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تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

)Ph.D( دوشنبه 1400/9/1 دكتري
جمعه 1400/12/6تا دوشنبه 1400/9/8

سه شنبه 1400/9/16 كارشناسي ارشد ناپيوسته
تا سه شنبه 1400/9/23

چهارشنبه 1401/2/28، پنجشنبه 1401/2/29 
و جمعه 1401/2/30

یکشنبه 1400/11/10 سراسري
تا یکشنبه 1400/11/17

چهارشنبه 1401/4/8، پنجشنبه 1401/4/9، 
جمعه 1401/4/10 و شنبه 1401/4/11

یکشنبه 1401/3/29 كاردانی به كارشناسي ناپيوسته
جمعه 1401/6/4تا یکشنبه 1401/4/5

كاردانی نظام جدید )دانشگاه فنی و 
حرفه ای و موسسات غيرانتفاعی(

سه شنبه 1401/4/14 
جمعه 1401/6/4تا سه شنبه 1401/4/21

 تاریخ های ثبت نام و برگزاری آزمون های ورودی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در  سال 1401 

گفت و گو با دبیر همایش ملی سنجش علمی و آزمون های ورودی آموزش عالی کشور: مبانی، چالش ها و راهکارها

مشکل اصلی، نحوۀ برگزاری کنکور نیست

چرا هنگام مطالعه تمرکز نداریم؟ 

هرگز وجود حاضِر غایب 
شنیده ای؟!

در دوره آمادگي براي آزمون سراسري :

با تلفن همراهتان 
خداحافظی کنید !

از سوی سازمان سنجش اعالم شد : 

زمان ثبت نام و انتخاب رشته مرحله 
پذیرش با سوابق تحصیلی بهمن 1400

)سراسری، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی نظام جدید(

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره : 

ثبت نام در آزمون 

دکتري سال 1401

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اصالحات و تغییرات 

مجموعه هاي

  امتحاني در آزمون ورودي 

 )Ph.D( نیمه  متمرکز دکتري

سال 1401
در   1400/06/10 مـورخ  اطالعیـه  انتشـار  پیـرو 
خصـوص اعـالم رشـته ها، مـواد امتحانـي و ضرايـب 
دروس هـر يـک از مجموعه هـاي امتحانـي آزمون 
سـال   )Ph.D( دكتـري  نيمه متمركـز  ورودي 
1401، بـه اطـالع متقاضیـان ثبت نـام و شـرکت در 
آزمـون فـوق می رسـاند کـه اصالحـات و تغييرات 
منـدرج  امتحانـي  از مجموعه هـاي  یـک  هـر 
در زیـر ایـن اطالعيـه كه در سـایت سـازمان 

اعـالم مي گردد.         سـنجش آمـده اسـت، 
      روابط عمومي 
سازمان سنجش آموزش کشور 

"فراموشی" را به فراموشی بسپارید ! )1(
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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 طريق پست الکترونیکی 
)ايمیل( ذيل آماده دريافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند: 
هر گاه دنیا در نظر امت من بزرگ آيد، شکوه 
به  امر  هرگاه  و  شود،  گرفته  آنان  از  اسالم 
معروف و نهی از منکر را واگذارند، از برکت 

وحی محروم شوند.

 ... فردا جايگاه آدمی گور است که نشانه هايش 
و خبرهايش  میان می رود،  از  آن  تاريکی  در 
نهان می گردد؛ در گودالی که اگر گشادگی آن 
نمايد،  فراخش  گورکن  و دست های  بیفزايد، 
سنگ و کلوخ، آن را بیفشارد، و خاِک انباشته، 
رخنه هايش را فراهم آوَرد، و من نَفْس خود را 
پُر  که  روزی  در  تا  می پرورانم  پرهیزگاری  با 
بیم تريِن روزهاست، در امان آمدن تواند، و بر 

کرانه های لغزشگاه، پايدار مانَد.

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند: 
با خواندن نماز و قرائت قرآن، به خانه هايتان 

روشنايی بخشید.

