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چند نكته درباره مهلت مجدد ثبت نام 
آزمون كارشناسي ارشد سال 1400 
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جزئیات برگزاری
 المپیاد علمی دانشجویان 

علوم پزشکی اعالم شد
علوم  علمی دانشجویان  المپیاد  سیزدهمین 
بالینی،  استدالل  حیطه های  در  كشور  پزشکی 
تفکر علمی در علوم پایه، مدیریت نظام سالمت، 
سوم،  هزاره  دانشگاه های  بستر  در  كارآفرینی 
آموزش پزشکی و مطالعات میان رشته ای علوم 

انسانی و سالمت برگزار می شود. 
دبیرخانه استعدادهای درخشان و امور نخبگان وزارت 
بهداشت، شرایط شرکت کنندگان سیزدهمین المپیاد 
علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور را اعالم کرد و 
کارشناسی،  مقاطع  دانشجویان  تمام  اساس،  این  بر 
و  دانشگاه ها  حرفه ای  دکتری  و  کارشناسی ارشد 
به  شاغل  کشور  سراسر  پزشکی  علوم  دانشکده های 
تحصیل یا دانش  آموختگانی که تا تاریخ برگزاری اولین 
آزمون از مجموعه آزمون  های کشوری المپیاد در هر 
دوره، کمتر از شش ماه از فارغ  التحصیلی آنها گذشته 
باشد، می توانند، بدون در نظر گرفتن معدل کل و سال 

تحصیل، در المپیاد شرکت کنند.
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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

چند نكته درباره مهلت مجدد ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد سال 1400 
را  مجددي  زمان  سنجش،  سازمان  که  آنجایي  از 
آزمون  در  شرکت  متقاضي  داوطلبان  ثبت نام  براي 
کارشناسي ارشد سال 1400 در نظر گرفته است، الزم 
دیدیم که مفاد این ستون را به چند نکته در این باره 

اختصاص دهیم:
1- مهلت مجددنآـ براي ثبت نام در آزمون کارشناسي ارشد 
سال 1400 از روز گذشته )یکشنبه 5 بهمن ماه( آغاز شده 
است و در روز چهارشنبه 8 بهمن ماه پایان می پذیرد و 
داوطلبان مي توانند منحصراً از طریق پایگاه اطالع رساني 
 www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان   این 

در این خصوص اقدام کنند.
کارشناسي ارشد  آزمون  در  به شرکت  عالقه مندان   -2
سال 1400، در صورتي که داراي شرایط شرکت در این 
 آزمون هستند، مي توانند حداکثر در دو رشته امتحاني 
)بر اساس ضوابط از رشته  هاي امتحاني مندرج در دفترچه 
راهنماي ثبت نام( متقاضي ثبت نام در این آزمون شوند. 

3- از آنجایي که پرداخت هزینه ثبت نام در این آزمون، 
منحصراً به صورت اینترنتي انجام مي گیرد، داوطلبان الزم 
است با استفاده از کارت هاي عضو شبکه بانکي شتاب، که 
پرداخت الکترونیکي آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه 
اطالع رساني این سازمان و پرداخت مبلغ تعیین شده 
به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون یک کدرشته 

امتحاني، نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.
4- داوطلباني که، عالوه بر رشته  انتخابي  یا امتحاني  اصلي 
)رشته  اول (، عالقه مند به  شرکت در رشته  امتحاني  دوم 
هستند، شایسته است که  کدرشته  امتحاني دوم را نیز در 

بند مربوط در تقاضانامه درج کنند. این گروه از داوطلبان 
باید براي رشته امتحاني  دوم، یک  کارت اعتباري دیگر، 

عالوه بر کارت اعتباري اول، خریداري کنند.
آزمون  در  شرکت  و  ثبت نام  متقاضي  داوطلبان   -5
کدرشته هاي امتحاني )اصلي و شناور(، که عالقه مند به 
شرکت در گزینش رشته هاي تحصیلي دانشگاه پیام نور و 
مؤسسات آموزش عالي غیردولتي و غیرانتفاعي هستند، 
الزم است که، عالوه بر پرداخت مبالغ ثبت نام، نسبت 
به پرداخت مبلغ تعیین شده براي اعالم عالقه مندي به 

دوره هاي مذکور، اقدام کنند.
6- به داوطلبان توصیه مي شود که بر اساس دستورالعمل 
درج شده در دفترچه راهنماي ثبت نام این آزمون، ابتدا 
فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه یاد شده را 
تکمیل کنند و سپس طبق فرم پیش نویس، با مراجعه 
به پایگاه اطالع رساني این سازمان، اطالعات الزم را بر 

اساس بندهاي برنامه  نرم افزاري ثبت نام وارد کنند. 
7- شایسته است که داوطلبان، در درج اطالعات ثبت نامي 
خود دقت کنند؛ چون در صورت مشاهده هرگونه مغایرت 
در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک داوطلب، 
در صورت پذیرفته شدن در آزمون، قبولي وي لغو  شده و 

از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیري خواهد شد.
آزمون  شده،  پیش بیني  زماني  برنامه  بر اساس   - 8
روزهاي  در   1400 سال  ناپیوسته  کارشناسي ارشد 
پنجشنبه 6 و جمعه 7 خردا ماه 1400 برگزار خواهد شد.
موفق باشید

مهلت ارسال آثار و نشریات، دوازدهمین جشنواره 
سراسری رسانه و نشریات دانشجویی، تا 15 بهمن 

ماه تمدید شد.
با توجه به درخواست های مکرر جمعی از فعاالن نشریات 
آثار  ارسال  و  ثبت نام  مهلت  تمدید  بر  مبنی  دانشجویی 
به سامانه این جشنواره به علت تداخل بازه دریافت آثار 
ترم، شورای سیاستگذاری دوازدهمین  پایان  امتحانات  با 
مهلت  دانشجویی،  نشریات  و  رسانه  سراسری  جشنواره 

دریافت آثار را تمدید کرد.
بر اساس این مصوبه، فعاالن نشریات دانشجویی، که آثار 
و نشریات آنها در بازه زمانی اول دی ماه 97 تا 30 دی ماه 
99 منتشر شده است، می توانند با مراجعه به سامانه این 

جشنواره، نسبت به ثبت نام و ارسال آثار خود اقدام کنند.
الزم به یادآوری است بازه انتشار نشریات، که از یکم دی ماه 
97 لغایت 30 دی ماه  99 بوده، تغییری نکرده و تنها بازه 

ارسال آثار به مدت 15 روز تمدید شده است.
همچنین با تمدید بازه ارسال آثار و به منظور جلوگیری از 
تضییع حقوق فعاالن نشریات دانشجویی، امکان ویرایش 
این  قبلی در سامانه  ارسالی  نشریات  و  آثار  و جایگزینی 

جشنواره  فراهم شده است.
دستگاه های  از  یکی  سوی  از  سال  هر  »تیتر«  جشنواره 
آموزش عالی کشور برگزار می شود. سال گذشته جشنواره 
تیتر 11 به میزبانی وزارت علوم برگزار شد و امسال وزارت 
با  بهداشت میزبان جشنواره »تیتر 12 « خواهد بود که 
شعار »عینیت در خبر، انصاف در تحلیل، آزادی در بیان« 

برگزار می شود.
میان  گرفته  توافق صورت  اساس  بر  و  ساله  هر  رسم  به 
معاونت فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم و معاونت فرهنگی 
و دانشجویی وزارت بهداشت، این معاونت مستقر در وزارت 
بهداشت، متولی برگزاری جشنواره »تیتر 12 « خواهد بود.

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند: 
وقتي بنده به نماز ایستاد، خداوند متعال به او 
توجه می کند و توجهش را از او قطع نمی کند 
تا موقعی که سه بار از یاد خدا غافل گردد. در 
این هنگام، خداوند سبحان نیز از او رویگردان 

خواهد بود.

آن که طمع را شعار خود گرداند، خود را ُخرد 
نمایاند، و آن که راز سختی خویش بر هر کس 
گشود، خویشتن را خوار نمود، و آن که زبانش 
را بر خود فرمانروا ساخت ]مسلّط کرد[، خود 

را از بها بینداخت.

گرامي  پیامبر  قول  از  )ع(  رضا  امام  حضرت 
اسالم )ص( فرمودند:

هرگاه اّمت من از انجام امر به معروف و نهي از 
منکر سرپیچی کنند و آن را به یکدیگر واگذار 

نمایند، گویا به خداوند اعالن جنگ داده اند!

