاسـخ اشـتباه داده اید نیز 

دهید. انجـام 
از سـوی دیگر، وقتی شـما تمام سـؤال ها را بررسـی 
می کنیـد، بـا نقـاط قـوت خـود نیـز آشـنایی 
و  می کنیـد  پیـدا  دقیق تـری  و  بیشـتر 
می توانیـد روی آنهـا سـرمایه گـذاری 

ویـژه ای کنیـد.

چگونه تحلیل آزمون کنیم؟
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بعد از بررسی هر سؤال و ذکر کردن علت عدم پاسخگویی به هر 
سؤال در کنار آن، شما دید دقیق تر و کامل تری نسبت به وضعیت 

خود در آزمون مورد نظر خواهید داشت، و اگر چهار یا پنج 
آزمون را به همین صورت بررسی کنید، می توانید متوجه شوید 

که بیشترین دلیل غلط جواب دادن یا عدم پاسخگویی شما به 
برخی از سؤاالت چیست؛ آن وقت می توانید برنامه ریزی درستی 

برای رفع مشکل یا مشکالت موجود خود داشته باشید

علت غلـط زدن یا پاسـخ ندادن به هر سـؤال 
بنویسید را 

اگـر تسـتی را غلط زده اید، بررسـی کنیـد و علت آن را 
بیابیـد؛ آیـا دلیـل غلـط زدن تسـت این بوده اسـت که 
مبحثـی را کـه از آن مبحـث تسـت طرح شـده اسـت، 
بلـد نبوده ایـد؟ آیا بـه نکتۀ کلیدی سـؤال دقـت نکرده 
بودیـد و در واقـع علـت غلـط زدن شـما، بی دقتـی در 
در  آیـا  اسـت؟  بـوده  گزینه هـا  یـا  سـؤال  خوانـدن 
محاسـبات مشـکل داشـته اید؟ بعـد از یافتـن دلیل، آن 
را در کنـار سـؤال یادداشـت کنیـد و حتمـاً در دفترچه 
یادداشـت خـود، برای رفع اشـتباه یا مشـکالت موجود، 
برنامه ریـزی داشـته باشـید تـا در زمـان مناسـب، اقدام 
بـه رفـع مشـکل موجـود بنماییـد. همچنیـن اگـر بـه 
بررسـی کنیـد؛  را  نداده ایـد، علـت آن  پاسـخ  سـؤالی 
مثـال، شـاید علـت آن، سـرعت کـم شـما در  بـرای 
پاسـخگویی بـه سـؤال ها باشـد و اینکـه شـما در زمـان 
تعییـن شـده نتوانسـته اید بـه سـؤال مـورد نظر پاسـخ 
دهیـد؛ یـا امـکان دارد کـه شـما بـه مبحثی کـه از آن 
سـؤال طـرح شـده بـود، مسـلط نبوده ایـد یـا در برنامه 
مطالعاتـی خـود هنـوز آن مبحـث را مطالعـه نکرده اید. 
همچنیـن امـکان دارد کـه متوجه مفهوم سـؤال نشـده 
باشـید و ... در هـر صـورت، بعـد از بررسـی هر سـؤال و 
ذکـر کـردن علـت عـدم پاسـخگویی بـه هـر سـؤال در 
کنـار آن، شـما دیـد دقیق تـر و کامل تـری نسـبت بـه 
وضعیـت خـود در آزمـون مـورد نظر خواهید داشـت، و 

اگـر چهـار یـا پنج آزمـون را بـه همین صورت بررسـی 
کنیـد، می توانیـد متوجـه شـوید کـه بیشـترین دلیـل 
غلـط جـواب دادن یـا عدم پاسـخگویی شـما بـه برخی 
از سـؤاالت چیسـت؛ آن وقـت می توانیـد برنامه ریـزی 
درسـتی بـرای رفـع مشـکل یا مشـکالت موجـود خود 

