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چگونه خود را برای امتحانات نهایی آماده کنید؟

از سوی سازمان  سنجش  اعالم شد : 

تاریخ  و نحوه  برگزاري آزمون )الكترونیكي(

تولیمو دوره های 159 تا 166
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

اصالح کد ضریب و ضرایب دروس امتحاني رشته گرایش 

»دکتری پیوسته ریاضی گرایش ریاضی کاربردی« 

آزمون کارشناسي ارشد سال1400

زمان برگزاری آزمون 

کارشناسی ارشد رشته های 

علوم پزشكی اعالم شد
با اعالم مرکز سنجش آموزش پزشکی، آزمون 
کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی سال 
۱۴۰۰ در روزهای ۳۱ تیر و اول مرداد ماه با رعایت 

پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد. 
الزم به یادآوری است که تعـداد 67 هــزار و 522 
داوطلب بـرای شرکت در آزمـون کارشناسـی ارشد 
رشته های علوم پزشکی سال 1400 ثبت نام کرده اند.

قبلـی مـرکز سنجـش  اعالم  ایـن و طبق  از  پیش 
آموزش پزشکی، قرار بود که آزمون کارشناسی ارشد 
رشته هـای گـروه علوم پزشکی سـال 1400 طبـق 
برنامه ریزی قبلـی، در روزهـای 30 و 31 اردیبهشت 
این اطالعیـه، برگزاری  با  امسال برگـزار شـود که 

آزمون به تعویق افتاد.
بر اساس اعالم مراجع ذی ربط، در مورد رشته های 
مشمول استفاده از سهمیـه بومــی قانون برقـراری 
عـدالت آموزشـی و اصالحـات بعدی، فقط رشتـه 
که  شــده  اعالم  نیــاز  مورد  بالینی  روان شناسـی 
پایــان  از  دانشگاه هـای محل تعهد و خدمت پس 
تحصیالت، در سایت  مرکز سنجش آموزش پزشکی 

قرار دارد.
محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد در هنگام پذیرش، 

هیچ ارتباطی به دانشگاه محل اخذ تعهد ندارد.
گفتنی است که داوطلب واجد شرایط سهمیه بومی، 
دانشجو  پذیرنده  دانشگاه های  از  یک  هر  می تواند 
اعالم شده را انتخاب کرده و در صورت پذیرش ادامه 
تحصیل دهد؛ ولی بعد از پایان تحصیل، دوره تعهد 
خود را باید در دانشگاهی که متعهد خدمت سهمیه 

بومی شده است، بگذراند.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

فهرست حذفیات منابع 
آزمون سراسری سال 1400

تفکر منفی، ممنوع! 
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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 محمدباقر )ع( فرمودند:
امر به معروف و نهي از منکر، راه پیامبران و 
است  بزرگی  فریضۀ  و  است  نیکوکاران  شیوۀ 
که دیگر فرایض، به واسطۀ آن برپا می شود و 
راه ها امن می گردد و درآمدها حالل می شود 
به  شده،  گرفته  زور  به  اموال  و  حقوق  و 
صاحبانش برمی گردد و زمین آبادان می شود 
کارها  و  می شود  گرفته  انتقام  دشمنان  از  و 

سامان می پذیرد. 

از همنشینی با فاسقان بپرهیز که شر به شر پیوندد. 

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند:
نماز، کلید بهشت است.

ــکار  ــف، دچــار اف ــای مختل ــراد در زمان ه همــه اف
منفــی و ناامیــد کننــده می شــوند کــه ســبب 
ــاد  ــرای ایج ــا ب ــوان آنه ــکار و ت ــا اف ــود ت می ش
بــرای  آمادگــی  و  دروس  یادگیــری  تمرکــز، 
ــد. ــل نکن ــی عم ــه خوب ــری، ب ــای سراس آزمون ه
ایــن وضعیــت ممکــن اســت کــه بــرای داوطلبــان 
ــای  ــا آزمون ه ــده ت ــای باقی مان ــا در روزه آزمون ه
سراســری، و همیــن طــور امتحانــات پایــان ســال 
ــکار منفــی در چنیــن  ــد. هجــوم اف ــز پیــش آی نی
ــی  ــی باشــد؛ ول ــد طبیع ــا حــدی می توان ــی ت ایام
ــکار را  ــن اف ــد ای ــه مهــم آن اســت کــه بتوانی نکت
از خــود دور کنیــد و بــه مســیرتان ادامــه دهیــد.

بــرای دور کــردن افــکار مزاحــم، ســعی کنیــد بــه 
ــان  ــید و موفقیت هایت ــد، بیندیش ــه آموخته ای آنچ

را بــه یــاد بیاوریــد.
ســعی کنیــد کــه بــه مــوارد مثبــت فکــر کنیــد و 
ــد  ــازه ندهی ــد و اج ــت کنی ــود تقوی ــا را در خ آنه
کــه کوچک تریــن فراموشــی یــا دشــواری مطلــب، 
ســبب ناامیــدی یــا بــه هــم ریختگــی شــما بشــود.

همــواره هــدف و مقصــود خــود را از تحمــل 
مشــقات و تمریــن و تکــرار مطالــب آموخته شــده، 

ــید. ــدوار باش ــد و امی ــم کنی ــان مجس در ذهنت
نظــم در کارهــا، نرمــش و ورزش، تغذیــه مناســب، 

اســتراحت کافــی، حفــظ آرامــش و شــادابی و 
ــه شــما کمــک خواهــد  داشــتن برنامــه مــّدون، ب
ــه  ــب را ب ــظ شــود، مطال ــان حف ــا تمرکزت ــرد ت ک
خوبــی فراگیریــد و بــا روحیــه ای آمــاده، در جلســه 

آزمــون حاضــر شــوید.
ــه  ــه در چ ــد ک ــادآوری می کن ــما ی ــه ش ــه ب برنام
ــا  ــه کج ــه ب ــت ک ــرار اس ــتید و ق ــه ای هس مرحل

ــید. برس
ــی  ــرس و نگران ــد ت ــی می توان ــای آزمایش آزمون ه
ایــن  امــا  کاهــش دهــد،  آزمــون  از  را  شــما 

آزمون هــا نبایــد بــه هدفتــان تبدیــل شــود.
از فرصت هــای باقی مانــده بــه خوبــی اســتفاده 
ــان مناســب و  ــان را در زم ــه کارهایت ــد و هم کنی
مطابــق برنامــه انجــام دهیــد. ضمنــاً بــه مباحثــی 
کــه تــا بــه حــال فرصــت نکرده ایــد آنهــا را 
ــه  ــه آنچ ــه ب ــد، بلک ــر نکنی ــد، فک ــه کنی مطالع

می توانیــد انجــام دهیــد، بیندیشــید.
در خاتمــه، ضمــن مــرور مطالــب آموختــه شــده، 
ــرای حضــور در  ــود را ب ــاداب، خ ــه ای ش ــا روحی ب
ــدف  ــه ه ــاً ب ــد؛ یقین ــاده کنی ــی آم ــون اصل آزم

ــید.  ــد رس ــود خواهی خ

با آرزوی موفقیت برای همه داوطلبان

تفکر منفی، ممنوع! 