فراموش  را  چیز  همه  که  می کنید  احساس  اگر 
نگران  است،  رفته  تحلیل  شما  حافظه    يا  می کنید 
نشويد؛ بلکه به دنبال راه حل باشید. برای هرکسی 
را  مهمی  رويداد  يا  کار  که  می آيد  پیش  گاهی 
فراموش کند. فراموشی برای بسیاری از افراد، بخشی 
از معضالت روزمره است. درمان فراموشی و تقويت 
حافظه هم، مانند هر مشکل ديگری، می تواند راهکار 

و راه حل داشته باشد.
حتماً تا حاال برای شما هم پیش آمده است که کاری 
از  يا  کرده ايد،  فراموش  می داديد،  انجام  بايد  که  را 
باشید. در روزهای پرمشغله،  مانده  قرار مالقات  جا 
اين  از  پیشگیری  است.  طبیعی   اتفاقی  فراموشی، 
اتفاق و تقويت و مراقبت از ذهن ، اين امکان را به 
به   اختیار داريد،  از زمانی که در  تا  شما می دهد  

درستی بهره برداری کنید. 
مهم ،  خاطرات  به  کردن  فکر  که  اندازه  همان  به 
آنها را در ذهنتان زنده نگه می دارد، فکر کردن به 
فراموشی شما  از  نیز  دهید  انجام  بايد  که  کارهايی 
پیشگیری می کند؛ پس، به عنوان يک راهکار، الزم 
است که زمان و فعالیت های  خودتان را سازمان دهی 
انجام  بايد  به عبارت ساده تر، کارهايی را که  کنید؛ 

بدهید، يادداشت کنید.
حافظه،  تقويت  و  فراموشی  درمان  به   کمک  برای 
يک دفترچه يادداشت کوچک برای نوشتن کارهايی 
باشید.  داشته  خودتان  همراه  بدهید  انجام  بايد  که 
شد،  پرت  حواستان  مهم  کاری  انجام  حال  در  اگر 
شما  به  بدهید،  انجام  بايد  بعداً  که  کاری  نوشتن 

کمک می کند که راحت تر آن را به خاطر بیاوريد.
گوشی  امکانات  از  استفاده  با  می توانید  را  کار  اين 
اختیارداريد،  در  که  تجهیزاتی  ساير  يا  همراه  تلفن 

انجام دهید.
اگر مشغول تحصیل، کار يا هر فعالیت ديگر هستید، 
و  مالقات  قرارهای  وظايف،  همه   که  است  سخت 
اتفاقات مهم روز، هفته و ماه را در ذهنتان نگه داريد. 
يادداشت  نکردن،  فراموش  برای  ديگر  راهکار  يک 
کمک  شما  به  که  است  تقويم  از  استفاده  و  کارها 

می کند کارهايی را که بايد در زمان و تاريخ معینی 
انجام دهید، فراموش نکنید. برای درمان فراموشی و 
به  ياد  آوردن رويدادهای مهم کاری و خانوادگی، يک 
تقويم ماهانه در محل کار، منزل  يا گوشی تان داشته 
باشید و زمان انجام کارهايتان را در آن عالمت بزنید.

است  فراموشی، الزم  از  برای دوری جستن  گاهی  
که تغییراتی را در عادت های خود ايجاد کنید؛ مثاًل 
شخصی  وسايل  که  می کنید  فراموش  همیشه  اگر 
خود را کجا گذاشته ايد، يا قرار بوده است که امروز 
راهکار،  عنوان يک  به  دهید،  انجام  را  کارهايی  چه 
فعالیت های  از  بخشی  به  را  کار  اين  می توانید 
برای خودتان يک عادت  و  تبديل کنید  روزمره تان 

جديد خلق کنید. 
راه ديگر غلبه بر فراموشی، آن است که از انجام کارها 
فرار نکنید. ممکن است که انجام کاری را به دلیل 
اينکه وقت گیر است، جذاب نیست، پراسترس است 
يا به نظرتان زياد مهم نیست، به تعويق بیندازيد؛ اما 
وقتی موعد مقرر آن فرامی رسد، برای انجام دادنش 
دست  و پا بزنید؛ زيرا آن کار را به  کلی فراموش کرده 
کاری  انجام  وقتی  انداخته ايد.  گوش  پشِت  مدام  يا 
دلیل  می کنید،  فراموش  يا  می اندازيد  تعويق  به  را 
فراموش کاری است.  و  فعال  اجتناب  از  تلفیقی  آن، 
را  کارهايی  است  الزم  وضعیت،  اين  از  گريز  برای 
که همیشه فراموش می کنید، مشخص کنید. ممکن 
رفتن  طفره  از  ناشی  شما  فراموش کاری  که  است 
از چه چیزها و کارهايی طفره  باشد. وقتی بفهمید 
می رويد، کمتر آنها را فراموش می کنید و راهی پیدا 