مهلت ارسال آثار به دوازدهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی تمدید شد



 

 

3 6 بهمن 1399 سال بیست و پنجم ، شماره 43

جزئیات برگزاری المپیاد علمی دانشجویان علوم 
پزشکی اعالم شد

ادامه از صفحه 1

در حیطه »مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سالمت« 
و حیطه »کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم«، 
عالوه بر دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 
عمومی، دانشجویان مقاطع دکتری تخصصی )Ph.D( و 
دستیاران )پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی( هم می توانند 

در المپیاد شرکت کنند.
مسؤولیت انتخاب و معرفی دانشجویان شرکت کننده در 
هر حیطه بر عهده دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی معرفی 
کننده است و در صورت مغایرت با مقررات المپیاد، کمیته 
حکم  و  می کند  تصمیم گیری  و  بررسی  را  موضوع  فنی 
این کمیته پس از کسب مدال و رتبه نیز قابل اجراست. 
همچنین هر فردی که رتبه یک را در مرحله انفرادی در هر 
حیطه کسب کند نمی تواند مجدداً در همان حیطه شرکت 
کند. ضمناً شرکت در یک حیطه و کسب رتبه در آن، 
منعی برای شرکت در سایر حیطه ها در دوره های بعدی 

المپیاد نیست.
در این دوره از المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی، در هر 
حیطه یک موضوع مطرح می شود و بر این اساس، در حیطه 
)داخلی،  پزشکی  اصلی  مسأله »دروس  بالینی،  استدالل 
کودکان، زنان و جراحی(«، در حیطه تفکر علمی در علوم 
Weight Manage�( پایه، مسأله »مدیریت وزن/ چاقی 
ment/ Obesity(«، در حیطه مدیریت نظام سالمت، 
پاسخگویی  ارتقاء  برای   PHC نظام  »تقویت  موضوع 
اجتماعی در شرایط اضطرار«، در حیطه کارآفرینی در بستر 
دانشگاه های هزاره سوم، مسأله »تاب آوری کسب و کارهای 
دانش بنیان«، در حیطه آموزش پزشکی، مسأله »آموزش 
مجازی«، و در حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و 

سالمت، مسأله »هوش مصنوعی« مطرح شده است.
دانشگاهی  درون  آزمون  که  است  یادآوری  به  الزم 
سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، 
برگزاری  از  پس  و  می شود  برگزار  ماه 1399  اسفند  در 
مراحل دانشگاهی و ملی، آزمون مرحله دوم )انفرادی و 

گروهی( در شهریور 1400 برگزار خواهد شد.

از سوی معاونان دانشگاه آزاد:
شیوه نامه اجرایی آزمون جامع دوره دكتری 

تخصصی در نیمسال اول ابالغ شد
تخصصی  دکتری  دوره  جامع  آزمون  اجرایی  »شیوه نامه 
-1399 تحصیلی  سال  اول  نیمسال  در  )غیرپزشکی( 
1400«، از سوی دکتر جواد علمائی، معاون علوم، مهندسی 
و کشاورزی، و حجت االسالم والمسلمین دکتر عبدالحسین 
خسروپناه، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسالمی، 

 به رؤسای دانشگاه آزاد اسالمی استان ها ابالغ شد.
ارزیابی  اجرای  کیفیت  بهبود  منظور  به  شیوه نامه،  این 
جامع دوره دکتری تخصصی و جلوگیری از تضییع حقوق 
دانشجویان و در راستای حفظ کیفیت برگزاری آزمون، با 
رعایت مصوبات ستاد ملی کرونا و در راستای حفظ سالمتی 

دانشجویان دوره دکتری تخصصی ابالغ شده است.
آمده است: بخش کتبی )طرح سؤال(  این شیوه نامه  در 
آزمون جامع در تمامی رشته ها، منطقه ای بوده و برگزاری 

که کمیته  دارد  و ضرورت  است  به صورت حضوری  آن 
هر  در  معین  استان  محوریت  با  جامع  آزمون  برگزاری 
برنامه  زمینه  در  تا هماهنگی الزم  تشکیل شود  منطقه 
ریزی و برگزاری را به عمل آورند. ارزیابی کتبی در واحد 
مرکز استان یا سایر واحدهای استان، با رعایت پروتکل های 
بهداشتی و حضور تعداد مراجعان )حداکثر 30 نفر( در هر 
محل متناسب با امکانات واحدهای دانشگاهی در هر مقطع 
زمانی صبح و بعدازظهر برگزار شود. ضمناً در مناطق قرمز 
و نارنجی، ارزیابی کتبی در تمام رشته ها می تواند به صورت 
غیرحضوری)با استفاده از سامانه اعالم شده از سوی مرکز 

فناوری دانشگاه( برگزار شود.
بر اساس بندهای این شیوه نامه، دانشجویانی که با توجه به 
وضعیت شهر محل تحصیل آنها ملزم به شرکت در آزمون 
جامع به صورت حضوری هستند، می توانند نزدیک ترین 
واحد دانشگاهی به محل سکونت خود را به عنوان محل 
برگزاری آزمون کتبی ارزیابی جامع انتخاب کرده و مراتب 
را به واحد دانشگاهی مبدأ اعالم کنند؛ ضمن آنکه واحدهای 
دانشگاهی مبدأ و مقصد، ضرورت دارد که هماهنگی های 
الزم را به عمل آورند. واحدهای مقصد باید، ضمن تنظیم 
صورت جلسه و تهیه رونوشت از پاسخنامه ها، در اسرع وقت 
نسبت به ارسال اصل پاسخنامه ها به واحدهای دانشگاهی 

مبدأ اقدام کنند.
در بخش پایانی این شیوه نامه آمده است: بخش شفاهی 
از طریق سامانه  و  غیرحضوری  به صورت  آزمون جامع، 
»دان« یا دیگر سامانه های آموزشی واحدهای دانشگاهی 
بخش  فایل  ذخیره  خصوص،  این  در  و  می شود  برگزار 

شفاهی ارزیابی جامع، ضروری است.

در نیمسال دوم ۱399-۱400:
دانشگاه پیام نور محدودیت شرط معدل در انتخاب 

واحد را لغو كرد

اعالم كرد:  پیام نور  مدیركل روابط عمومی دانشگاه 
در  واحد  انتخاب  برای  معدل  شرط  محدودیت 

نیمسال دوم 1399-1400 دانشگاه پیام نور لغو شد.
دکتر امیر حسین بهروز، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه 
برای  معدل  شرط  محدودیت  لغو  از  توئیتی  در  پیام نور، 
انتخاب واحد در نیمسال دوم 1399-1400 این دانشگاه 

خبر داد.
مدیر کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور افزود: دانشجویان 
دانشگاه پیام نور می توانند، بدون در نظرگرفتن معدل ترم 
قبل، در مقطع کارشناسی تا سقف 20 واحد و در مقطع 

کارشناسی ارشد تا سقف 14 واحد انتخاب واحد کنند.
وی ادامه داد: شرایط معدل باالی 17 و ترم آخر، همچنان 

پابرجاست.

از سوی دانشگاه آزاد:
شیوه حضور دانشجویان در آزمون های مجازی 

پایان ترم اعالم شد

شیوه حضور دانشجویان در آزمون های مجازی پایان 
»دان« تشریح  بستر  بر  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ترم 

شد.
نحوه شرکت در آزمون های پایان ترم دانشگاه آزاد اسالمی بر 

بستر »دان« اعالم شد.
بر این اساس، دانشجویان به منظور شرکت در آزمون های 
آن الین دانشگاه آزاد اسالمی  بر بستر دان، پس از فعال 
دقت  زیر  موارد  به  باید  »آزمون های من«  قسمت  شدن 

کنند:
- در قسمت »آزمون های من« باید برای هر کدام از دروسی 
که در ترم جاری اخذ کرده اید، یک آزمون با عنوان پایان 
ترم مشاهده شود که تاریخ و ساعت برگزاری آن، با کارت 
امتحانی شما مطابقت داشته باشد )در صورتی که مغایرتی 
در این خصوص مشاهده می کنید، موضوع را با دانشگاه و 

پشتیبانی آن الین دان مطرح کنید(.
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آزمون  در  شرکت  و  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به   99/09/29 مورخ  اطالعیه  پیرو 
کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1400 در تمامي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
دولتي و غیردولتي و همچنین دانشگاه آزاد اسالمي و بیست و ششمین المپیاد علمي- 
دانشجویي کشور، که در مهلت تعیین شده )99/9/16 لغایت 99/9/26( نتوانسته اند 
نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام نمایند، مي رساند که مهلت مجدد براي ثبت نام  
در آزمون  یاد شده، از روز یکشنبه مورخ 99/11/05 تا روز چهارشنبه مورخ 99/11/08 
در نظرگرفته شده است و متقاضیان مي توانند منحصراً از طریق پایگاه اطالع رساني این 
سازمان در این خصوص اقدام نمایند. ضمناً آن دسته از متقاضیاني که در مرحله اول 
)99/9/16 لغایت 99/9/26( نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام نموده اند، مي توانند، 
در صورت تمایل، در بازه زمانی فوق، نسبت به مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي 

خود اقدام نمایند.
شرایط ثبت نام :

متقاضیان مي توانند، ضمن مطالعه اطالعیه مورخ 99/09/12 و اطالع از شرایط عمومي 
و اختصاصي، مقررات وظیفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع غیر ایراني و 
توضیحات مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران )مندرج در دفترچه راهنماي شرکت 
در آزمون که در پایگاه اطالع رساني این سازمان قرار دارد(، در صورتي که داراي شرایط 
مذکور باشند،  حداکثر در دو رشته امتحاني )طبق ضوابط از رشته  هاي امتحاني مندرج 

در دفترچه راهنماي ثبت نام( متقاضي ثبت نام در این آزمون شوند. 
مراحلي كه متقاضی باید براي ثبت نام اقدام كند:

1- مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني فوق براي خرید کارت اعتباري 
ثبت نام )سریال 12 رقمي( و دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام )دفترچه شماره 1(.  

دفترچه  در  مندرج  توضیحات  اساس  بر  متقاضی  شده  اسکن  عکس  فایل  تهیه   -2
راهنماي ثبت نام.

3- آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز برای ثبت نام.
4- با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتي 
انجام مي گیرد، متقاضیان الزم است با استفاده از کارت هاي عضو شبکه بانکي شتاب، که 
پرداخت الکترونیکي آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش و 
پرداخت مبلغ 900/000 )نهصد هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون یک 

کدرشته امتحاني، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
تبصره: با توجه به اینکه مقرر گردیده است که در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، 
خدماتي از طریق پیام کوتاه به متقاضیان ارائه شود، متقاضیاني که تمایل به استفاده از 
خدمات پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ 8500 )هشت هزار 
و پانصد( ریال به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه، مي توانند از این خدمات 

استفاده نمایند.
 5- متقاضیاني که، عالوه بر رشته  انتخابي  یا امتحاني  اصلي )رشته  اول (، عالقه مند به  
شرکت در رشته  امتحاني  دوم هستند، ضرورت  دارد که  کدرشته  امتحاني دوم را نیز 
در بند مربوط در تقاضانامه درج  نمایند. این دسته از متقاضیان مي بایست براي رشته 
امتحاني  دوم، یک  کارت اعتباري دیگر به مبلغ900/000 )نهصد هزار( ریال، عالوه بر 

کارت اعتباري اول، خریداري نمایند.
و  )اصلي  امتحاني  کدرشته هاي  آزمون  در  شرکت  و  ثبت نام  متقاضیان  یادآوری1: 
شناور(، که عالقه مند به شرکت در گزینش رشته هاي تحصیلي دانشگاه پیام نور هستند، 
مبلغ 137/000  پرداخت  به  نسبت  ثبت نام،  مبالغ  پرداخت  بر  عالوه  که،  است  الزم 
)یکصدو سي و هفت هزار( ریال دیگر نیز براي اعالم عالقه مندي براي دوره مذکور، 

اقدام نمایند.
یادآوری 2: متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کدرشته هاي امتحاني )اصلي و 
شناور(، که عالقه مند به شرکت در گزینش رشته هاي تحصیلي مؤسسات آموزش عالي 

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص:

اعالم زمان مجدد براي ثبت نام متقاضیان شركت در 

آزمون كارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1400  و بیست و ششمین دوره المپیاد 

علمي- دانشجویي كشور  و اصالحیه دفترچه راهنمای ثبت نام این آزمون

- دکمه ورود به آزمون، به هنگام فرا رسیدن زمان برگزاری 
آزمون فعال شده و شما می توانید وارد آزمون شوید.

- از قسمت چپ می توانید به فایل سؤاالتی که استاد درس 
آپلود کرده است، دسترسی داشته باشید.

 A4 پس از دانلود سؤاالت، باید پاسخ خود را روی کاغذ -
سفید و سالم نوشته و از آن عکس بگیرید یا پاسخ خود 
را تایپ کرده و به صورت عکس یا PDF از طریق گزینه 
ارسال پاسخنامه، آن را ارسال کنید و دکمه ثبت آزمون را 

کلیک کنید.
- دانشجویان توجه داشته باشند که باید حتماً دکمه ثبت 
آزمون را کلیک کنند تا پاسخنامه آنها به صورت نهایی 

ارسال شود.
- در طول مدت زمان برگزاری آزمون، دانشجویان می توانند 
و  کرده اند، حذف  بارگذاری  که  را،  خود  پاسخنامه  فایل 
 )PDF فایل یا فایل های جدیدی را )به صورت عکس یا

بارگذاری کنند.
- مالک تصحیح پاسخنامه، آخرین فایل هایی است که از 

سوی دانشجو بارگذاری شده است.

وزارت علوم فعالیت 
مؤسسه »فرزام« را غیرقانونی دانست

علوم،  كیفیت  تضمین  و  ارزیابی  نظارت،  مركز 
تحقیقات و فناوری اعالم كرد: فعالیت مؤسسه »بنیاد 

تحقیقات(«  و  علوم  )واحد  فرزام  الملل  علمی بین 
غیرقانونی است.

در خصوص صدور مدرک جعلی از سوی مؤسسه ای موسوم 
به »بنیاد علمی  بین الملل فرزام )واحد علوم و تحقیقات(« 
و با توجه به بررسی های صورت گرفته، مؤسسۀ مذکور با 
نشانی وبگاه: http://www.isf�farzam.com در حال 

انجام فعالیت های غیرقانونی در حوزۀ آموزش عالی است.
با توجه به قانون »تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی 
و تحقیقاتی و فرهنگی، که بدون اخذ مجوز قانونی دایر 
شده و می شود« )مصوب مجلس شورای اسالمی  در تاریخ 
1372/10/15( و آیین نامه اجرایی قانون مذکور )مصوب 
این  فعالیت  لذا   ،)1373/3/18 تاریخ  در  وزیران  هیأت 
مؤسسه به لحاظ حقوقی پی گیری می شود و برای مسدود 

شدن وبگاه مذکور نیز اقدام قانونی صورت می پذیرد.
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بـــا توجـــه بـــه عـــدم پذیـــرش حضـــوری داوطلبـــان بـــه منظـــور جلوگیـــری از 
ـــت ها  ـــت درخواس ـــی و ثب ـــریع در بررس ـــور تس ـــه منظ ـــا و ب ـــروس کرون ـــیوع وی ش
ـــخان  ـــستم پیش ـــه سیـــ ـــد ب ـــی توانن ـــیان م ـــی، متقاضــ ـــورت الکترونیک ـــه ص ب
 خدمــــــات الکترونیکـــی ســــــازمان سنــــجش آمــــوزش کشـــور بـــه آدرس:

ــراه  ــه همـ ــود را بـ ــت خـ ــه و درخواسـ  http://darkhast.sanjesh.org مراجعـ
ـــب ،  ـــرای داوطل ـــت درخواســـت، ب ـــس از ثب ـــاً پ ـــد. ضمن ـــت نماین مســـتندات الزم ثب

ـــود. ـــی ش ـــال م ـــاه ارس ـــام کوت ـــق پی ـــری از طری ـــه و کدرهگی ـــماره نام ش
داوطلبـــان مـــی تواننـــد پـــس از دریافـــت شـــماره و کـــد رهگیـــری از طریـــق پیـــام کوتاه، 
http://rahgiri.sanjesh.org :بـــه پرتال رهگیـــری الکترونیکـــی مکاتبـــات بـــه آدرس 
وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.                                                                                                                

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست داوطلبان به روش الکترونیکی

غیردولتي و غیرانتفاعي هستند، الزم است که، عالوه بر پرداخت مبالغ ثبت نام، نسبت 
به پرداخت مبلغ 137/000 )یکصدو سي و هفت هزار( ریال دیگر نیز به منظور اعالم 

عالقه مندي براي دوره  مذکور، اقدام نمایند.
دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:

به متقاضیان توصیه مي شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام، 
ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل نموده و سپس بر 
اساس فرم پیش نویس، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني این سازمان، اطالعات الزم را 
براساس بندهاي برنامه  نرم افزاري ثبت نام وارد نمایند. ضمناً متقاضیان الزم است که 
در درج اطالعات ثبت نامی خود دقت نمایند؛ چون در صورت مشاهده هرگونه مغایرت 
در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک متقاضی، در صورت پذیرفته شدن در 

آزمون، قبولي وي لغو شده و از ادامه تحصیل متقاضی جلوگیري خواهد شد.
زمان توزیع كارت اینترنتي و محل آزمون:

بر اساس برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1400 در 
روزهاي پنجشنبه و جمعه مورخ 6 و 1400/3/07 برگزار خواهد شد و متقاضیان الزم 
است که از روز دوشنبه مورخ 1400/03/03 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05 
با مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان، نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در 
آزمون و برگ راهنماي شرکت در آزمون اقدام نمایند. ضمناً محل آزمون متقاضیان 
بر اساس استان و شهرستان مندرج در بند 37 تقاضانامه تعیین مي گردد؛ لذا 
مقتضي است که متقاضیان، با مراجعه به جدول شماره 2 دفترچه راهنماي ثبت نام و 

درج کد مربوط به استان و شهر مورد نظر در تقاضانامه ثبت نام، اقدام نمایند.
برگزاري  المپیاد علمي  - دانشجویي  كشور:

عالقه مندان مي توانند، همزمان  با برگزاري  امتحانات  آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 
1400، در اولین  مرحله دوره بیست و ششمین آزمون المپیاد علمي- دانشجویي  کشور 

بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام در آزمون شرکت نمایند. 
 توصیه هاي  مهم :

1- براي اطالع از مقررات وظیفه عمومي، شرایط و ضوابط استفاده از سهمیه ایثارگران 
و همچنین شرایط و ضوابط اتباع خارجي، به دفترچه راهنماي شماره 1  مراجعه نمایید.

2- توصیه مي شود که در انتخاب کدرشته هاي امتحاني )اول و دوم( و همچنین شهرستان 
محل حوزه امتحاني خود، دقت نمایید؛ لذا پس از دریافت کد پي گیري 16 رقمي، در این 
خصوص به درخواست هاي متقاضیان مبني بر اصالح یا جابجایي، ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
3- پس از تکمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده 6 رقمي و کد پي گیري 16 رقمي، 
یك نسخه پرینت از تقاضانامه تان تهیه كرده و آن را نزد خود نگهداري نمایید.