منظور  به  داوطلبان  پذیرش حضوری  عدم  به  توجه  با 
تسریع  منظور  به  و  کرونا  ویروس  شیوع  از  جلوگیری 
الکترونیکی،  به صورت  درخواست ها  ثبت  و  بررسی  در 
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.
داوطلبان می توانند پس از دریافت شماره و کد رهگیری 
الکترونیکی  رهگیری  پرتال  به  کوتاه،  پیام  طریق  از 
http://rahgiri.sanjesh.org آدرس:  به   مکاتبات 
وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شو
ند.                                                                                                                
روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست داوطلبان

 به روش الكترونیكی
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از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم :

فراخوان بخش بین الملل دهمین 
جشنواره فیلم کوتاه و عكس دانشجویان امید منتشر شد

فناوری،  و  تحقیفات  علوم،  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  سوی  از 
فراخوان دهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه و عکس دانشجویان امید 

منتشر شد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، تمامی دانشجویان دانشگاه های جهان 
می توانند فیلم های کوتاه و عکس های خود را با مراجعه به وب سایت جشنواره امید 
به نشانی: festivalomid.ir یا از طریق صفحه جشنواره امید در پلتفرم فست هوم 

ثبت نام کنند.

الزم به یادآوری است که دهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه و عکس دانشجویان 
امید از 25 تا 28 تیر ماه 1400 )برابر با 16 تا 19 ژوئیه 2021( از سوی معاونت 
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر، شهرداری 

تهران و وزارت امور خارجه در تهران برگزار می شود.

سخنگوی دانشگاه آزاد خبرداد:

بخش کتبی آزمون جامع دوره دکتری
 دانشگاه آزاد به تعویق افتاد

سخنگوی دانشگاه آزاد اسالمی، از تعویق زمان برگزاری بخش کتبی آزمون 
جامع دوره دکتری دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد. 

دکتر احمد حیدری، سخنگوی دانشگاه آزاد اسالمی، در خصوص نحوه برگزاری آزمون 
جامع دوره دکتری سال 1400 دانشگاه آزاد اسالمی، گفت: با توجه به تشدید وضعیت 
قرمز کرونایی در کشور و به دلیل اهمیت حفظ سالمتی دانشجویان و استادان، بخش 

کتبی آزمون جامع دکتری سال 1400 دانشگاه آزاد اسالمی به تعویق افتاد.
آزمون جامع دکتری سال 1400  کتبی  بخش  برگزاری  دقیق  زمان  داد:  ادامه  وی 
دانشگاه آزاد اسالمی متعاقباً اعالم خواهد شد، اما بر اساس پیش بینی های اولیه، این 

آزمون در تیر ماه سال جاری برگزار می شود.
دکتر حیدری، با تأکید بر اینکه امتحان شفاهی این آزمون در زمان مقرر و به صورت 
دکتری  دوره  جامع  آزمون  شفاهی  بخش  گفت:  می شود،  برگزار  )مجازی(  برخط 
دانشگاه آزاد اسالمی، در بازه زمانی 1 تا 13 خرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
رئیس  به  نامه ای  در  دکتری  دانشجویان  از  جمعی  این،  از  پیش  که  است  گفتنی 
مطالعه،  برای  کوتاه  فرصت  و  آزمون  منابع  دیرهنگام  اعالم  دلیل  به  آزاد  دانشگاه 

خواستار تعویق برگزاری آزمون جامع دکتری شده بودند.

پیرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال1400 در تاریخ 
1399/09/16، به اطالع ثبت نام کنندگان مجموعه امتحانی »1208- ریاضی« می رساند 
که کد ضریب و ضرایب دروس امتحاني رشته گرایش » دکتری پیوسته ریاضی گرایش 
ریاضی کاربردی« از مجموعه امتحانی »1208-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
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ـــرح  ـــب مط ـــز و مطال ـــان عزی ـــاد داوطلب ـــیار زی ـــا و مکاتبات بس ـــه تماس ه ـــه ب ـــا توج ب
شـــده در شـــبکه های اجتماعـــی و مصاحبه هـــای متعـــدد در خصـــوص موضوعـــات 
ـــور الزم  ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س ـــجو، س ـــرش دانش ـــنجش و پذی ـــه س ـــوط ب مرب
ـــه  ـــا، ب ـــدار به آنه ـــان و هش ـــی داوطلب ـــرای آگاه ـــل را ب ـــات ذی ـــه توضیح ـــد ک می بین

اطالعشـــان برســـاند:
ـــا  ـــردار، ب ـــراد ســـودجو  و کالهب ـــرا مشـــاهده شـــده اســـت کـــه عـــده ای از اف ـــف- اخی  ال
سوءاســـتفاده از اشـــتیاق داوطلبـــان و  همچنیـــن شـــرایط کنونـــی شـــیوع و همه گیـــری 
ـــی  ـــتاگرامی جعل ـــی و اینس ـــای تلگرام ـــدازی کانال ه ـــه راه ان ـــدام ب ـــا، اق ـــروس کرون وی
ـــوزش کشـــور« و طـــرح وعده هـــای  ـــی ســـازمان ســـنجش آم ـــط عموم ـــوان »رواب ـــا عن ب
ـــدادی  ـــفانه تع ـــه متأس ـــد ک ـــا نموده ان ـــهمیه کرون ـــاص س ـــوص اختص ـــن در خص دروغی