می کنید تا اين عوامل استرس زا را از میان برداريد.
سبب  که  حواس پرتی،  از  مدام  افراد  از  برخی 
افراد  اينکه  برای  دارند.  شکايت  می شود،  فراموشی 
الزم  نشوند،  پرتی  حواس  از  ناشی  فراموشی  دچار 

است که عوامل حواس پرتی شان را شناسايی کنند.
است  ممکن  پراسترس،  و  پرمشغله  زندگی  يک  در 
برخی از اعمالی که شما و ديگران انجام می دهید، 

حواستان را از انجام کارهايتان پرت کند. 
»ادامه دارد«
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جزئیات مهمانی دانشجویان کارشناسی ارشد 
دانشگاه آزاد از بدو پذیرش

جزئيات مهمانی دانشجویان دوره كارشناسی ارشد 
اول نيمسال  ورودی  اسالمی  آزاد   دانشگاه 
 1400-1401 از بدو پذیرش به واحد محل سکونت، 

اعالم شد.
دانشجويی  و  فرهنگی  معاون  جهان بین،  فرزاد  دکتر 
دانشگاه آزاد اسالمی، دستورالعمل »مهمانی دانشجويان 
اول  نیمسال  ورودی  ناپیوسته  کارشناسی ارشد  دوره 
دانشگاهی  واحد  به  پذيرش  بدو  از   1401-1400
واحد  نزديک ترين  يا  و  يا همسر  والدين  محل سکونت 
به  را  همسر«  يا  والدين  سکونت  محل  به  دانشگاهی 

رؤسای دانشگاه آزاد اسالمی استان ها  ابالغ کرد.
شرايط  به  توجه  »با  است:  آمده  دستورالعمل  اين  در 
حساس کرونا در کشور و بهره گیری از مدل آموزشی 
شدن  حضوری  برای  شرايط  شدن  مساعد  تا  مجازی 
کالس ها ی آموزشی و در راستای رفاه حال دانشجويان 
پس از حضوری شدن دانشگاه ها  و با عنايت به وضعیت 
متفاوت استان ها  و شهرها، دانشگاه آزاد اسالمی امکان 
تحصیل به صورت مهمان در شهر محل سکونت والدين 
يا نزديک ترين شهر به محل سکونت والدين  يا همسر 
کارشناسی ارشد  دوره  دانشجويان  برای  را  همسر  يا 
بدو  از   1401-1400 اول  نیمسال  ورودی  ناپیوسته 

پذيرش فراهم کرده است.
پس از ثبـــــت نام قطعی پذيرفته شـــدگــــان دوره 
اول نیمســال  ورودی  ناپیـــوسته   کارشناسی ارشد 

درخواست  ثبت  و  مبدأ  واحد  در   1401-1400
monada.iau. :متقاضیان در سامانه منادا به آدرس
ir درخواست ها  بررسی و نتیجه آن از طريق اين سامانه 

اطالع رسانی خواهد شد.«
سکونت  محل  بین  دانشجويان  تردد  کاهش  منظور  به 
و تحصیل، يک نیمسال میهمانی دانشجويان در مقطع 
نزديک ترين  يا  سکونت  محل  شهر  به  کارشناسی ارشد 
به  توجه  با  همسر  يا  والدين  سکونت  محل  به  واحد 

شرايط خاص امکان پذير است. اين شرايط عبارتند از:
- دارا بودن شرايط عمومی مندرج در شیوه نامه نقل و 

انتقاالت دانشجويی؛
- دارا بودن رشته يا گرايش دانشجو در واحد دانشگاهی 

مقصد؛
مقصد  واحد  با  سکونت  محل  مغايرت  عدم  تأيید   -

انتخابی دانشجو.
مدارک الزم برای مهمانی دانشجويان دوره کارشناسی ارشد 
شامل:  1401-1400 اول  نیمسال  ورودی   ناپیوسته 
ارائه  و  يا همسر  والدين  اول شناسنامه   تصوير صفحه 
اجاره نامه معتبر(  يا  مدارک محل سکونت )سند منزل 

است.