4- هر ساله تعدادي قابل توجهي از متقاضیان، در درج معدل خود در زمان ثبت نام، 
دقت الزم را به عمل نمي آورند. پس از قبولي در دانشگاه، به دلیل مغایرت معدل، 
قبولي آنها لغو می شود و باعث سردرگمي آنها مي گردد؛ لذا اکیداً توصیه مي شود که 
در درج معدل خود دقت الزم را به عمل آورید و حتي اگر ثبت نام در این آزمون، از 
سوی خودتان انجام نمي شود، با مشاهده پرینت تقاضانامه، نسبت به کنترل دقیق موارد 

درج شده در آن اقدام نموده و در مراحل بعدي، که امکان ویرایش اطالعات )در زمان 
پرینت کارت شرکت در آزمون یا انتخاب رشته( براي شما وجود دارد، نسبت به اصالح 

اطالعات خود اقدام نمایید.
5- با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، در خصوص اشتباه در ارسال 
عکس متقاضیان، که این موضوع اکثراً براي متقاضیاني که ثبت نام آنان از سوي دیگران 
انجام مي شود رخ داده است، تأکید مي گردد که، عالوه بر کنترل اطالعات ثبت نامي، 
حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالي خود دقت نمایید تا اشتباهاً عکس متقاضی دیگري 
به جاي عکس شما ارسال نگردد. بدیهي است که در صورت ارسال عکس اشتباهي از 
طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي شده و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

6- هرگونه  تغییري  از طریق  نشریه پیک سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  سازمان 
 سنجش (، درگاه اطالع رساني سازمان سنجش و در صورت لزوم  از طریق رسانه هاي 

جمعی  اعالم  خواهد شد. 
اصالحات دفترچه راهنمای ثبت نام 

1- در مجموعه امتحانی 1110، رشته »زبان شناسی رایانشی«  با ردیف رشته 4 و 
کد ضریب »1« اضافه شد.

2- در مجموعه امتحانی 1111، در ردیف رشته 3، رشته »علوم قرآنی )برنامه درسی 
خاص(« صرفاً از سوی »دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب«  پذیرش می شود.

از نام درس دوم  امتحانی،  امتحانی 1128، در بخش عنوان دروس   3- در مجموعه 
» واژگان و حروف كانچی« به »واژگان و حروف كانجی« اصالح  شد.

4- در مجموعه امتحانی 1131،  نام رشته گرایش »مطالعات جهان گرایش مطالعات 
شبه قاره هند« به »مطالعات جهان گرایش مطالعات هند« اصالح شد.

5- در مجموعه امتحانی 1204، ردیف رشته »مواد، انرژی و تکنولوژی كوانتومی« 
از »2« به »8« اصالح شد.

با سازمان سنجش آموزش  ارتباط غیرحضوری  یا  ارسال درخواست  نحوه 
كشور

با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در 
جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضیان، در صورت 
داشتن هر گونه سؤال، می توانند به سیستم پیشخان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش 
آموزش کشور به آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود 
را به همراه مستندات الزم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه 
و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود و متقاضیان می توانند، پس از دریافت 
 شماره و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه، به پرتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس:

آخرین وضعیت درخواست خود مطلع  از  و   http://rahgiri.sanjesh.org وارد شده 
شوند. 

ضمناً متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي 
اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور و یا در روزها و ساعات اداری، با شماره تلفن: 

42163-021 نیز در میان بگذارند. 
 روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش كشور
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جدول رشته هاي امتحاني با آزمون و پذیرش براساس سوابق تحصیلي )بدون آزمون(  كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال1400

* پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصیلي غیرپزشکي دانشگاه آزاد اسالمي و رشته هاي تحصیلي مهندسي بهداشت محیط دانشگاه مذكور، صرفًا براساس 
سوابق تحصیلي )معدل كل دوره كارداني( 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 كدرشته محل هاي دانشگاه آزاد اسالمي، متعاقبًا از طریق 

درگاه اطالع رسانی  مركز  سنجش و پذیرش دانشگاه مذكور به اطالع متقاضیان عالقه مند خواهد رسید.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص :

تاریخ ثبت  نام و انتخاب رشته آزمون كارداني 
به كارشناسي 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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درس زیست شناسی، با باالترین ضریب به عنوان اصلی ترین درس گروه آزمایشي  علوم 
تجربی برای داوطلبان این گروه، به خصوص آنهایی که متقاضی رشته های پر طرفدار هستند، 
اهمیت ویژه ای دارد. اگر داوطلبی در درس زیست شناسی، ده درصد از شما عقب بیفتد و 
در هر کدام از درس های اختصاصی های دیگر، پنج تا شش درصد جلو باشد، به طور کلی 
از شما عقب می افتد. شواهد نشان می دهد که فقط درصد کمي از دانش آموزان، تست های 
زیست شناسی را باالی پنجاه درصد می زنند. علت این موضوع در کم مطالعه کردن این 
درس نیست، بلکه یکی از مشکالت بزرگی که داوطلبان دارند، چگونه مطالعه کردن درس 
زیست شناسی است. در این مقاله سعی می کنیم تا شما را با نحوه صحیح مطالعه و تست زنی 
بهتر در این درس آشنا کنیم. مانند همه دروس کنکور، برای نتیجه گیری بهتر در درس 

زیست شناسی نیز رعایت سه مرحله مطالعه اولیه، مرور و تست زنی، بسیار مهم است.
الف- مطالعه اولیه

 قبل از هر چیز باید به خاطر داشته باشید که مهم ترین منبع مطالعه زیست شناسي برای 
کنکور، کتاب درسی است. اگر زیست شناسي را یک درس صرفاً حفظ شدني )مثل حفظ 
کردن یک شماره تلفن یا شعر( مي پندارید، باید نگرشتان را درباره این درس عوض کنید؛ 
پس به حفظ کردن طوطي وار مطالب زیست شناسي نپردازید. باید روشي را براي مطالعه به  

کار ببرید که در یادگیري عمیق و مفهومي زیست شناسي، مؤثر باشد. 
با توجه به تغییرات کتاب هاي زیست شناسي، در مقایسه با سال هاي گذشته، دیگر نمي توان 
به کتاب زیست شناسي پایه خاصي اهمیت بیشتري داد؛ چرا که اوالً مطالب کتاب هاي 
زیست شناسي، بسیار به هم پیوسته است و براي یادگیري مطالب، الزم است که تمام 
کتاب هاي زیست شناسي را به دقت مطالعه کرد، و دوم اینکه، بر خالف سال هاي گذشته، 
دیگر سهم پایه خاصي در پرسش هاي آزمون سراسري، بیشتر از پایه دیگر نیست و مي توان 
گفت که تقریباً تعداد پرسش هاي برابري از هر سه پایه مطرح مي شود؛ پس بدون توجه 
به بودجه بندي سؤاالت براي فصل هاي مختلف، کتاب هاي هر سه پایه را به  صورت موازي 
)همراه  با هم( مطالعه کنید و اهمیت یکساني براي تمام فصول هر سه پایه قائل شوید. 
تأکید ما بر این موضوع، به آن خاطر است که طبق آمار سال هاي گذشته، نمي توان هیچ 

فصلي از دروس زیست شناسي را فاقد اهمیت یا کم اهمیت تر از بقیه دانست. 
شیوه پیشنهادی ما برای مطالعه زیست شناسی، این است که ابتدا مطلب را به  صورت اجمالي 
و گذرا )پاراگراف اول و آخر، تیترها، شکل ها و....( بخوانید تا ایده  کلي آن را به دست بیاورید. 
در مرحله بعد باید در مدت زماني که در برنامه ریزي خود براي این درس در نظر گرفته اید، 
به طور دقیق و خط به خط، نکات آن را مطالعه کنید. توجه به اَشکال و قیدها، ارتباط بین 
فصول و کتب مختلف، و جمع بندي نکات جانوران از کتب مختلف دبیرستان، بسیار مهم 
است. در این مرحله، زیر نکات مهم و کلیدي را خط بکشید و نکات مهم را حاشیه نویسي 
کنید. پس از انجام این کار، تمام فصول دروس زیست شناسي سه پایه را، با توجه به ارتباط 
موضوعي آنها، تحت عنوان هاي جدید دسته بندي کنید. انجام این کار باعث می شود تا در 
مرورهای بعدی، در مدت زمان کمتر، مطالب مرتبط بیشتری را به خاطر بسپرید و به سرعت 
آن را فرا بگیرید. پس از مطالعه دقیق، حتماً از متن کتاب سؤال و تست طرح کنید. به 

خاطر داشته باشید که مقایسه اي خواندن و شباهت ها و تفاوت ها را جدول بندي کردن، در 
آزمون هاي سراسري سال هاي اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است؛ پس پرداختن به 

این کار را هم در شیوه مطالعه خود در این درس، مورد توجه قرار دهید.
پیشنهاد ما این است که مطالعه زیست شناسی را در برنامه درسی روزانه خود بگنجانید؛ 
البته این موضوع به میزان اطالعات و آمادگی شما در این درس بستگي دارد. به هر حال 

سعی کنید که در هر نوبت از مطالعه این درس، حتماً موارد زیر را رعایت کنید: 
1- در هر روز، حتماً بخشي از زمان مطالعه را به زیست شناسي اختصاص بدهید ) حداقل 

دو ساعت(؛ 
2- هر ساعت از مطالعه  زیست شناسي را تنها به یک عنوان اختصاص بدهید؛

3- هر ساعت از مطالعه  مختص یک عنوان را به چند بخش تقسیم کنید: قسمت اول را به 
مرور مطالب ساعت مطالعه  قبل اختصاص دهید. در قسمت دوم، مطالب مربوط به عنوان 
همین ساعت مطالعه را بخوانید. چند دقیقه استراحت کنید، و در قسمت آخر، تست هاي 

مربوط به همین بخش را پاسخ دهید. 
در هنگام مطالعه این درس، حتماً به نکات زیر توجه داشته باشید:

1- زیست شناسي، یک درس حفظ کردني نیست، بلکه درسي کاماًل مفهومي است که 
استفاده از ابزار هوش در پاسخگویي به سؤاالت و درک مفاهیم آن، اهمیت فوق العاده اي 
دارد. استفاده از ابزار هوش، به خصوص براي دانش آموز در حل تست هاي این درس، 
کارآیي بسیار باالیي دارد. تسلّط کامل بر مطالب این درس، نیازمند آموزش خوب، تکرار 
مداوم و تست زدن فراوان است تا بتواند شخص را با چالش هایي که طراح سؤال براي او 

گذاشته است آشنا کند و از آن به خوبي عبور دهد.
2- مي دانید که در زیست شناسي، قوانین ثابت و قاطعي، مثل درس ریاضي وجود ندارد؛ اما 
موارد استثنایي فراوان هستند؛ پس کلماتي مثل »برخي«، »بعضي«، »بسیاري«، »اغلب«، 
»گاهي« و ... را در کتاب هاي درسي مشخص کنید و مفاهیم برآمده از آنها را به خاطر بسپارید.