ـــد.  ـــی کرده ان ـــا همراه ـــا آنه ـــاد و ب ـــا اعتم ـــه آنه ـــم ب ـــان ه از داوطلب
ســـازمان ســـنجش آمـــوزش کشـــور، ضمـــن اعـــالم کالهبـــردار و ســـودجو بـــودن 
ـــوص  ـــا درخص ـــار و اطالعیه ه ـــه اخب ـــه کلی ـــی دارد ک ـــالم م ـــا، اع ـــه کانال ه ـــن گون ای
ـــوب  ـــهمیه های مص ـــی، س ـــوابق تحصیل ـــر س ـــزان تأثی ـــرش، می ـــوه پذی ـــا، نح آزمون ه
ــود،  ــالغ می شـ ــالح ابـ ــع ذی صـ ــق مراجـ ــه از طریـ ــات الزم را کـ ــایر اطالعـ و سـ
 ،www.sanjesh.org :صرفـــاً از طریـــق ســـایت رســـمی خـــود بـــه نشـــانی 
ســـایت هفته نامـــه پیک ســـنجش و صـــدا و ســـیمای جمهـــوری اســـالمی ایـــران 
ـــالع  ـــت و اط ـــه فعالی ـــچ گون ـــازمان هی ـــن س ـــاند و ای ـــان می رس ـــالع داوطلب ـــه اط ب
رســـانی در فضـــای مجـــازی } تلگـــرام، اینســـتاگرام و...{ بـــه غیـــر از کانال هـــای 

ـــدارد: ـــر ن ـــانی زی ـــه نش ـــی ب ـــانی داخل ـــالع رس اط
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

ـــات  ـــر اســـاس مصوب ـــی، ب ـــه مقاطـــع تحصیل ـــرش دانشـــجو در کلی ب- ســـنجش و پذی
ــای متعـــددی  ــراً مصاحبه هـ ــرد و اخیـ ــورت می گیـ قانونـــی مراجـــع ذی ربـــط صـ
ـــال های  ـــاری و س ـــال ج ـــرای س ـــرش ب ـــنجش و پذی ـــای س ـــوص روش ه ـــم در خص ه
آینـــده در رســـانه ها صـــورت گرفتـــه اســـت. در ایـــن خصوص، ســـازمان ســـنجش 

ـــاند: ـــز برس ـــان عزی ـــالع داوطلب ـــه اط ـــد ب ـــور الزم می بین ـــوزش کش آم
1-  ضوابـــط و قوانیـــن ســـنجش و پذیـــرش ســـال 1400 مطابـــق دفترچه هـــای 
رســـمی منتشـــر شـــده در ســـایت اطالع رســـانی ایـــن ســـازمان، مشـــابه ســـال 
ـــررات  ـــن و مق ـــای قوانی ـــت و مبن ـــرده اس ـــری نک ـــه تغیی ـــت و هیچ گون ـــته اس گذش
قانونـــی، دفترچه هـــای ثبت نامـــی منتشـــر شـــده از ســـوی ایـــن ســـازمان اســـت.

2-  در خصـــوص روش هـــای ســـنجش و پذیـــرش ســـال های آتـــی، ایـــن ســـازمان در 
ـــت  ـــف نیس ـــراد مختل ـــای اف ـــده در مصاحبه ه ـــالم ش ـــرات اع ـــدام از تغیی ـــان هیچ ک جری
ـــی  ـــط عموم ـــاً رواب ـــت و طبیعت ـــته اس ـــا نداش ـــن زمینه ه ـــا در ای ـــا آنه ـــم ب ـــارکتی ه و مش
ـــان  ـــد پاســـخگوی داوطلب ـــدارد کـــه بتوان ـــن خصـــوص ن ـــی در ای ـــز اطالعات ـــن ســـازمان نی ای
عزیـــز باشـــد؛ لـــذا از داوطلبـــان عزیـــز درخواســـت می شـــود اگـــر ســـؤالی راجـــع بـــه 
این گونـــه مصاحبه هـــا دارنـــد، آن را از افـــراد یـــا دســـتگاه های مصاحبـــه کننـــده 

ــد. ــری نماینـ پی گیـ
در خاتمـــه، از عمـــوم داوطلبـــان آزمون هـــاي سراســـري خواهشـــمند اســـت 
کـــه در صـــورت مشـــاهده هرگونـــه اقدامـــات خـــالف قوانیـــن و مقـــررات 
یـــا ســـوء اســـتفاده احتمالـــي از نـــام و عنـــوان ایـــن ســـازمان، مراتـــب را 
 ۰26-۳6۱82۱5۱ و   ۰26-  ۳6۱82۱52 تلفن هـــاي:  شـــماره  طریـــق   از 
ــي: ــاني اینترنتـ ــا نشـ ــي: hefazatazmon@sanjesh.org  یـ  و آدرس الکترونیکـ

http://q.sanjesh.org/53479 بـــه ســـتاد خبـــري اداره کل حراســـت ســـازمان 

ـــد.         ـــزارش نماین ـــور گ ـــوزش کش ـــنجش آم س
 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

توضیحات سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

مطالب مطرح شده در شبكه 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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بـــه اطـــالع متقاضیـــان شـــرکت در آزمـــون زبـــان انگلیســـی پیشـــرفته تولیمـــو 

مي رســـاند کـــه دوره هـــای 159 تـــا 166 آزمـــون فـــوق بـــه روش الکترونیکـــي، 

ـــد شـــد.  ـــزار خواه ـــزاری( برگ ـــز برگ ـــدی و محـــل مراک ـــل )زمان بن ـــق جـــداول ذی مطاب

ـــد در  ـــتند، می توانن ـــون هس ـــن آزم ـــرکت در ای ـــه متقاضـــي ش ـــرادی ک ـــته از اف آن دس

ـــور  ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س ـــانی س ـــق درگاه اطالع رس ـــه از طری ـــرر، ک ـــان مق زم

ـــام  ـــه ثبت ن ـــبت ب ـــردد، نس ـــالم می گ ـــانی: http://tolimo.sanjesh.org اع ـــه نش ب

ـــد. ـــدام نماین ـــا اق ـــن دوره ه ـــک از ای ـــر ی در ه

جدول زمان بندی آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو در نیمسال اول ۱۴۰۰

تاریخ برگزاری در روزهای سه شنبه شماره دوره ماه

۱۴۰۰/۰۳/۰۴ 159
خرداد

۱۴۰۰/۰۳/۱8 160

۱۴۰۰/۰۴/۰۱ 161
تیر

۱۴۰۰/۰۴/22 162

۱۴۰۰/۰5/۱2 163
مرداد

۱۴۰۰/۰5/۱9 164

۱۴۰۰/۰6/۰9 165
شهریور

۱۴۰۰/۰6/2۳ 166

عنوان و آدرس مراکز محل برگزاری آزمون 

محل و نام مرکز ردیف
آدرسبرگزاری

سازمان سنجش آموزش 1
کشور

تهران، خیابان کریم خان زند، بین خیابانهای استاد نجات اللهي 
.iBT و سپهبد قرني، پالک 204، طبقه همکف، سالن

2
تهران - مرکز سنجش 

وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکي

تهران، خیابان آزادي، بین خیابانهای اسکندري شمالي و دکتر 
قریب، روبروي پارک اوستا، پالک 131.