باشید. داشـته 
گاهی شـما یک سـؤال را با شک و تردید پاسخ داده اید. 
در ایـن مـورد، چـه بـه آن سـؤال، درسـت پاسـخ داده 
باشـید و چـه غلط، بایـد روی مبحث مورد نظر، بیشـتر 
وقـت بگذاریـد تـا از مرحلـه تردیـد به قطعیت برسـید.
گاهـی نیـز شـما متوجـه می شـوید کـه بـه دلیـل عدم 
آمادگـی روحـی، نتیجـۀ خوبی کسـب نکرده ایـد؛ برای 
مثـال، متوجه می شـوید که شـب قبـل از آزمون، خوب 
نخوابیده ایـد و بـرای همیـن سـر جلسـۀ آزمـون تمرکز 
الزم را نداشـته اید یـا چـون صبحانـه نخورده ایـد، برای 
پاسـخگویی  هنـگام  ذهنتـان  محاسـباتی،  سـؤال های 
اسـت،  نمـی داده  یاری تـان  خوبـی  بـه  سـؤال ها،  بـه 
و باالخـره اینکـه بیـش از حـد درگیـر نتیجـۀ آزمـون 
هسـتید و بـرای همیـن دقـت الزم را در حیـن آزمـون 
نداریـد. بـا تحلیـل آزمون، شـما می توانید بـه این نقاط 
ضعـف خـود نیز آگاه شـوید و راهـکار مناسـبی را برای 

رفـع آنهـا بیابید.

به سطح علمی سؤال ها دقت کنید
ممکـن اسـت که سـؤاالت آزمـون، اسـتاندارد نبـوده و 

بیـش از انـدازه سـخت طـرح شـده باشـند؛ پـس اگـر 
آزمونـی را بـد دادیـد، همـه تقصیرها را گـردن خودتان 
نیندازیـد. همچنیـن امـکان دارد کـه سـؤال های یـک 
آزمـون، سـاده تر از حد اسـتاندارد باشـد و شـما رتبه و 
درصـد خوبـی کسـب کنید، و البتـه این رتبـه و درصد 

هـم روایـی الزم را نخواهد داشـت.

از اشتباه خود عصبانی نشوید
اشـتباه، بخـش الزم یادگیـری اسـت. مهم تریـن کاری 
کـه بـرای یادگیـری پـس از آزمـون می توانیـد انجـام 
دهید، یادگیری از پاسـخ های اشـتباهتان اسـت. قبل از 
برگـزاری آزمون هـای جامـع و امتحانـات مدرسـه، یک 
بـار دیگـر بـه سـراغ ایـن سـوال ها برویـد و ببینیـد که 
بعـد از گذشـتن چنـد هفتـه یا یک مـاه، آیـا می توانید 
بـه ایـن سـؤال ها صحیـح پاسـخ دهیـد. اگر بـاز هم به 
این پرسـش ها اشـتباه پاسـخ دادید، باید بیشتر مطالعه 
کنیـد تـا باالخره یادگیـری ناقصتان بـه یادگیری کامل 
تبدیـل شـود. توجـه داشـته باشـید کـه  اشـتباهاتتان، 
چـراغ راهنمای شـما بـرای مطالعه های بعدی اسـت، و 
اگـر شـما تا روز برگـزاری آزمون سراسـری، آزمون های 
آزمایشـی را خـوب تحلیل کنید و تصمیم های درسـتی 
بگیریـد،  خـود  ضعف هـای  و  اشـتباهات  رفـع  بـرای 
در دروس مختلـف  باالیـی  بـه درصدهـای  می توانیـد 

دسـت پیدا کنید. 
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قسمت هایي از کتاب درسي که در آزمون سراسري سال 1۴۰۰ نباید از آنها سؤال طراحي شود