3- تصاویر در زیست شناسي، به فهم بهتر مطالب درسي کمک زیادي مي کنند و هر ساله 
به طور مستقیم، از خوِد تصویر، یا به طور غیر مستقیم از مفاهیم آنها، سؤال طرح مي شود؛ 

پس زیر نویس آنها و نامگذاري بخش هاي مختلف شکل ها را به دقت مطالعه کنید.
4- به همان اندازه که مطالب مطرح شده در بخش هاي »بیشتر بدانید« ارزشي در طرح 
سؤال ندارند، مطالعه و درک مفاهیم بخش هاي »فعالیت« و » آزمون« در کتب درسي، 

خیلي مهم هستند و در چند سال گذشته، سؤاالتي از آ نها مطرح شده است.
5- اسامي جانداران مختلف )مثل گیاهان، جانوران، قارچ ها، آغازیان و باکتري ها( را یاد 
بگیرید و خصوصیات ویژه  آنها را در کنارشان یادداشت کنید. در این موارد باید کمي 
زحمت بکشید و از کتاب هاي سه سال  زیست شناسي، تمام مطالبي را که در مورد آن 

جاندار نوشته شده است، پیدا کنید.
6- نام دانشمندان مختلف و نتیجه  پژوهش هاي آنها را یاد بگیرید. همچنین موارد کشف 

شده از سوي آنها یا جاندار مورد مطالعه  آنها را به درستي یاد بگیرید.
7- برخي از مفاهیم و مطالب در زیست شناسي، به قدري اهمیت دارند که طرح سؤال از 

زیست شناسے را چگونه بخوانیم؟
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آنها، همه ساله تکرار مي شود؛ پس در یادگیري مواردي مثل: دودمانه ها، چرخه  زندگي 
قارچ ها، هورمون هاي گیاهي، انواع مختلف حواس جانوران، آزمایش هاي دي هیبریدي 
یا مقایسه  ویژگي هاي پروکاریوت  ها با یوکاریوت  ها و نیز بازدانگان با نهاندانگان یا انواع 

بافت هاي گیاهي و جانوري، چرخه  ضربان قلب و ... دقت داشته باشید.
8- با توجه به گسترده بودن مسائل ژنتیک، مطالعه این موضوع، نیاز به دقت قابل توجهي 

در درک ابتدایي مسائل مطرح شده و مفاهیم آن دارد.
9- فعالیت ها و آزمایش هاي کتاب مهم هستند؛ پس به راحتي از آنها صرف نظر نکنید؛ 

بلکه این موضوعات را دقیقاً مطالعه کنید.
ب- مرور

هر چقدر هم که شما درس زیست شناسي را با دقت خوانده باشید، این درس، درسی 
نیست که با یک بار خواندن بتوانید در آن درصد باالیی را کسب کنید؛ بنابراین، مرورهای 
متوالی و مفهومی خواندن این درس، باید در اولویت برنامه ها قرار داده شود. اگر مرور 
مجدد این درس را در برنامه درسي خود منظور نکرده باشید، نمي توانید نتیجه خوبي 
را در آزمون سراسري کسب کنید؛ چون مطالب این درس فّرار است و ممکن است که 
تا زمان برگزاري این آزمون، بخش قابل مالحظه اي از آن مطالب را فراموش کنید. مرور 
درس زیست شناسی، شامل چند مرحله است. همان گونه که در باال اشاره شد، در برنامه 
هفتگی خود سعی کنید برای اینکه مطالب قبلی در ذهنتان بهتر تثبیت شود، حتماً وقتی 
را به مرور کردن آنها اختصاص دهید؛ عالوه بر این، در هنگام مطالعه فصل هاي جدید، 
مطالب فصل قبل را نیز مرور نمایید تا آنها را فراموش نکنید؛ به عالوه در پایان هر ماه، 
مروري از چند فصل نیز داشته باشید. در خرداد ماه هم، که زمان مرور کلي و تست زني 
است، حتماً زمان مناسبي را به مرور درس زیست شناسي اختصاص دهید. یکی از کارهایی 
که انجام آن برای مرور کردن و تثبیت بهتر مطالب در ذهن، بسیار مؤثر است، استفاده از 
حاشیه نویسي در این درس است. همچنین می توانید مطالب خوانده شده را خالصه نویسي 
کنید. در خالصه نویسی برای مرور مي توانید مطالب مهم را به صورت نکات جداگانه درون 
دفتر یا فیش هایي بنویسید؛ اما بهترین روش براي خالصه برداري در این درس، نوشتن 

مطالب مهم به  صورت نمودارهاي درختي، شبکه اي، جدول ها، شکل و ... است؛ یعني 
مطالبي را که یاد گرفته اید، به شکلي که ذهنتان آن را خلق مي کند، بازنویسي کنید.

پ- تست زنی
یکی دیگر از کارهای مهمی که برای نتیجه گیری بهتر در درس زیست شناسی حتماً 
باید انجام دهید، تست زنی است. تست زنی هم، مانند مرور، مراحل مختلفی دارد. شما 
باید پس از مطالعه هر درس و در پایان ساعات مطالعه روزانه، تست زنی موضوعی کنید 
تا خود و نحوه مطالعه تان را محک بزنید. بعد از این تست زنی می توانید در پایان مرور 
هفتگی یا ماهانه نیز مبادرت به تست زنی نمایید. در خرداد و روزهای مانده به آزمون 
سراسري نیز باید تست زنی سرعتی داشته باشید. در هر کدام از این تست زنی ها هم 
حتماً باید اشکاالت خود را به خوبی و به صورت تشریحی بررسی کنید. ضمنًآ بعد از 
بررسی سواالت، نکته های هر تست را در حاشیه درس مورد نظر یا در دفتر نکته برداری 
خود یادداشت نمایید. حتماً در تست زدن به این نکته توجه داشته باشید که تست ها 
را با دقت تمام مطالعه کنید؛ زیرا یکي از راهکارهاي موفقیت در تست زني این درس، 

آن است که به نکات توجه زیادي داشته باشید. این موضوع آن قدر اهمیت دارد که تک 
تک کلمه ها در این درس مي توانند یک نکته تستي باشند. کنار تست هاي نکته دار و مهم 
عالمت بزنید؛ تا اگر دوباره خواستید آن کتاب یا سؤاالت آن را مرور کنید، وقت خود را 
روي تست هاي ساده و راحت تلف نکنید و بیشتر روي تست هاي مهم و نکته دار کار کنید. 
بعد از تست زدن، پاسخنامه تشریحي آن را حتماً مطالعه کنید تا به اشکاالت خود به خوبي 
پي ببرید. هنگام تست زدن، درصدتان را حساب کنید و سعی کنید که هر بار این درصدها 

بهتر از بار قبل باشد. 
بیشتری  اهمیت  متن سؤاالت،  فهم  و  درک  روی  دقت  زیست شناسی،  تست  در حل 
دارد. برای بهتر شدن مهارتتان در این زمینه، چندین تست طراحی کنید. انجام این کار، 
یک روش خیلی عالی است که در ابتدای کار شاید کمی مشکل به نظر برسد، ولی به 
تدریج به این موضوع عادت می کنید. دست زدن به این کار برای سریع و خوب زدن تست، 
خیلی مؤثر است؛ زیرا در طراحی تست، شما دنبال گزینه های غلط می گردید که این 
موضوع باعث می شود تا گزینه های غلط برایتان ملموس تر شود و در جلسه آزمون آنها 
را راحت تر تشخیص بدهید. تست هایی که طراحی می کنید، ترجیحاً به صورت ترکیبی و 
خیلی مفهومی باشند تا همخوانی بیشتری با تست های آزمون سراسري داشته باشند؛ مثاًل 
وقتی سؤالی را از یکی از فصل های سال دهم طرح می کنید، گزینه هایش را از فصل های 