تهران - پردیس شماره 2 3
دانشگاه شهید بهشتی

تهران، شهرک اکباتان، فاز 3، جنب بیمارستان صارم.
تلفن: 29908025 و 021-29908022

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار حسن سیف، روبروی تهران - کانون زبان ایران4
کوچه 22.

تهران - مؤسسه آموزش 5
عالی آزاد اندیشه معین

تهران، بزرگراه یادگار امام جنوب، نرسیده به فرحزاد، خیابان 
تلفن:   .36 شماره  سوم  کوهسار  نبش  شمالی،  ایثارگران 

021 - 72863225

مشهد - مؤسسه آموزش 6
عالی آزاد اندیشه معین

مشهد، بلوار سجاد، چهار راه گلریز، برج آفتاب )ساختمان بانک 
آینده(، طبقه 9. تلفن: 37661750 -051

اصفهان – دانشگاه 7
صنعتی اصفهان

طبقه  مرکزی،  کتابخانه  اصفهان،  صنعتی  دانشگاه  اصفهان، 
همکف. تلفن: 33913668 - 031

کرمان – دانشگاه شهید 8
باهنر کرمان

انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ساختمان 
W سایت صبا. تلفن: 31323020 - 034

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره : 

تاریخ  و نحوه  برگزاري آزمون 

)الكترونیكي( زبان انگلیسي پیشرفته 

 )Tolimo(تولیمو

دوره های 159 تا 166
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محل و نام مرکز ردیف
آدرسبرگزاری

9
کرمان – مؤسسه آموزش 

عالی غیر انتفاعی غیر 
دولتی کرمان

شهرک  بازرگانی،  پل  از  بعد  والیت،  عاشقان  بزرگراه  کرمان، 
دانشگاهی صادقیه، مؤسسه آموزش عالی کرمان. 

تلفن: 33243624 - 33243628  )034(

جزیره قشم – سازمان 10
منطقه آزاد قشم

زرین،  نخل  گل ها،  میدان  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  قشم، 
دانشگاه شهرداری. تلفن: 076-35252101

ارومیه ، بلوار امامت، پایینتر از کوی دیانت، مؤسسه فرهنگی آذربایجان غربی – ارومیه11
آموزشی آواتاک. تلفن: 09426000878

دانشگاه، یزد-  دانشگاه یزد12 اصلی  پردیس  پژوهش،  چهارراه  صفاییه،  یزد- 
ساختمان امامت  - طبقه دوم. تلفن: 31234143 - 035

آمل – مرکز علمی 13
کاربردی فذا

آمل – خیابان امام خمینی )ره(، آفتاب 36، میدان حر، 
سمت راست، مرکز آموزشی علمی - کاربری فذا. تلفن: 

011-44296300-6

تبریز- بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، ساختمان خوارزمی تبریز- دانشگاه تبریز14
)آزمایشگاه مرکزی(. تلفن 041-33393548

یـادآوری 1: متقاضیـان الزم اسـت منحصـراً بـه مرکـزي کـه در زمـان ثبت نـام آن را 
انتخـاب نموده انـد، مراجعـه نماینـد؛ زیرا در سـایر مراکـز از آنها آزمون به عمـل نخواهد 

آمد.
یـادآوری 2: متقاضیـان بـراي شـرکت در جلسـه آزمون، می بایسـت سـاعت: 7:۳۰ 
صبـح روز آزمـون، بـه مرکز برگـزاري آزمون، کـه در زمـان ثبت نام انتخـاب نموده اند 
مراجعـه نمایند. شـروع فرآیند آزمون در سـاعت 8:00 صبح روز برگـزاری آزمون خواهد 
بـود و متقاضیـان مي بایسـت نیـم سـاعت قبل از شـروع فرآینـد آزمـون، در محل حوزه 
امتحانـي مربوطـه حضور داشـته باشـند. عدم حضـور به موقع تـا فرآیند آزمـون و تأخیر 

بیـش از 15 دقیقـه، منجـر به لغو آزمـون متقاضی خواهد شـد. 
الف – شرایط و مدارک مورد نیاز برای شرکت در آزمون:  

از آنجایـي کـه ایـن آزمـون به صـورت الکترونیکـي و از طریـق رایانـه برگـزار مي گـردد، 
بـراي متقاضیـان، کارت ورود بـه جلسـه آزمون پیش بیني نشـده اسـت و نیازي بـه ارائه 
کارت شـرکت در جلسـه آزمـون در ایـن روش نیسـت و متقاضیان می بایسـت با  کارت 
شناسـایی معتبر شـامل: کارت ملی هوشـمند، شناسـنامه عکسـدار جدید یا گذرنامه به 

حـوزه امتحانـی ذی ربط مراجعـه نمایند.
 آزمون زبان انگلیسـي پیشـرفته )Tolimo(، شـامل دو مرحله تسـتي و تشریحي است، 
کـه متقاضیـان بایـد از سـوی رایانه )کامپیوتر(، پاسـخ سـؤاالت تسـتي و همچنین متن 

مربوط به پاسـخ سـؤال تشـریحي را، تایـپ و ثبت نمایند.
ب – بخش ها، تعداد سؤاالت و مدت زمان پاسخگویي به آنها: 

بخش های تسـتی: شـامل 105 سـؤال اسـت، و متقاضیان باید جمعاً در مدت 80 دقیقه 
به این سـؤاالت پاسـخ دهند. 