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال 1400
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 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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عده ای از داوطلبان، تنوع و تعدد درس های یک گروه آزمایشی را مالک آسانی یا سختی 
آن گروه  به حساب می آورند و به همین دلیل تصور می کنند که گروه آزمایشی زبان های 
از درس های عمومی،  به غیر  زیرا  آزمون سراسری است؛  خارجی، آسان ترین گروه در 
زبان  نام  به  تنها یک درس تخصصی  است،  آزمایشی مشترک  تمامی گروه های  که در 
تخصصی دارد، اما واقعیت این است که تعدادی از داوطلبان گروه آزمایشی یاد شده، 
بسیار توانمند هستند و با آمادگی در این گروه آزمایشی شناور شرکت می کنند و همین 
محدود بودن دروس گروه زبان های خارجی، باعث می شود که داوطلبان آن بیشتر روی 
درس های عمومی سرمایه گذاری کنند؛ برای مثال، سال گذشته بیشترین میانگین نمره 
خام داوطلبان )شرکت کنندگان( در درس زبان عربی در هر پنج گروه آزمایشی، متعلق به 
این گروه بوده است )میانگین نمره خام داوطلبان )شرکت کنندگان( گروه آزمایشی علوم 
ریاضی و فنی در درس عربی 1۸/1 درصد، گروه آزمایشی علوم تجربی در همین درس 
22/6 درصد، گروه آزمایشی علوم انسانی 12/1 درصد، گروه آزمایشی هنر 17/4 درصد و 
گروه آزمایشی زبان های خارجی 25/3 درصد بوده است(. همچنین تعداد داوطلبانی که به 
100 درصد سؤال های این درس پاسخ صحیح داده اند نیز بیشتر از سایر گروه های آزمایشی 
بوده است؛ یعنی 1۸1 داوطلب؛ این در حالی است که تعداد داوطلبان شرکت کننده در 
گروه آزمایشی زبان های خارجی، حدود یک چهارم  گروه آزمایشی علوم تجربی، و کمتر 
از یک دوم گروه آزمایشی علوم انسانی بوده اند. در درس زبان و ادبیات فارسی نیز میانگین 
نمره خام داوطلبان )شرکت کنندگان( این گروه آزمایشی، بهتر از سایر گروه  های آزمایشی 
بوده است. می خواهیم بگوییم با اینکه گروه آزمایشی زبان های خارجی، یک گروه شناور 
است و سایر گروه های آزمایشی می توانند، عالوه بر شرکت در آزمون گروه خود، در آزمون 
این گروه آزمایشی نیز شرکت کنند، اما بر خالف تصور عده ای، آزمون گروه آزمایشی 

زبان های خارجی، زنگ تفریح سایر گروه های آزمایشی یا جایی برای حضور داوطلبانی که 
آزمون سراسری را جدی نگرفته اند، نیست، و اگر داوطلبی می خواهد در یکی از رشته های 
زبان های خارجی پذیرفته شود، باید مطالعه ای مستمر، دقیق و جامع داشته باشد؛ از سوی 
دیگر، درس زبان تخصصی این گروه آزمایشی، نیاز به تسلط بر یکی از زبان های خارجی 
انگلیسی، فرانسه یا آلمانی دارد؛ به ویژه آنکه بدانیم سؤال های زبان تخصصی،  مهم ترین 
سؤال ها در آزمون گروه آزمایشی زبان های خارجی است و بیشترین ضریب را  دارد )ضریب 
تخصصی 4 که با توجه به ضریب 3 بودن درس های تخصصی، در حقیقت ضریب این درس 

12 می شود(.
شرکت در گروه آزمایشی زبان های خارجی بدون آشنایی با درس زبان خارجی!

سال 99 از 129 هزار و 479 داوطلب گروه آزمایشی زبان های خارجی، که در جلسۀ 
آزمون حضور داشتند، 2۸ هزار و 59 داوطلب در  درس زبان عمومی  یا درصد منفی کسب 
کرده، یا اصاًل به سؤال ها پاسخ نداده، و یا به دلیل اینکه تعداد پاسخ های غلط آنها سه برابر 
پاسخ های صحیح آنها بوده است، در نهایت درصد صفر را کسب کرده اند؛ به عبارت دیگر، 
21/67 درصد داوطلبان گروه آزمایشی زبان های خارجی، ناتوان در پاسخگویی به درس 