برای برگزاری آزمون حضوری:
نوع آزمون رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه 

پیام نور اعالم شد
آزمون  نوع  و  دروس  كد  فایل  پيام نور،  دانشگاه 
آزمون  برگزاری  برای  كارشناسی ارشد  رشته های 
حضوری نيمسال اول سال تحصيلی جاری را ارائه 

كرد.

دانشگاه پیام نور، فايل کد دروس و نوع آزمون رشته های 
کارشناسی ارشد برای برگزاری آزمون حضوری نیمسال 

اول سال تحصیلی 1400-1401 را اعالم کرد.
آموزشی  معاون  افکار،  دل  علیرضا  دکتر  اين،  از  پیش 
خصوص  در  پیام نور،  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و 
اعالم  کارشناسی ارشد  مقطع  در  دروس  ارزشیابی 
مقطع  نظری  دروس  کلیه  ارزشیابی های  بود:  کرده 
برنامه  در  شده  ابالغ  زمانی  بازه  در  کارشناسی ارشد، 
امتحانات و منطبق با جدول زمان بندی و تاريخ از قبل 
تعیین شده، به صورت متمرکز و حضوری از سوی مرکز 

سنجش و آزمون برگزار می شود.
پیام نور،  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
دروس  کلیه  ارزشیابی  بود:  يادآورشده  اين  از  پیش 
مقطع  دروس  همانند  کارشناسی ارشد،  مقطع  جبرانی 
آن  انجام  روش  و  غیرمتمرکز  صورت  به  کارشناسی، 
غیرحضوری است و در سامانه معرفی شده در استان و 

از سوی استاد ذی ربط انجام خواهد پذيرفت.

از امروز آغاز می شود:
 ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد 

علوم پزشکی
دو  مدت  به  )امروز(  آذر   8 دوشنبه  از  داوطلبان 
روز فرصت دارند در مرحله تکميل ظرفيت آزمون 
كارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی ثبت نام 

كنند.  
طی  پزشکی،  آموزش  سنجش  مرکز  اعالم  اساس  بر 
تکمیل  مرحله  پذيرش  با  آمده،  عمل  به  پی گیری های 
در  شد.  موافقت  محل ها  رشته  از  برخی  در  ظرفیـت 
ظرفیت  تکمیل  مرحله  پذيرش  ظرفیت  راستا،  اين 
کردن  وارد  با  می توانند  داوطلبان  و  می گیرد  انجام 
محـل هـای  رشـته  انتخـاب  بـه  نسـبت  رهگیری،  کد 
مربـوط بـه مرحلـه تکمیـل ظرفیت، از تاريخ 8 تا 10 

آذر ماه نسبت به ثبت  نام خود اقدام کنند.
بر اين اساس، کلیه افرادی که در مرحله نخست، مجاز 
رشته  از  يک  هیچ  در  و  بوده   محل  رشته  انتخاب  به 
به  مجاز  نشده اند،  پذيرفته  خـود  انتخابی  محل های 

شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت هستند.
با توجه به اينکه رشته محل جديدی اضافه نشده است، 
به  مجاز  آزمون،  بدون  درخشان  استعدادهای  بنابراين، 
انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان نیستند 
و استعدادهای درخشان با آزمون نیز بـا رعايـت کلیـه 

ضـوابط، مجـاز بـه انتخـاب محل هستند.
مرحله  پذيرفته شدگان  تحصیل  به  شروع  زمان  ضمناً 
تکمیل ظرفیت، از سوی دانشگاه پذيرنده تعیین و اعالم 

خواهد شد.
کارشناسی ارشد  دوره های  آموزشی  آيین نامه  اساس  بر 
ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ريزی علوم پزشکی، 
هرگونه انتقال، تغییر رشته يا جابجايی محل تحصیل، 
در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است؛ از همین 
رو، با توجه به اينکه محل پذيرش را خود فرد و با آگاهی 
کامل تعیین می کند، هیچ گونه تغییری در محل پذيرش 

پذيرفته شدگان، پس از اعالم نتايج انجام نخواهد شد.
طبق اعالم مرکز سنجش آموزش پزشکی، نتايج مرحله 
 1400 سال  کارشناسی ارشد  آزمون  ظرفیت  تکمیل 
در هفته آخر آذر ماه، از طريق سايت اين مرکز اعالم 

می شود.