)Structure and Written Expression( بخش اول: ساختار و بیان نوشتاري
تعداد سـؤاالت 35 سـؤال )15 سـؤال تکمیل جمله و 20 سـؤال شناسـایی خطا(، مدت 

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

 B 20 گفت و گوی کوتاه(: 20 سـؤال؛ قسـمت( A تعداد سـؤاالت 35 سـؤال )قسـمت 
)2 گفـت و گـوی طوالنـی(: 8 سـؤال؛ قسـمت C )3 سـخنرانی(: 7 سـؤال(، مـدت 

پاسـخگویي 18 دقیقـه.
سـؤاالت بخـش شـنیداري )درک مطلب شـفاهي( به صورت مسـتقل بـرای هر متقاضی 
از طریـق هدسـت پخـش خواهـد شـد و متقاضیـان بایـد، با توجه بـه متن سـؤال که از 
هدسـت پخـش مي شـود، نسـبت بـه انتخـاب یکـي از چهـار گزینـه اي کـه در رابطه با 
سـؤال مربـوط به این بخش )درک مطلب شـفاهي( اسـت، اقدام نماینـد. متقاضیان باید 
توجـه داشـته باشـند کـه متن سـؤاالت شـنیداري فقـط یک بار پخـش مي شـود و قابل 
تکرار نیسـت؛ لذا الزم اسـت که تمام حواس و دقت خود را براي شـنیدن صوت منتشـر 

شـده بـه کار ببندند تا ضـرري متوجه آنان نشـود.
)Reading Comprehension( بخش سوم: خواندن و درك مطلب

تعداد سؤاالت 35 سوال، مدت پاسخگویي 40 دقیقه.
 )Writing( بخش تشریحی: نوشتاري

شـامل یک سـؤال اسـت که متقاضیان باید در مدت 30 دقیقه از طریق رایانه )کامپیوتر( 
بـه سـؤال مربـوط پاسـخ دهنـد. متقاضیـان در این قسـمت مي بایسـت از مهـارت تایپ 

جمـالت با کیبورد برخوردار باشـند.
ج– تذکرات مهم:

1- همـراه داشـتن ماسـک سـاده سـه الیـه )بـدون فیلتـر( و دسـتکش التکـس بـرای 
متقاضیـان الزامـی اسـت و مراکـز آزمون موظف هسـتند کـه از ورود متقاضیان به سـالن 

آزمـون، بـدون همراه داشـتن لـوازم فـوق خـودداری نمایند.
2- متقاضیان می بایسـت کارت شناسایی معتبر شـامل: کارت ملی هوشمند، شناسنامه 
عکسـدار جدیـد یا گذرنامه و یک نسـخه از فرم تکمیل شـده ثبت نام اینترنتـی را همراه 

باشند.  داشته 
3– متقاضیـان بایـد از آوردن هرگونـه وسـایل اضافـي شـامل: نوشـت افـزار )خـودکار، 
خودنویـس، اتـود، روان نویـس، کاغـذ یاداشـت و ...(، کیـف یـا سـاک دسـتي، کتـاب، 
جـزوه، ماشـین حسـاب، تلفـن همـراه و ... اکیـداً خـودداري نمایند. ضمناً ممکن اسـت 
محلـي بـراي نگهـداري این وسـایل در حوزه هـاي امتحاني پیش بیني نشـده باشـد؛ لذا 

حوزه هـاي امتحانـي، مسـؤولیتي در قبـال نگهـداري از ایـن وسـایل ندارنـد.
4- صحبـت کـردن بـا سـایر متقاضیـان یـا رد و بـدل کـردن هر نـوع وسـیله، از قبیل: 
لوازم التحریر، نت )یادداشـت(، . . . در جلسـه امتحان، به عنوان تقلب و تخلف محسـوب 
مي شـود و بـا متقاضی متخلف، برابر قانون رسـیدگي به تخلفات و جرائـم در آزمون هاي 

سراسـري رفتار خواهد شـد.
5- همـراه داشـتن هرگونـه وسـایل غیرمجاز، شـامل: دسـتگاه هاي ارتبـاط الکترونیکي، 
تلفـن همـراه، ولـو بـه صـورت خامـوش، سـاعت هوشـمند، انگشـتر هوشـمند، 
دسـت بند هوشـمند، هندسـفری و یـا ماشـین حسـاب در جلسـه آزمـون، طبـق قانون 
رسـیدگي بـه تخلفـات و جرایـم در آزمون هاي سراسـري، موجب محرومیـت از گزینش 

در آزمون میشـود.
6- در صـورت بـه وجـود آمـدن هرگونـه مشـکل در فرآیند برگـزاري آزمون، الزم اسـت 
که  متقاضیان حداکثر تا یک روز بعد از برگزاری آزمون، از طریق سیسـتم پاسـخگویی 
اینترنتـی منـدرج در درگاه اطالع رسـانی سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور به نشـاني: 
www.sanjesh.org بـا این سـازمان مکاتبه و درخواسـت خـود را ثبت نمایند. بدیهی 
اسـت که درخواسـت های رسـیده بعـد از مهلت مقرر، قابل بررسـی و پی گیـری نخواهد 

بـود. ضمنـاً الزم اسـت کـه از مراجعه حضوری به سـازمان، خـودداری گردد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور



 

 

7 27 اردیبهشت ماه 1400، سال بیست و ششم، شماره 7

جدول رشته هاي امتحاني با آزمون و پذیرش براساس سوابق تحصیلي )بدون آزمون(  کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال1400

* پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصیلي غیرپزشكي 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 پزشكي این دانشگاه )شامل: تكنولوژي 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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 امسـال دانش آمـوزان سـال دوازدهـم، بعـد از یک سـال و نیم آمـوزش غیرحضوری 
و آزمون هـای آن الیـن و غیرحضـوری، بایـد خرداد مـاه در یک آزمـون حضوری مهم 
بـه نـام آزمون نهایی شـرکت کننـد. برخـی از دانش آمـوزان در ایـن دوران قرنطینه، 
کـه شـرایط آمـوزش بـا دوران قبـل از آن کامـاًل متفـاوت بـوده اسـت، آن گونـه که 
بایـد از وقـت خـود بهـره نبرده انـد. بایـد قبول کـرد که خانه نشـینی طوالنـی و عدم 
شـرکت در کالس هـای حضـوری و امتحانـات کتبـی حضـوری، کار مطالعـه و درس 
خوانـدن را سـخت و دشـوار می کنـد؛ حتی برخـی از دانش آمـوزان دوازدهـم، نگران 
شـرکت در یـک آزمـون کتبـی هسـتند و می گوینـد مطمئـن نیسـتند کـه بتواننـد 

دانـش خـود را در جلسـۀ آزمـون  به صـورت جامـع و کامل مکتـوب کنند.
از همیـن رو، در ادامـه، هفـت روش برای مطالعه و درس خوانـدن راحت تر و بهینه تر 
در دوران کرونـا و تحـت قرنطینـه خانگی را، که با اسـتفاده از منابـع معتبر گردآوری 

کرده ایـم، به شـما بـرای مطالعه و به کار بسـتن آنها تقدیـم می کنیم.