اصلی زبان عمومی بوده اند. 
باید بپذیریم که آزمون سراسری، محل آزمون و خطا نیست و نباید به سؤال ها به صورت 
سرسری پاسخ داد )گاه می شنویم که داوطلبی می گوید حوصله کافی یا زمان الزم برای 
خواندن همۀ گزینه ها را نداشتم و برای همین وقتی دیدم گزینه اول یا دوم به نظرم درست 

هستند، آن را انتخاب کردم!(.
همچنین نباید به امید شانس و اقبال، گزینه ها را بدون دانش و دقت الزم انتخاب کرد؛ پس 
اگر این روزها در درسی آمادگی ندارید، باید  در مدت باقی مانده تا زمان برگزاری آزمون 
سراسری، به مطالعه مباحثی از آن درس بپردازید تا بتوانید به چند 
سؤال معدود در همان درس پاسخ صحیح دهید و از کسب نمره 

منفی یا صفر، خود را خالص کنید.
توجه داشته باشید که کنکور، یک مسابقه است و قرار نیست که 
شما به همه سؤال های آن، پاسخ صحیح بدهید بلکه الزم است که 
در مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشید، و این 
امر، بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤال ها، به دست 

نخواهد آمد.
در ضمن، تأثیر مثبت سوابق تحصیلی یک داوطلب نیز  محاسبه 
می شود )برای فارغ التحصیالن نظام آموزشی جدید )3 – 3 – 6( 
که دیپلم خود را در سال 139۸ و بعد از آن اخذ نموده باشند، 
به میزان حداکثر 30 درصد، و برای فارغ التحصیالن مشمول نظام 
آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی، به میزان حداکثر 25 درصد 
سوابق تحصیلی دیپلم، و 5 درصد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی 

وضعیت داوطلبان گروه آزمایشے 

زبان های خارجے در آزمون رسارسی سال 1399
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                   1399  

  
            

    
      

      
      

      
  

 33/3-  30/1-  1 -30/6 1 -33/3 0 0/0 4 -32/3 0 0/0 

 30-  20/1- 75 -22/8 35 -23/1 66 -23/2 130 -23/2 3 -24/6 

 20-  10/1- 1656 -12/9 455 -13/1 1655 -13/0 1741 -13/2 338 -12/3 

 10-  0/1- 15238 -3/8 6341 -3/5 13257 -4/0 14358 -3/8 19166 -2/4 

   7946 0/0 7202 0/0 7681 0/0 11826 0/0 9500 0/0 

 0/1  9/9 30637 5/4 21146 5/6 28474 5/3 27800 5/3 45284 4/2 

 10  19/9 27395 14/5 25035 14/7 22665 14/5 21125 14/5 20144 14/3 

 20  29/9 23353 24/3 24426 24/4 19616 24/4 18179 24/3 12481 24/5 

 30  39/9 11548 34/2 15258 34/5 13522 34/5 11149 34/4 8400 34/5 

 40  49/9 6646 44/0 11775 44/3 11131 44/3 8949 44/4 5363 44/4 

 50  59/9 2689 54/2 7089 54/4 5802 54/3 5579 54/5 3549 54/4 

 60  69/9 1554 64/1 5167 64/3 3717 64/2 4355 64/6 2357 64/4 

 70  79/9 538 74/1 2861 74/5 1399 74/1 2520 75/0 1507 74/5 

 80  89/9 187 83/4 1874 84/4 453 83/9 1463 84/7 783 84/0 

 90  99/9 16 93/4 633 93/6 36 93/2 259 93/8 156 92/6 

100  0 0/0 181 100/0 5 100/0 42 100/0 0 0/0 

 129479 15/8 129479 25/3 129479 19/6 129479 19/5 129031 13/9 

                .     