دیگر سال دهم، یازدهم و دوازدهم هم بیاورید.
در این درس برای تست زنی، بررسی تست های آزمون هاي سراسری سال های قبل، بسیار 
مهم است. بارها دیده شده است که سؤاالت سال های قبلی، با مجموعه ای از تغییرات 
جزئی در گزینه ها یا صورت سؤال، به صورت پرسش جدیدی در آزمون اخیر، مطرح 
می شوند. تقریباً نیمی از پرسش ها در این درس، در سال های قبل به نحوی )مثاًل به صورت 
پرسش های مشابه( آمده است که این امر خود اهمیت مرور و بررسی تست های سال های 
اخیر آزمون هاي سراسری را در درس زیست شناسی نشان می دهد؛ پس بهترین منبع برای 
آمادگی بیشتر در آزمون های سراسری، نمونه سؤاالت آزمون های سراسري سال هاي قبل 

است که باید آنها را حل و بررسی کنید.
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور 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 تدریسكد كتابنام كتاب نام درس

1- 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(

3- 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(

4- 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 یك 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 تدریسكد كتابنام كتاب نام درس

1- ریاضیات

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

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

99دوازدهم112215ریاضیات گسسته 

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

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

جـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسكد كتابنام كتاب نام درس

98یازدهم111237زمین شناسی 1- زمین شناسی

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

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

4- فیزیك
97دهم110214فیزیک  )1(
98یازدهم111244فیزیک )2( 
99دوازدهم112244فیزیک )3( 

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

دـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسكد كتابنام كتاب نام درس

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

97دهم110221اقتصاد 2- اقتصاد

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

4- 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
98یازدهم111224روانشناسی10- روانشناسی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور     
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* خانم آزادی! مهم ترین نکته ای كه برای همۀ داوطلبان گروه آزمایشی 
هنر مهم است، این است كه هر درس را چطور مطالعه كردید تا برای آزمون 

سراسری آماده شوید. لطفًا دربارۀ هر درس به صورت مجزا توضیح دهید.
روژینا آزادی: 

ادبیات: ما هنری ها کتاب های عمومی مان متفاوت است، اما مجبوریم که عمومی های 
تجربی ها و ریاضی ها را بخوانیم و این مشکل ساز است. ادبیات هم یکی از همان درس هاست 
و من باید کتاب آنها را برای آزمون سراسری مطالعه می کردم. برای انجام این کار، ادبیاتم 
را چهار مبحثی می خواندم و برای آرایه ها، قرابت معنایی، دستور و امال و لغت، کتاب جدا 
داشتم و جدا تست می زدم. هر روز دو تا مبحث را می خواندم و هر شب سعی می کردم که 
تست ادبیات بزنم . شاید کم تست می زدم، اما هر شب تست ادبیات می زدم. روی لغت و 

امال و تاریخ ادبیات هم خیلی تأکید می کردم و سعی می کردم که به تست های موارد فوق 
حتماً جواب بدهم؛ مثاًل، هر شب یا یک شب در میان، حتماً 15 دقیقه برای مرور لغات 
ادبیات وقت می گذاشتم. دلیلش هم این بود که در درس ادبیات خوب نبودم و می خواستم 

که حفظیات را حتماً جواب بدهم.
 تنها مشکلی که داشتم، این بود که زمان بندی خوبی در ادبیات نداشتم و تست ها را به 
طور زمان دار حل نمی کردم. به بچه ها پیشنهادم این است که اشتباه مرا تکرار نکنند و از 
اول تست ها را به صورت زمان دار حل کنند و تصور نکنند که در روزهای منتهی به آزمون 

سراسری می توانند سرعتشان را باال ببرند.
عربی: عربی را از درصد پایین شروع کردم و معتقدم که می شود درصد یک درس را به 
مرور باال آورد. تست های ترجمه، فقط تکنیکی است و اگر تکنیک را یاد بگیریم می شود به 
10 سؤال ترجمه جواب بدهیم. بعضی ها فکر می کنند که حتماً باید لغات زیادی بلد بود تا 
بتوان به این سؤال ها جواب داد، اما من هم خیلی لغت عربی بلد نبودم، ولی به سؤال های 
ترجمه جواب صحیح دادم. کافی است که  به معلوم و مجهول بودن فعل یا جمع و مفرد 
بودن لغات دقت کرد؛ تکنیک هایی که همۀ دبیران عربی می گویند. من با همین تکنیک ها، 
سؤال های ترجمه را در کمتر از 30 ثانیه جواب می دادم و این موضوع، یکی از نکات مثبت 
من بود. صرف و نحو، مشکل ترین مبحث برای من در عربی بود. برای تسلط بر این مبحث، 

مهم این است که، عالوه بر مطالعۀ درس نامه، باید خیلی تست زد تا مبحث جا بیفتد.
من شب ها یک باکس عمومی )45 دقیقه تا یک ساعت و ربع( برای خودم در نظر می گرفتم 
و در این بازه زمانی، عالوه بر لغت و و امالی ادبیات، سعی می کردم که درک متن عربی و 

»ردینگ« زبان را هم کار کنم. 
درک متنی که برای عربی می زدم، مهارت مرا برای تست زدن باال می برد؛ در ضمن، لغاتی 
را که در درک مطلب بلد نبودم،  »های الیت« می کردم و تالش می کردم که آنها را به مرور 
حفظ شوم؛ چون دایرۀ لغات در درک متن مهم است؛ در کل، عربی درس شیرینی است و 

فقط کافی است  که نگاهمان را نسبت به آن عوض کنیم.
معارف اسالمی:  چون معارف اسالمی  نسبتاً حفظی است، می دانستم که راحت تر از ادبیات 
می توانم در آن درصد باال کسب کنم. در این درس، شاه کلید موفقیت این است که بارها 
کتاب را مرور کنید و آیات و روایات را  تحلیل و حفظ کنید؛ چون در معارف، این بخش 
خیلی مهم است. من برای درس معارف خیلی تست نمی زدم و بیشتر مرور می کردم. مرور 
زیاد باعث شده بود که نزدیک آزمون سراسری، اگر تستی می دیدم، قشنگ می دانستم که 

روژینا آزادی، رتبۀ یک گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری سال 1399:

برای موفقیت، هیچ راه میان بر 
و عجیب و غریبے وجود ندارد

وقتی صحبت از آزمون سراسری هنر می شود، تعدادی از داوطلبان تصور می كنند كه كافی است به یك كارهنری عالقه مند باشند تا در 
این آزمون موفق گردند. شاید شناور بودن این آزمون برای داوطلبان آزمون سراسری، باعث شده است تا چنین تصوری برای آنها ایجاد 
شود كه برای شركت در آزمون سراسری هنر، نیاز به مطالعۀ خاصی نیست و می توان با داشتن اطالعات عمومی، در آزمون سراسری این 
گروه آزمایشی رتبۀ قابل قبولی كسب كرد؛ این در حالی است كه داوطلبان گروه آزمایشی هنر باید ده ها كتاب هنرستانی و همچنین 
كتاب هایی فراتر از كتاب های دورۀ هنرستان را مطالعه كنند تا بتوانند در این آزمون موفق گردند. با روژینا آزادی، رتبۀ یك كشوری 
گروه آزمایشی هنر آزمون سراسری سال 1399 در همین زمینه گفت و گو كردیم و او دربارۀ مسیر دشوار داوطلبان آزمون سراسری  این 
گروه آزمایشی و اینکه البته »خواستن، توانستن است« با ما سخن گفت. با سپاس از این عزیز، نظرتان را به این گفت و گو جلب می كنیم.
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مربوط به کدام بخش و صفحه کتاب است. 
زبان خارجی: به زبان خیلی امیدوار بودم و فکر می کردم که باالترین درصد عمومی من 
در درس زبان باشد. شاید استرسی که آواخر دفترچه عمومی به من وارد شده بود، عامل 
این شد که در حدی که می خواستم، خوب به آن پاسخ ندادم. من کالس زبان می رفتم و 
برای این درس وقت کمی می گذاشتم و این اشتباه بود؛ چون تست های آزمون سراسری 

با آنچه در کالس های زبان موخته می شود، تا حدودی فرق دارد. 
اشتباه دیگرم این بود که چون فکر می کردم آن را بلدم، ریسک زیادی در پاسخگویی به 
سؤال های زبان کردم و به همۀ تست ها پاسخ دادم؛ در کل، متن گرامر، لغت و »ردینگ «ها 
را جدا جدا می خواندم. »ردینگ« سخت ترین بخش بود و وقت بیشتری برایش گذاشتم. 
گرامر را با تست مرور می کردم و برای لغات،کتابچه ای داشتم و از وقت های مرده، برای 

مطالعه آن استفاده می کردم.
درک عمومی هنر: به این درس عالقه داشتم و بیشترین زمان را به آن اختصاص می دادم. 
در ابتدا تأکیدم بر کتاب های هنرستان بود و آنها را خیلی دقیق و جزء به جزء می خواندم 
و حتی زیر نویس ها را حفظ، حاشیه نویسی،  »های الیت« و خط کشی می کردم. بعد از 
آن، دایرۀ المعارف هنر رویین پاکباز را که همیشه بغل دستم بود، می خواندم و هر وقت 
چیزی در کتاب هایم می دیدم )هنرمندی، جنبشی و ...(، درستی آن را در دایره المعارف 
و حتماً  بعدی تست می زدم  مرحله  در  و  و حفظشان می کردم  بررسی می کردم  هنر 
پاسخنامه اش را خیلی خوب می خواندم؛ در واقع، تحلیل آزمون درک هنر برای من خیلی 
وقت می گرفت تا بفهمم که مشکل کجاست، و اگر می دیدم که چیزی را بلد نیستم، منبع 
سؤال را پیدا می کردم و آن را حتماً حفظ می کردم. بچه ها بدانند که باال آمدن درصد درک 
عمومی هنر، سخت است و برای یادگیری آن، سطحی خوانی را باید کنار بگذارند؛ چون با 