جایی ثابت برای درس خواندن پیدا کنید
در صـورت امـکان، گوشـه ای خـاص و ترجیحـاً سـاکت و خلـوت را بـرای خودتـان 

انتخـاب کنیـد و همـه وسـایل الزم بـرای درس خوانـدن را اطرافتـان بگذاریـد. در 
صـورت امـکان، ایـن مـکان را ثابـت نگه داریـد و فراموش نکنید که همیشـه گوشـۀ 
دنجتـان را مرتـب نگـه دارید. نظم محـل درس خواندن هم تمرکزتـان را باال می برد. 
توجـه داشـته باشـید کـه هنگام درس خوانـدن باید پشـت صندلی بنشـینید؛ یا  اگر 
روی زمیـن می نشـینید، حالـت لـم داده یـا خوابیـده نداشـته باشـید. همچنیـن در 
حیـن درس خوانـدن، از گوش دادن به موسـیقی  یا تماشـای  تلویزیون پرهیز کنید؛ 
چـون بـرای یـک درس خوانـدن عمیـق، نیـاز بـه شـش دانگ حـواس خـود دارید. 

برنامه ریزی کنید
درس هـا و موضوعـات مختلـف، سـطح تمرکز متفاوتـی می طلبند؛ پس بایـد با دقت، 
بـرای هـر درس، از پیـش برنامه ریـزی کنیـد و هر کـدام را در زمان درسـتی مطالعه 

. کنید

نزدیک به واقعیت هدف گذاری کنید
اهدافـی را بـرای درس خواندنتـان در نظـر بگیریـد کـه بتوانیـد بـه آنها  دسـت پیدا 

چگونه خود را برای

 امتحانات نهایے آماده ڪنید؟
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 شما قرار است که در یک آزمون تشریحی  کتبی شرکت کنید؛ پس حتمًا 
هنگام حل تمرین ها، از قلم و کاغذ استفاده کنید و آنها را به طور ذهنی حل 

نكنید. همچنین برای درس هایی مثل: معارف اسالمی، فارسی، عربی، تاریخ، 
جغرافیا و ... حتمًا از خود امتحان کتبی بگیرید و پاسخ سؤال ها را بنویسید و 

در انتها پاسخ های خود را با جواب های صحیح تطبیق دهید

کنیـد. اگـر شـما درسـی را تـا کنون بـه خوبـی مطالعـه نکرده ایـد، نمی توانیـد چند 
سـاعت متوالـی آن را بخوانیـد، و اگـر هـم ایـن کار را انجـام دهیـد، نتیجـۀ چندانـی 
از مطالعـۀ خـود نخواهیـد گرفـت. همچنیـن انتظار نداشـته باشـید که بـار اول همۀ 
نکته هـا را متوجـه شـوید و کامـاًل بـه هـر مبحـث مسـلط گردیـد. مباحث درسـی را 
)بـه خصـوص آنچـه را کـه برای شـما دشـوار اسـت( به بخش هـای کوچکتر قسـمت 
کنیـد و در بیـن هر بخش، اسـتراحت کوتاهی داشـته باشـید. یادتان نرود که سـنگ 

بزرگ، نشـانه نزدن اسـت!

نگران نباشید
 حتـی اگـر بخـش قابـل توجهـی از یـک کتـاب درسـی را هنـوز نخوانده اید، بـاز هم 
نگـران نشـوید. نگرانـی، کیفیـت کار شـما را تحـت تأثیر قـرار می دهد و تمرکز شـما 
را از بیـن می بـرد. بـدون شـک، خوانـدن دقیـق و بـدون نگرانـی سـه مبحـث از پنج 
مبحـث درسـی، بهتـر از آن اسـت کـه بـه خاطـر نگرانـی و عـدم تمرکز، سـراغ هیچ 
یـک  از مباحـث نرویـد یـا همـۀ مباحث را بـه صورت سرسـری و  سـطحی بخوانید؛ 
در ضمـن، توجـه داشـته باشـید کـه همـۀ دانش آمـوزان، در سـال تحصیلـی حاضـر، 
شـرایطی مشـابه شـرایط شـما را داشـته اند و شـما تنها فردی نیسـتید که به صورت 

آن الیـن درس خوانده ایـد و بایـد در آزمـون حضـوری شـرکت کنید.

قلم و کاغذ را فراموش نكنید 
شـما قـرار اسـت کـه در یـک آزمـون تشـریحی  کتبـی شـرکت کنیـد؛ پـس حتمـاً 
هنـگام حـل تمرین هـا، از قلـم و کاغـذ اسـتفاده کنیـد و آنهـا را بـه طـور ذهنی حل 
نکنیـد. همچنیـن بـرای درس هایـی مثـل: معـارف اسـالمی، فارسـی، عربـی، تاریخ، 
جغرافیـا و ... حتمـاً از خـود امتحان کتبی بگیرید و پاسـخ سـؤال ها را بنویسـید و در 
انتهـا پاسـخ های خـود را بـا جواب هـای صحیـح تطبیـق دهید تـا از درسـتی و کامل 
بـودن پاسـخ ها مطمئـن شـوید. با آزمـون گرفتـن از خودتـان، می توانیـد زمـان خود 
را نیـز  تنظیـم کنیـد و ببینیـد کـه چه مدت بـرای هر سـؤال صرف خواهیـد کرد تا 

در امتحـان اصلـی وقت کـم نیاورید.

مطالعه را برای شب امتحان نگذارید
سـال های گذشـته در کالس هـای درس حضـوری، دبیـران، بـا پرسـش های شـفاهی 
و امتحانـات کتبـی متعـدد، بـه دانش آمـوزان  بـرای کسـب آمادگی علمـی الزم در 
امتحانـات، یـاری می رسـاندند، امـا در دوران قرنطینـه، بـه خاطـر کوتـاه بـودن زمان 
کالس و ویژگی هـای خـاص کالس درس آن الیـن، ایـن پرسـش ها کاهـش یافتـه یـا 

بـه صـورت کتبـی نبوده اسـت و در واقع مسـؤولیت مطالعـه دروس، بیشـتر بر عهده 
خـود دانش آمـوزان اسـت. توجـه داشـته باشـید کـه مانـدن در خانـه، شـما را فریب 
ندهـد و تصـور نکنیـد کـه هنـوز فرصت باقـی اسـت و می توانید بعـداً مطالعـه کنید؛ 
زیـرا نـاگاه بـه خـود می آییـد و می بینید که شـب امتحان شـده اسـت و شـما  هنوز 
بـه مباحـث کتـاب درسـی خـود کاماًل مسـلط نیسـتید؛ پـس از همین امـروز، با یک 

برنامه ریـزی دقیـق و منطقـی، بـه سـراغ درس هـا بروید.