تعداد و میانگین نمرات خام  داوطلبان حاضر در جلسه  گروه آزمایشی  زبان های خارجی آزمون سراسری سال 1399

تأثیر مثبت لحاظ می شود(. منظور از تأثیر مثبت؛ یعنی، امکان دارد که داوطلبی در آزمون 
سراسری نمرات مطلوبی کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصیلی خوبی داشته باشد و سوابق 

تحصیلی اش باعث افزایش نمره کنکور وی شده و در پذیرش نهایی او مؤثر واقع شود.
گفتنی است که در رتبۀ کشوری سهمیه ها اعمال نمی شود و آمار ارائه شده، درصدهای 
داوطلبان بدون اعمال سهمیۀ مناطق یا سایر سهمیه های موجود است و 50 نفر اول 
کشوری نیز بدون احتساب سهمیه و فقط براساس نحوۀ پاسخگویی در آزمون سراسری 

تعیین شده اند.

 نحوۀ رده بندی در جدول زیر
در این جدول، غیر از داوطلبانی که به تمامی  یا قریب به اتفاق سؤال ها پاسخ غلط داده اند 
و در نتیجه درصد آنها 30- درصد تا 33- درصد شده است و داوطلبانی که به 100 درصد 
سؤال ها پاسخ صحیح داده اند، سایر داوطلبان در گروه های 10 درصدی نمره خام بررسی 
شده اند؛ یعنی داوطلبانی که نمره خام 90 تا 99/99 در سؤال های یک درس کسب کرده اند، 
در این محدوده نمره خام آمده اند؛ یا داوطلبانی که نمره خام 0/1 تا  9/99 در سؤال های یک 

درس کسب نموده اند، در محدوده نمره خام نمره خام 0/1 تا  9/99 قرار گرفته اند.
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 3/33-  1/30- 
                                        

 30-  1/20-                                         

 20-  1/10-                                         

 10-  1/0-                                         

                                           

 1/0  9/9                                         

 10  9/19 
                                        

 20  9/29 
                                        

 30  9/39 
                                        

 40  9/49 2 42/7 44/7 46/7 0 0/0 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0/0 0 0/0 0/0 0/0 1 42/4 42/4 42/4 

 50  9/59 4 53/4 55/7 58/7 0 0/0 0/0 0/0 1 57/4 57/4 57/4 0 0/0 0/0 0/0 1 57/7 57/7 57/7 

 60  9/69 4 68/0 68/7 69/4 0 0/0 0/0 0/0 13 60/0 67/0 69/4 2 69/4 69/4 69/4 6 61/5 65/0 68/6 

 70  9/79 11 70/7 74/9 78/7 1 78/7 78/7 78/7 7 70/7 74/3 78/7 6 73/4 76/3 78/7 11 71/5 76/6 79/6 

 80  9/89 25 80/0 85/4 89/4 10 80/0 85/5 89/4 18 80/0 85/9 89/4 18 80/0 85/7 89/4 9 80/0 84/4 89/6 

 90  9/99 4 94/7 95/4 96/0 18 94/7 94/9 96/0 10 90/7 93/5 96/0 18 90/7 94/1 96/0 22 90/0 94/2 98/1 

100  0 0/0 0/0 0/0 21 100/0 100/0 100/0 1 100/0 100/0 100/0 6 100/0 100/0 100/0 0 0/0 0/0 0/0 

 50 42/7 78/5 96/0 50 78/7 94/8 100/0 50 57/4 80/6 100/0 50 69/4 88/7 100/0 50 42/4 83/3 98/1 

تعداد، میانگین، کمترین و بیشترین نمره خام داوطلبان گروه آزمایشي زبان هاي خارجي در آزمون سراسری سال 1399  دارای رتبه کشوری کمتر  از 5۰
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پیرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال1400 در تاریخ 
1399/09/16، به اطالع ثبت نام کنندگان مجموعه امتحانی »120۸- ریاضی« می رساند 
که کد ضریب و ضرایب دروس امتحاني رشته گرایش » دکتری پیوسته ریاضی گرایش 
ریاضی کاربردی« از مجموعه امتحانی »120۸-ریاضی« )مندرج در صفحه 57 دفترچه 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشورراهنمای ثبت نام( مطابق سال قبل به شرح جدول زیر اصالح می شود.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