سطحی خوانی، این درس جواب نمی دهد.
 درک عمومی ریاضی: این درس، یکی از درس هایی بود که آن را مثل عربی با درصدهای 
کم شروع کردم و فکر می کردم که چون درصدهای خوبی به دست نیاوردم و پایۀ خوبی 
نداشتم، نمی توانم در آن پیشرفت کنم؛ ولی کالس رفتم، وقت گذاشتم و  درسی را که در 

ابتدا 10درصد می زدم، در آزمون سراسری 61 درصد زدم! 
تیپ سؤال های درک عمومی ریاضی، یکسان است و حل تست های آزمون سراسری و 
تسلط بر آنها بسیار موثراست. از زمانی که من تست های آزمون سراسری را حل کردم، 
درصدم جهش فوق العاده ای یافت. یک نکته اشتباه در مطالعۀ ریاضی  این است که بچه ها، 
چون ریاضی را دوست ندارند، آن را آخر شب مطالعه می کنند؛ ولی من، با اینکه ریاضی را 
دوست نداشتم، یا اول صبح یا وسط روز آن را می خواندم؛ چون آخر شب ذهن آدم خسته 

است و نمی شود ریاضی کار کرد. 
ترسیم فنی: این درس را دوست نداشتم و خیلی در خواندن آن با مشکل مواجه شدم.. تنها 
کاری که من کردم این بود که سعی کردم مباحث  حفظی را خوب بخوانم تا100درصد 
آنها را جواب بدهم. مباحث تکنیکال ترسیم فنی، نیاز به تست زنی زیاد دارد، ولی من 
کمترین وقت را برای ترسیم فنی در کل دروس می گذاشتم. در نهایت هم به مباحث 
حفظی100درصد جواب دادم، ولی به مباحث تکنیکال چندان جواب ندادم و فقط به 

آنهایی که به درستی پاسخشان مطمئن بودم، جواب دادم.
خالقیت تصویری: اول کتاب های هنرستانی را، که پایه و اساس تحلیل تصاویر و شناخت 
عناصر است، مطالعه کردم و وقتی تسلط نسبی بر آنها پیدا کردم، منابع آزاد را مطالعه 
کردم؛ چون بیشتر از 80 درصد سؤال های این مبحث، از منابع آزاد است، و در نهایت تست 
زیاد زدم؛ چون با تست زدن می شود قوه تحلیل، استدالل و خوانش تصویر را یاد گرفت. 
برای موفقیت در این درس، تصاویر کتاب دایره المعارف هنر، بسیار مهم است و مهم است 

که تصاویر این دایره المعارف را با زیر نویس حتماً مطالعه و حفظ کنند. 
خالقیت نمایشی: این درس شامل دو مبحث تئاتر و سینما می شود. من این دو مبحث را  
به طور موازی جلو می بردم. این درس، منابع آزاد قطور و سنگینی دارد و من فقط رسیدم 
که چند تا از آنها را تا نیمه مطالعه کنم. کتاب هایی که در هنرستان هستند برای دروس 
نمایشی حتماً باید مطالعه شود؛ چون از مباحث این کتاب ها و تصاویرش سؤال طرح 
می شود. من برای تست این درس، چند تا منبع داشتم و به یک منبع بسنده نکردم؛ در 
کل، مباحث سؤال ها خیلی گسترده است؛ مثاًل راجع به فیلم های معروف جهان و ایران 
سؤال می شود که من وقت نمی کردم ببینم. من فقط جست و جو می کردم و تصاویر 
فیلم ها را می دیدم و نقدها را می خواندم، و البته باید به روز بود؛ چون از جدیدترین فیلم ها 
هم سؤال می شود؛ یا برای تئاتر، به ویژه بچه هایی که می خواهند رشتۀ تئاتر را انتخاب 
کنند، باید نمایشنامه ها را کامل  خواند؛ اما من خالصه ها را می خواندم؛ اینکه داستان هر 

نمایش و »تم« آن چیست. 
یکی از راه هایی که بعضی از داوطلبان استفاده می کنند، این است که در فرصت های آزاد، 
نمایش صوتی گوش می دهند؛ در واقع آنها، یک نوع تفریح هدفمند در موازات آزمون 

سراسری یا درس خواندن دارند. 
از قبل کالس موسیقی می رفتم  خالقیت موسیقی: من موسیقی را دوست دارم؛ چون 
و سولفژ کار می کردم و گیتار می زدم، و چون قبل از آن، کتاب های هارمونی و تئوری 
موسیفی خوانده و ساز کار کرده بودم، خیلی مشکلی با تست های موسیقی غربی نداشتم و 
برای موسیقی ایرانی نیز مباحثی مثل تاریخ موسیقی ایران را مطالعه کردم. یکی از کارهایی 
که کردم، چون دیدم که سال های پیش، از موسیقی فیلم سؤال آمده بود، این بود که 
موسیقی بسیاری از فیلم های مشهور را حفظ کردم؛ البته امسال از این مبحث سؤال نیامد!

خواص مواد: این درس، برای اکثر بچه ها خیلی خسته کننده است؛ چون مباحثش خیلی 
پراکنده است؛ یعنی 20 سؤال آن امکان دارد از  20 مبحث متفاوت بیاید! بعضی  فکر 
می کنند که چون خواص مواد فّرار است، آن را باید بعد از عید شروع کنند؛ اما چون درس 
سنگینی است، نمی شود خواندن آن را برای بعد از عید گذاشت. من روی مباحث مهم، 
مثل مواد و مصالح، شیمی عکاسی، نساجی، چوب، بیشتر سرمایه گذاری کردم، ولی هیچ 
مبحثی را رها نکردم و به قول معروف، تست های رگباری برای این درس می زدم؛ مثاًل، در 

یک نشست 500 تست می زدم! 
چون این مبحث، درس نامه سنگینی دارد، برای مرور درس نامه )به جای خواندن( به 
تست زدن زیاد روی می آوردم؛ البته شاید روش درستی نباشد، اما این روش من بود. از 
ُکدگذاری هم برای این درس خیلی استفاده می کردم؛ حتی امکان داشت که کدها بی معنی 

بیماری كرونا را كه یک تهدید بود، تبدیل به یک فرصت كردم. پیش خودم 
گفتم كه در این دوران، بچه های دیگر درس نمی خوانند و من باید از این 

فرصت به خوبی استفاده كنم
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باشد، اما با ُکدگذاری می شود جدول ها و دسته بندی ها را حل کرد؛ در ضمن، جدول ها را 
کنده بودم و به دیوار اتاقم چسبانده بودم و آنها را هر روز نگاه می کردم تا حفظ شوم. 

* برای خواندن این همه درس، چند ساعت در روز مطالعه می كردید؟
روژینا آزادی: از 6 ساعت مطالعه در روز شروع کردم و نزدیک عید 9 ساعت و بعد از 
آن در دوران کرونا تا 13 یا 14 ساعت مطالعه می کردم؛ در واقع، کرونا را که یک تهدید 
بود، تبدیل به یک فرصت کردم. پیش خودم گفتم که در این دوران، بچه های دیگر 
درس نمی خوانند و من باید از این فرصت به خوبی استفاده کنم؛ حتی از زمان تعویق 
زمان برگزاری آزمون سراسری هم خیلی استفاده کردم؛ برای مثال، در درس ریاضی، به 
دلیل کمبود وقت، یک مجموعه از مباحث را کنار گداشته بودم، اما  در زمان تعویق زمان 

برگزاری کنکور، فرصت مطالعه مباحث مورد نظر و پیشرفت در ریاضی را پیدا کردم. 
* چطور خسته نشدید؟ به خصوص در دوران گسترش بیماری كرونا؟!  

روژینا آزادی: بعد از شروع بیماری کرونا که ناگهانی بود، یک افت کوچک در  اسفند ماه  
داشتم و کمی هم از درس خواندن ناامید شدم. در آزمون های آزمایشی هم درگیر حاشیه 
شده بودم که حاال عقب می افتم یا معلوم نیست که چه زمانی آزمون سراسری برگزار 
می شود. این افکار باعث شده بود که از هدف اصلی، که درس خواندن است، دور بمانم؛ اما 
بعد از عید، که کمی هم به ماندگاری بیماری کرونا عادت کرده بودیم، به خودم گفتم االن 
که عده ای خسته شده اند و کمتر درس می خوانند، من باید بدوم و بیشتر درس بخوانم و به 
خودم قبوالندم که این شرایط، همگانی است؛ در کل، هم روحیه شادی دارم و این باعث 
می شد که خسته نشوم. وقتی به این فکر می کردم که من چه پشتوانۀ مطالعاتی دارم، به 
این نتیجه می رسیدم که نباید کوتاهی کنم و عقب بکشم و موقعیتم را از دست بدهم؛ پس 
در دوران تعطیالت ناشی از بیماری کرونا، پیشرفت کردم و خوب در این زمان، در وقت 
رفت و آمد به کالس هم صرفه جویی شده بود  و من وقت بیشتری برای خواندن داشتم؛ به 
خصوص که با توجه به شرایط پیش آمده، بیرون هم نمی شد رفت. هر وقت هم که ناامید 
می شدم، سعی می کردم با مادرم یا مشاورم حرف بزنم و این موضوع خوب خیلی تاثیرگذار 
بود. اگر هم برای مثال، هدفی برای خودم در نظر می گرفتم که باید این تراز را بیاورم، یک 
پاداش برای خودم در نظر می گرفتم و به خودم گفتم که اگر این تراز را بیاوری، می توانی 
این تفریح را بکنی؛ مثاًل فیلم یا کارتونی را که دوست داشتم می دیدم یا طراحی و نقاشی 