به خودتان جایزه بدهید
اگـر موفـق شـدید تمرکزتان را برای مدتی که در نظر داشـتید حفـظ کنید و بازدهی 
خوبـی داشـتید، حتمـاً بـه خودتـان جایـزه بدهیـد. ایـن جایـزه می توانـد تماشـای 
قسـمتی از سـریال محبوبتـان، چرتـی کوتـاه و ... باشـد. جایـزه باعـث می شـود تـا 
رفتارهـای مثبـت شـما سـریع تر و بهتـر تبدیـل بـه عادت شـوند و به بیشـتر شـدن 

تمرکزتـان در حیـن درس خوانـدن کمـک کند.

مواظب سالمت خودتان باشید
همـه قبـول داریم که مطالعه و امتحان دادن در حالت بیماری، بسـیار سـخت اسـت. 
ایـن  شـما هسـتید کـه در ایام باقـی مانده تـا امتحانـات و در روزهـای امتحان، باید 
بیـش از قبـل، پروتکل هـای بهداشـتی را رعایـت کنیـد تـا خـدای نکـرده، گرفتـار 

بیمـاری کووید 19 نشـوید.

سرجلسۀ آزمون
خـودکار آبـی اضافـه، دسـتمال کاغذی و ماسـک اضافه با خـود بردارید، امـا از بردن 
وسـایل غیرضرور، که اطراف شـما را شـلوغ و ذهنتـان را پراکنده می کنـد، خودداری 
کنیـد. بـا آرامـش و نـام خـدا، آزمـون خـود را شـروع کنیـد و بعـد از یک نـگاه کلی 
بـه برگـۀ امتحـان، ذهـن خود را تنهـا روی یک سـؤال متمرکـز کنید و به آن پاسـخ 
دهیـد و سـپس سـراغ سـؤال های بعـدی برویـد. اینکـه سـؤال ها را نیمـه کاره رهـا 
کنیـد و مـدام از یـک سـؤال به سـراغ سـؤال دیگـر برویـد، بدترین کار ممکن اسـت. 
پاسـخ های خـود را قبـل از ارسـال بررسـی کنیـد و مطمئـن شـوید که هر پاسـخ، به 
نظـر خودتـان کامـل و جامـع باشـد. دقیق بودن پاسـخ های خـود و همچنیـن امال و 

دسـتور زبـان آنها را بررسـی کنید.
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اطالعیۀ بسیار مهم  شرکت تعاونی خدمات آموزشی
با توجه به استفاده غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش در 
کتاب های خود و همچنین انتشار و فروش غیرقانونی این سؤاالت در سایت های اینترنتی، 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، همان طور که ممنوعیت هرگونه استفاده و انتشار 
این سؤاالت درج  به هر طریق در نسخۀ چاپی  سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش 
گردیده است، بار دیگر یادآور می شود که حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤاالت آزمون های 
 آزمایشی سنجش به هر روش )الکترونیکی، استفاده در کانال های تلگرام، سایت ها و ...( 
در هر مقطع زمانی، برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی )حتی با ذکر منبع( ممنوع 

است؛ به عبارت دیگر، استفاده از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش، منحصراً متعلق به 
پدیدآورنده آن، یعنی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 
کشور، بوده و استفاده از این سؤاالت برای سایر مؤسسات و ناشران آموزشی به کلی ممنوع 
است و این موضوع محدود به دورۀ زمانی خاصی نیست. بدیهی است که این شرکت، 

اقدامات قانونی الزم را در مورد متخلفان از این امر به عمل خواهد آورد.
شرکت تعاونی خدمات آموزشی

به اطالع متقاضیان پذیرش در دوره هاي کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه  ای 
و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي - غیر انتفاعي در سال 1400 مي رساند که »سامانه 
تا  مورخ 1400/03/30  یکشنبه  روز  از  اینترنتي  به صورت  رشته«،  انتخاب  و  ثبت نام 
روز یکشنبه مورخ 1400/04/06 فعال می شود؛ بر این اساس، ضرورت دارد که همه 
راهنماي  »دفترچه  دقیق  مطالعه  از  پس  و  گرفته شده  نظر  در  مهلت  در  متقاضیان، 
 ثبت نام و انتخاب رشته« و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز ثبت نام، به درگاه 
اطالع رساني این سازمان به نشاني:  www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام 
در سامانه برای پذیرش در این دوره ها اقدام کنند. با توجه به اینکه ثبت نام و انتخاب رشته، 
همزمان در یک مرحله انجام مي شود، متقاضیان می بایست با توجه به رشته محل هاي 
اعالم شده در »دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته«، نسبت به انتخاب و درج رشته  

محل هاي مورد عالقه خود در »سامانه ثبت نام و انتخاب رشته« اقدام کنند.

اطالعیه تکمیلي و همچنین »دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته« این پذیرش 
همزمان با شروع ثبت نام، در تاریخ 1400/03/30 در درگاه اطالع رسانی این سازمان منتشر 
می شود. متقاضیان الزم است که برای اطالع از جزئیات شرایط و ضوابط پذیرش، دفترچه 
راهنمای مذکور را به دقت مطالعه کنند. همچنین آزمون آن دسته از رشته هایي که پذیرش 
در آنها به شیوه » با آزمون« است، در روز جمعه مورخ 1400/05/22 برگزار خواهد شد. 
ضمناً فهرست مجموعه های ثبت  نامی با ذکر مشخصه »شیوه پذیرش« )جداول شماره 
1 و 2( و »دیپلم های مجاز به تحصیل در هر رشته گرایش« )جدول شماره 3( و منابع و 
ضرایب دروس 5 مجموعه ثبت نامي پذیرش با آزمون )جدول شماره 4(، به شرح ذیل این 

اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده است، برای اطالع متقاضیان اعالم می شود.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