اصالح کد ضریب و ضرایب دروس امتحاني رشته گرایش 

»دکتری پیوسته ریاضی گرایش ریاضی کاربردی«  از  مجموعه امتحانی 

»1208- ریاضي« در آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال1400

با توجه به تماس ها و مکاتبات بسیار زیاد داوطلبان عزیز و مطالب مطرح شده در شبکه های 
پذیرش  و  به سنجش  و مصاحبه های متعدد در خصوص موضوعات مربوط  اجتماعی 
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 
این  نام و عنوان  از  اقدامات خالف قوانین و مقررات یا سوء استفاده احتمالي  هرگونه 
 سازمان، مراتب را از طریق شماره تلفن هاي: 36182152 -۰26 و ۰26-36182151 
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

توضیحات سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

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

ارتباط کانال هاي تلگرامي و اینستاگرامي با این سازمان
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 مصوبات بیست و چهارمین جلسه شوراي سنجش
و پذیرش دانشجو مورخ 1399/7/22  

و همچنین منابع سؤاالت آزمون سراسري  سال 1400 

الفـ  دروس عمومی 

مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

1- زبان و ادبیات فارسی
97دهم110201فارسی )1(
9۸یازدهم111201فارسی )2( 
99دوازدهم112201فارسی )3( 

2- عربی

97دهم 110206عربی، زبان قرآن )1(
عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی 9۸یازدهم111206عربی، زبان قرآن )2( 

99دوازدهم112206عربی، زبان قرآن )3(
97دهم 110207عربی، زبان قرآن )1(

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

9۸یازدهم111207عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم112207عربی، زبان قرآن )3(
عمومی گروه آزمایشی97دهم 11020۸عربی، زبان قرآن )1(

علوم انسانی  برای دیپلمه های علوم و معارف 
اسالمی

9۸یازدهم11120۸عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم11220۸عربی، زبان قرآن )3(

3- فرهنگ و معارف اسالمی

97دهم110204دین و زندگی )1(
عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی 9۸یازدهم111204دین و زندگی )2(

99دوازدهم112204دین و زندگی )3(
97دهم110205دین و زندگی )1(

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

9۸یازدهم111205دین و زندگی )2(
99دوازدهم112205دین و زندگی )3(

عمومی گروه آزمایشی97دهم110227اصول عقاید )1(
 علوم انسانی برای دیپلمه های علوم و معارف 

اسالمی
9۸یازدهم111232اصول عقاید )2(
99دوازدهم112227اصول عقاید )3(

۴- زبان انگلیسی
97دهم110230زبان خارجی )1(

98یازدهم111230انگلیسی )2(
99دوازدهم112230انگلیسی )3(

بدین وسیله به اطالع مي رساند که در آزمون سراسري سال 1400 مطابق مصوبات بیست 
و چهارمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1399/7/22 مقررات ذیل اجرا 

می شود.
1- میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1400 همانند سال 1399 
حداکثر 30 درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و دروس موثر سوابق 

تحصیلی آزمون سال 1400 همانند سال 1399 است.
2- مصوبه هفدهمین جلسه مورخ 97/12/26 شورای سنجش و پذیرش دانشجو مجدداً 
تأیید شد و از آزمون سراسری سال 1400 و بعد از آن، سنجش فقط با یک آزمون و بر 

مبنای دروس نظام آموزشی جدید 3-3-6  انجام می شود. 
3- برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسالمی، که در گروه آزمایشی علوم انسانی 
شرکت می کنند، منابع درس امتحانی »فرهنگ و معارف اسالمی« کتاب های »اصول عقاید 

1، 2 و 3«، منابع دروس امتحانی »زبان عربی عمومی و تخصصی« کتاب های »عربی، زبان 
قرآن 1، 2 و 3« و منابع درس امتحانی »تاریخ« کتاب های »تاریخ اسالم 1 و 2 و تاریخ 3 
)ایران در دوره اسالمی(« درنظر گرفته می شود. در زمان ثبت نام آزمون سراسری در گروه 
آزمایشی علوم انسانی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسالمی باید انتخاب کنند که 
صرفاً به یکی از دفترچه سواالت عمومی و تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی از »منابع 
دیپلم علوم انسانی« پاسخ می دهند یا به دفترچه سواالت گروه آزمایشی علوم انسانی که 
»منابع چهار درس الهیات و معارف اسالمی، زبان عربی عمومی و تخصصی و تاریخ آن«، 