می کردم یا آشپزی می کردم؛ مثاًل کیک درست می کردم!
* فکر می كردید كه رتبۀ یک گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری را بیاورید؟! 
روژینا آزادی: من در آزمون های آزمایشی شرکت تعاونی سازمان سنجش آموزش کشور 
شرکت می کردم و چون اکثراً در این آزمون ها رتبه یک می شدم، با خودم فکر کردم که 
امکان کسب رتبۀ یک یا رتبه تک رقمی هم هست، ولی بعد از آزمون سراسری، چون 
مطابق انتظارم نبود و آن را در حدی که در آزمون های آزمایشی موفق بودم، خوب ندادم، 

حتی احتمال سه رقمی شدن رتبه ام را نیز می دادم.
* شب قبل از آزمون سراسری چه كردید؟

روژینا آزادی: خیلی آرامش داشتم و به خودم اعتماد کرده بودم و با خودم می گفتم که 
پاسخ همه سؤاالت را بلدی و گوشی ام را خاموش کردم و از فضای مجازی خارج شدم و 
سعی می کردم که به آهنگ های شاد گوش بدهم و توکل به خدا کردم که خودش تالش 
مرا دیده بود و امیدوار بودم که نتیجه اش را به من هدیه بدهد. شب هم زود خوابیدم؛ چون 

من خوابم را  از اول فیکس کرده بودم و خواب نامنظمی نداشتم؛ بنابراین، اذیت نشدم. 
* امسال، برعکس سال های گذشته، آزمون گروه آزمایشی هنر صبح برگزار 

شد. این مسأله تفاوتی برایتان داشت یا خیر؟
روژینا آزادی: در مرداد ماه فهمیدم که آزمون گروه آزمایشی هنر صبح برگزار می شود. 

برای من که شب ها معموالً ساعت 12 می خوابیدم و 5 یا 6 صبح بیدار می شدم، مشکلی 
ایجاد نشد؛ اما بچه هایی که شب خوان بودند و فکر می کردند که این آزمون، بعد از ظهر 

برگزار می شود، ضربه خوردند.
* سر جلسۀ آزمون چه وضعیتی داشتید؟  

روژینا آزادی: سؤال های ادبیات واقعاً مشکل بود، اما خوشبختانه من روحیه ام را نباختم 
و گفتم که اگر این سؤاالت برای من مشکل است، برای دیگران هم سخت است و همه 
همین سؤال ها را جواب می دهند و نباید زمان زیادی به این سؤال ها اختصاص بدهم و 
درس های بعدی را خراب کنم. وقتی پاسخنامه ام را در بخش ادبیات می دیدیم، با خودم 
می گفتم: ای خدا ! چقدر پاسخ سفید دارم! اما نترسیدم و روحیه ام را از دست ندادم  و 
به خودم گفتم که درس های دیگر را خوب جواب بده. بعد از آزمون سراسری، وقتی از 
دوستان نزدیکم پرسیدم چه کردید، می گفتند که وقتمان برای ادبیات از دست رفت و 

زمان جواب دادن به درس های دیگر را از دست دادیم.
* نقش خانواده را در موفقیت خودتان چقدر می دانید؟

روژینا آزادی: بعد از تالش فرد و کمکی که خدا می کند، خانواده حرف اول را می زند؛ 
چون خانواده باید محیط را برای داوطلب فراهم کند. خانواده من هم از نظر روحی و 
هم مالی، مرا  خیلی حمایت می کردند. آنها مهمانی نمی رفتند، از تفریحاتشان می زدند 
و انتظاری هم از من نداشتند و هیچ وقت هم به من نگفتند که باید رتبه خوب بیاوری؛ 
در کل،  فکر کنم که اضطرابشان حتی بیشتر از من بود؛ ولی از آنها ممنونم که مرا در 

این مدت تحمل کردند.
* آنها با هنرستان رفتنتان مخالفتی نداشتند؟ 

روژینا آزادی: سال نهم که بودم، مشاور مدرسه به من گفت که چون درست خوب 
است، رشته تجربی یا ریاضی بخوان؛ ولی من گرایشی به  این دو رشته نداشتم و از 
خانواده ام نیز ممنونم که مانعی سر راه من نبودند و به عالقه من احترام گذاشتند و 

گفتند هر کس باید سراغ عالقه اش برود، و خوشحالم که به سراغ عالقه ام رفتم.
* سال آمادگی برای كنکور، تغذیه تان چگونه بود ؟ 

روژینا آزادی: خیلی سعی می کردم که در رژیم غذایی ام از سبزیجات استفاده کنم 
و وسط وقت هایی که درس می خواندم، از خشکبار و میوه استفاده می کردم؛ ولی سر 
جلسه آزمون سراسری، با خودم چیز زیادی نبردم و فقط چند تا پسته و خرما و آب 
بردم. خوردن خرما در جلسه آزمون خیلی مفید است و آدم را سر حال نگه می دارد و 

قند خون را تنظیم می کند.
* آیا حرفی هم با داوطلبان سال آینده )1400( دارید ؟ 

روژینا آزادی: رتبه برتر ها افرادی مثل شما هستند؛ فقط تالششان بیشتر است؛ پس 
ناامید نشوید و از افت هایتان درس بگیرید و هر وقت شکست خوردید، بلند شوید و 
دوباره قوی تر شروع کنید؛ در واقع، راه موفقیت همین است و هیچ راه عجیب و میان بر 

و استثنایی وجود ندارد.
* درصدهایتان را در آزمون سراسری 99 ذكر كنید.  

ادبیات فارسی 46/7 درصد، عربی 81/4 درصد، معارف اسالمی 81/4 درصد، زبان های 
خارجی 70/7 درصد، درک عمومی هنر 73/4 درصد، درک عمومی ریاضی 61 درصد، 
ترسیم فنی 46/7 درصد، خالقیت تصویری 55 درصد، خالقیت نمایشی 46/7 درصد، 

خالقیت موسیقی 70/2 درصد و خواص مواد 50 درصد.
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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 
-36182151 و   026-  36182152 تلفن هاي:  شماره  طریق  از  را  مراتب  سازمان، 
اینترنتي: نشاني  الکترونیکي: hefazatazmon@sanjesh.org  یا  آدرس  و   026 

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

توضیحات سازمان سنجش آموزش كشور 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 

كانال هاي تلگرامي و اینستاگرامي با این سازمان

بــه  اطــالع  متقاضیــان  ثبت نــام  و شــرکت  در آزمــون  سراســري  ســال 1400 بــراي  
ــبانه (،  ــت دوم )ش ــه، نوب ــاي  روزان ــون در دوره ه ــا آزم ــته هاي ب ــرش در رش پذی
ــوزش   ــات  آم ــگاه ها و مؤسس ــردان دانش ــس خودگ ــازي، پردی ــوري، مج ــه حض نیم
ــي  و  ــي  و غیردولت ــي  غیرانتفاع ــوزش  عال ــات  آم ــور و مؤسس ــگاه  پیام  ن ــي ، دانش عال
ــه  ــاند ک ــالمي مي رس ــگاه آزاد اس ــون دانش ــا آزم ــي ب ــته هاي تحصیل ــن رش همچنی
ــن  ــم بهم ــورخ 99/11/12 )دوازده ــنبه م ــون، از روز یکش ــن آزم ــام در ای ثبت ن
 مــاه  1399( منحصــراً از طریــق درگاه اطالع رســاني ایــن ســازمان بــه نشــاني:

www.sanjesh.org آغــاز می شــود و در روز شــنبه مــورخ 1399/11/18 
ــد در  ــان مي توانن ــذا متقاضی ــرد؛ ل ــان مي پذی ــاه  1399( پای ــن م ــم بهم )هجده
ــد.  ــام نماین ــال 1400 ثبت ن ــري س ــون سراس ــرکت در آزم ــراي ش ــرر، ب ــت مق مهل
ــام  ــي ثبت ن ــه تکمیل ــراه اطالعی ــه هم ــون، ب ــن آزم ــن دفترچــه راهنمــای ای همچنی

ــن  ــق درگاه اطالع رســاني ای ــام، از طری ــا شــروع ثبت ن ــان ب در آزمــون مذکــور، همزم
ــود.  ــل دســترس خواهــد ب ســازمان قاب

الزم بــه یــادآوری اســت کــه آزمــون سراســري ســال 1400 در روز هــاي 1400/4/10 و  
1400/4/11 برگــزار خواهــد شــد.

ــون  ــؤاالت آزم ــه س ــود ک ــادآوری می ش ــورخ 99/08/22 ی ــه م ــرو اطالعی ــاً پی ضمن
سراســری ســال 1400 و بعــد از آن، بــرای تمامــی متقاضیــان شــرکت در ایــن آزمــون، 
اعــم از نظــام قدیــم و نظــام جدیــد، صرفــاً بــر مبنــای دروس نظــام آموزشــی 

ــد )3-3-6( طراحــی خواهــد شــد.  جدی

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در باره:

  تاریخ  ثبت نام  و شركت در  آزمون
سراسري  سال 1400
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