تاریخ ثبت   نام و انتخاب رشته پذیرش در دوره هاي کارداني نظام جدید دانشگاه 

فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي - غیرانتفاعي در سال 1400

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی
به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر TOEFL ، GRE،IELTS و ... 
می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات و وعده های 
واهی مبنی بر اخذ مدارک مورد نظر، با مشخصات داوطلب  اقدام به کالهبرداری و اخذ 
مبالغ قابل توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان ناظر آزمون های  بین المللی 
در کشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی این مراکز به مراجع قضائی، موارد ذیل را  برای 

اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت که قباًل 
مجری آزمون از سوی این سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از 
پرداخت هرگونه وجه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های 

بین الملل( نسبت به مجاز بودن مرکز اطمینان حاصل نمایید.
2 - با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان در 
فهرست متخلفان آزمون های این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمناً این داوطلبان از 2 تا 10 
سال از شرکت در آزمون هایی که این سازمان برگزار می نماید یا ناظر آن است، محروم خواهند 
شد. همچنین در صورتی که متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبت نام در یکی مراکز 
نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.

3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد 
خودداری نمایند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.

4 - داوطلبانی که با جعل مدارک هویتی سعی در گمراه نمودن مجریان آزمون نمایند 
و در آن شرکت کنند و تخلف آنان )حتی پس از دریافت مدرک ( اثبات گردد، برابر 
مقررات برگزاری آزمون ها، مدارک مربوط به آنها باطل و از شرکت در آزمون ها به مدت 2 
تا10سال محروم خواهند شد و با توجه به اینکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده از 
سند مجعول و شرکت کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسالمی )تعزیرات 
مصوب 1375( جرم تلقی می شود و مجازات کیفری به همراه خواهد داشت، این گروه از 

متخلفان برای  صدور احکام قضائی به مراجع قضائی معرفی می گردند.
یادآور می شود که براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز آزمون های بین المللی، کلیه 
مراحل ثبت نام آزمون ها بایستی شخصاَ توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت 
عدم رعایت شرایط ثبت نام، از شرکت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد 
و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه با افراد یا شرکت های سودجو که به 
روش های مختلف اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی می نمایند برخورد 

قانونی خواهد شد.
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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

۱- زبان و ادبیات فارسی
97دهم110201فارسی )1(
98یازدهم111201فارسی )2( 
99دوازدهم112201فارسی )3( 

2- عربی

97دهم 110206عربی، زبان قرآن )1(
عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی 98یازدهم111206عربی، زبان قرآن )2( 

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

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

98یازدهم111207عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم112207عربی، زبان قرآن )3(
عمومی گروه آزمایشی97دهم 110208عربی، زبان قرآن )1(

علوم انسانی  برای دیپلمه های علوم و معارف 
اسالمی

98یازدهم111208عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم112208عربی، زبان قرآن )3(

۳- فرهنگ و معارف اسالمی

97دهم110204دین و زندگی )1(
عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی 98یازدهم111204دین و زندگی )2(

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

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

98یازدهم111205دین و زندگی )2(
99دوازدهم112205دین و زندگی )3(

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

اسالمی
98یازدهم111232اصول 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

۱- ریاضیات

97دهم110211ریاضی )1( 
97دهم110213هندسه )1(
98یازدهم111213هندسه )2(

98یازدهم111215آمار و احتمال
98یازدهم111214حسابان )1(
99دوازدهم112214حسابان )2(
99دوازدهم112213هندسه )3( 

99دوازدهم112215ریاضیات گسسته 

2- فیزیک
97دهم110209فیزیک )1( 
98یازدهم111209فیزیک )2( 
99دوازدهم112209فیزیک )3( 

۳- شیمی
97دهم110210شیمی )1( 
98یازدهم111210شیمی )2( 
99دوازدهم112210شیمی )3(

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

98یازدهم111237زمین شناسی ۱- زمین شناسی

2- ریاضیات
97دهم110211ریاضی )1(
98یازدهم111211ریاضی )2(
99دوازدهم112211ریاضی )3(

۳- زیست شناسی
97دهم110216زیست شناسی )1(
98یازدهم111216زیست شناسی )2(
99دوازدهم112216زیست شناسی )3(

۴- فیزیک
97دهم110214فیزیک  )1(
98یازدهم111244فیزیک )2( 
99دوازدهم112244فیزیک )3( 

5- شیمی
97دهم110210شیمی )1(
98یازدهم111210شیمی )2(
99دوازدهم112210شیمی )3(

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

۱- ریاضیات
97دهم110212ریاضی و آمار )1(
98یازدهم111212ریاضی و آمار )2(
99دوازدهم112212ریاضی و آمار )3(

97دهم110221اقتصاد 2- اقتصاد

۳- زبان و ادبیات فارسی
97دهم110203علوم و فنون ادبی )1(
98یازدهم111203علوم و فنون ادبی )2(
99دوازدهم112203علوم و فنون ادبی )3(

۴- زبان عربی

97دهم110207عربی، زبان قرآن )1(
98یازدهم111207عربی، زبان قرآن )2(
99دوازدهم112207عربی، زبان قرآن )3(
97دهم110208عربی، زبان قرآن )1(

دیپلمه های علوم و 
معارف اسالمی 98یازدهم111208عربی، زبان قرآن )2(

99دوازدهم112208عربی، زبان قرآن )3(

5- تاریخ

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

98یازدهم111219صفویه
99دوازدهم112219تاریخ )3( ایران و جهان معاصر

97دهم110233تاریخ اسالم )1( 
دیپلمه های علوم و 

معارف اسالمی 98یازدهم111233تاریخ اسالم )2( 
99دوازدهم112233تاریخ )3( ـ ایران در دوره اسالمی

6- جغرافیا
97دهم110218جغرافیای ایران

98یازدهم111218جغرافیای )2( ـ جغرافیای ناحیهای
99دوازدهم112218جغرافیا )3( )کاربردی(

7- علوم اجتماعی
97دهم110220جامعه شناسی )1(
98یازدهم111222جامعه شناسی )2(
99دوازدهم112222جامعه شناسی )3(

98یازدهم111226فلسفه 8- فلسفه
99دوازدهم112226فلسفه )2(

97دهم110223منطق9- منطق
98یازدهم111224روانشناسی۱۰- روانشناسی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور     
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قسمت هایي از کتاب درسي که در آزمون سراسري سال ۱۴۰۰ 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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