کتاب های دیپلم علوم و معارف اسالمی است.
با توجه به موارد فوق، فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسری سال 1400 بر اساس نظام 

3-3-6 به شرح جداول ذیل است.
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بـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

1- ریاضیات

97دهم110211ریاضی )1( 
97دهم110213هندسه )1(
9۸یازدهم111213هندسه )2(

9۸یازدهم111215آمار و احتمال
9۸یازدهم111214حسابان )1(
99دوازدهم112214حسابان )2(
99دوازدهم112213هندسه )3( 

99دوازدهم112215ریاضیات گسسته 

2- فیزیک
97دهم110209فیزیک )1( 
9۸یازدهم111209فیزیک )2( 
99دوازدهم112209فیزیک )3( 

3- شیمی
97دهم110210شیمی )1( 
9۸یازدهم111210شیمی )2( 
99دوازدهم112210شیمی )3(

جـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

9۸یازدهم111237زمین شناسی 1- زمین شناسی

2- ریاضیات
97دهم110211ریاضی )1(
9۸یازدهم111211ریاضی )2(
99دوازدهم112211ریاضی )3(

3- زیست شناسی
97دهم110216زیست شناسی )1(
9۸یازدهم111216زیست شناسی )2(
99دوازدهم112216زیست شناسی )3(

۴- فیزیک
97دهم110214فیزیک  )1(
9۸یازدهم111244فیزیک )2( 
99دوازدهم112244فیزیک )3( 

5- شیمی
97دهم110210شیمی )1(
9۸یازدهم111210شیمی )2(
99دوازدهم112210شیمی )3(

دـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

1- ریاضیات
97دهم110212ریاضی و آمار )1(
9۸یازدهم111212ریاضی و آمار )2(
99دوازدهم112212ریاضی و آمار )3(

97دهم110221اقتصاد 2- اقتصاد

3- زبان و ادبیات فارسی
97دهم110203علوم و فنون ادبی )1(
9۸یازدهم111203علوم و فنون ادبی )2(
99دوازدهم112203علوم و فنون ادبی )3(

۴- زبان عربی

97دهم110207عربی، زبان قرآن )1(
9۸یازدهم111207عربی، زبان قرآن )2(
99دوازدهم112207عربی، زبان قرآن )3(
97دهم11020۸عربی، زبان قرآن )1(

دیپلمه های علوم و 
معارف اسالمی 9۸یازدهم11120۸عربی، زبان قرآن )2(

99دوازدهم11220۸عربی، زبان قرآن )3(

5- تاریخ

97دهم110219تاریخ )1( ـ ایران و جهان باستان
ـ از بعثت پیامبر اسالم تا پایان  تاریخ )2( 

9۸یازدهم111219صفویه
99دوازدهم112219تاریخ )3( ایران و جهان معاصر

97دهم110233تاریخ اسالم )1( 
دیپلمه های علوم و 

معارف اسالمی 9۸یازدهم111233تاریخ اسالم )2( 
99دوازدهم112233تاریخ )3( ـ ایران در دوره اسالمی

6- جغرافیا
97دهم11021۸جغرافیای ایران

9۸یازدهم11121۸جغرافیای )2( ـ جغرافیای ناحیهای
99دوازدهم11221۸جغرافیا )3( )کاربردی(

7- علوم اجتماعی
97دهم110220جامعه شناسی )1(
9۸یازدهم111222جامعه شناسی )2(
99دوازدهم112222جامعه شناسی )3(

9۸یازدهم111226فلسفه 8- فلسفه
99دوازدهم112226فلسفه )2(

97دهم110223منطق9- منطق
9۸یازدهم111224روانشناسی1۰- روانشناسی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور    
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