8 آذر ماه 1400، سال بیست و ششم ، شماره 435 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره :

تاریخ ثبت نام و انتخاب رشته براي شرکت 

در مرحله پذیرش دانشجو  بر اساس سوابق 

تحصیلي سراسري بهمن ماه سال 1400  

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 

بر اساس مصوبات بیست و هفتمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 
1400/08/25 مقرر گرديد که برای ظرفیت های خالی مانده رشته محل هايي که در مرحله 
پذيرش با سوابق تحصیلی سراسري سال 1400 تکمیل نگرديده است، پذيرش بر اساس 

سوابق تحصیلي )معدل کتبي ديپلم( برای نوبت بهمن ماه صورت گیرد.
مرحله  اين  در  شرکت  براي  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به  لذا 
مي رساند که ثبت نام و انتخاب رشته در اين مرحله پذيرش، به صورت اينترنتي از 
روز يکشنبه 1400/09/14 آغاز می شود و تا روز شنبه 1400/09/20 ادامه خواهد 
پذيرش  انتخاب رشته  و  ثبت نام  راهنمای  دفترچه  است که  توضیح  به  داشت. الزم 
دوره مذکور، همزمان با شروع ثبت نام، از روز يکشنبه 1400/09/14 از طريق درگاه 

اطالع رسانی اين سازمان قابل دسترس متقاضیان خواهد بود.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

بیست و هفتمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو  اساس مصوبات  بر 
مورخ 1400/08/25 مقرر گرديد که برای ظرفیت های خالی مانده رشته محل هايي که 
در آزمون دوره هاي کارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش 
اساس  بر  پذيرش  است،  نگرديده  تکمیل  سال 1400  غیرانتفاعي  غیردولتي-  عالي 

سوابق تحصیلي )معدل کل ديپلم( برای نوبت بهمن ماه صورت گیرد.
مرحله  اين  در  شرکت  براي  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به  لذا 
مي رساند که ثبت نام و انتخاب رشته در اين مرحله پذيرش، به صورت اينترنتي از روز 

پنجشنبه 1400/09/18 آغاز می شود و تا روز چهارشنبه 1400/09/24 ادامه خواهد 
داشت. الزم به توضیح است که اطالعیه تکمیلی به همراه جداول رشته های تحصیلی 
پنجشنبه  روز  از  ثبت نام،  شروع  با  همزمان  عالی،  آموزش  مؤسسات  و  دانشکده ها 
متقاضیان  دسترس  قابل  سازمان  اين  اطالع رسانی  درگاه  طريق  از   1400/09/18

خواهد بود.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره : 

تاریخ ثبت نام و انتخاب رشته براي 

شرکت در مرحله پذیرش دانشجو  

بر اساس سوابق تحصیلي کارداني به 

کارشناسي نا پیوسته بهمن ماه سال 1400  

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
بر اساس مصوبات بیست و هفتمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 
1400/08/25 مقرر گرديد که برای ظرفیت های خالی مانده رشته محل هايي که در 
آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1400 تکمیل نگرديده است، پذيرش بر 

اساس سوابق تحصیلي )معدل کاردانی( برای نوبت بهمن ماه صورت گیرد.
لذا به اطالع متقاضیان ثبت نام و انتخاب رشته براي شرکت در اين مرحله مي رساند 
که ثبت نام و انتخاب رشته در اين مرحله پذيرش، به صورت اينترنتي از روز سه شنبه 
1400/09/16 آغاز می شود و تا روز دوشنبه 1400/09/22 ادامه خواهد داشت. الزم 
به توضیح است که اطالعیه تکمیلی به همراه جداول رشته های تحصیلی دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی، همزمان با شروع ثبت نام، از روز سه شنبه 1400/09/16 از 

طريق درگاه اطالع رسانی اين سازمان منتشر خواهد شد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره: 

تاریخ ثبت نام و انتخاب رشته براي شرکت در مرحله پذیرش دانشجو  بر اساس 

سوابق تحصیلي »معدل کل دیپلم« دوره هاي کارداني نظام جدید دانشگاه فني 

و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي- غیرانتفاعي بهمن ماه 

سال 1400  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره : 

شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون ورودي 
مقطع دکتري نیمه متمرکز )Ph.D( سال 1401

پیرو اطالعیه مورخ 1400/08/22به اطالع متقاضیان ثبت نام در آزمون ورودي مقطع 
دکتري نیمه متمرکز )Ph.D( سال 1401 براي پذيرش در دوره هاي روزانه، نوبت دوم، 
دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي 
به  توجه  با  عالي مي رساند که  آموزش  و مؤسسات  دانشگاه ها  پرديس خودگردان  و 
نکات ذيل و همچنین در نظر داشتن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه 
نمايند.  شرکت  و  ثبت نام  مذکور  آزمون  در  مي توانند  آزمون،  در  شرکت  راهنماي 

شرایط ثبت نام:
ثبت نام براي آزمون ورودي مقطع دکتري نیمه متمرکز )Ph.D( سال 1401 از روز 
 دوشنبه مورخ 1400/09/01 آغاز شده است و در روز دوشنبه مورخ 1400/09/08 )امروز( 
به صورت  پايان مي پذيرد. الزم به تأکید است که ثبت نام در اين آزمون،  منحصراً 
 www.sanjesh.org :اينترنتي و از طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني 

انجام خواهد پذيرفت.
هر متقاضی، بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در اين 

آزمون، مي تواند در يک کدرشته  امتحاني ثبت نام  و در آزمون مربوط شرکت  نمايد.
متقاضیان الزم است که ابتدا دفترچه راهنماي ثبت نام را مطالعه نموده و در صورت 
واجد شرايط بودن، نسبت به پرداخت هزينه خريد کارت اعتباري ثبت نام در آزمون 

به شرح ذيل، اقدام کنند و سپس مراحل بعدي را به انجام برسانند.

مراحلي که متقاضی باید براي ثبت نام اقدام کند:
1-مراجعه به درگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني فوق براي تهیه کارت اعتباري 
ثبت نام )سريال 12 رقمي( و دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام )دفترچه شماره 1(.  

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

3-آماده نمودن اطالعات مورد نیاز برای ثبت نام.
4- خريد کارت اعتباري ثبت نام و هزينه ارسال پیامک به مبلغ 2/085/000 ريال 
درگاه  در  اعتباری  کارت  خريد  سامانه  از  ريال  هزار(  پنج  و  هشتاد  و  میلیون  )دو 

اطالع رساني اين سازمان. 
 12/000 مبلغ  به  متقاضیان  به  کوتاه  پیام  ارسال  خدمات  هزينه  پرداخت   -5 

)دوازده هزار( ريال .

دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:
راهنماي  دفترچه  در  مندرج  دستورالعمل  مطابق  که  مي شود  توصیه  متقاضیان  به 
ثبت نام، ابتدا فرم پیش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل نموده و 
سپس براساس فرم پیش نويس، با مراجعه به درگاه اطالع رساني اين سازمان، اطالعات 
الزم را بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمايند. ضمناً متقاضیان الزم 
است که در درج اطالعات ثبت نام دقت نمايند. بديهي است که در صورت مشاهده 
هرگونه مغايرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک متقاضی، در صورت 

پذيرفته شدن در آزمون، مطابق ضوابط با وي رفتار خواهد شد.

زمان توزیع کارت اینترنتي و محل آزمون:
متمرکز  نیمه  ورودي مقطع دکتري  آزمون  پیش بیني شده،  زماني  برنامه  اساس  بر 
)Ph.D( سال 1401 در روز جمعه مورخ 1400/12/06 برگزار خواهد شد. متقاضیان 
مورخ  پنجشنبه  روز  لغايت   1400/12/03 مورخ  سه شنبه  روز  از  که  است  الزم 
به تهیه پرينت  اين سازمان، نسبت  به درگاه اطالع رساني  با مراجعه   1400/12/05
اساس  بر  متقاضیان  آزمون  نمايند. محل  اقدام  آزمون  در  راهنماي شرکت  و  کارت 
استان و شهرستان انتخابي مندرج در بند 40 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 نمايند.

توصیه هاي  مـهم :
 1( متقاضیان پس از تکمیل تقاضانامه، دريافت شماره پرونده 6 رقمي و کد پي گیري 
16 رقمي، یک نسخه پرینت از تقاضانامه شان تهيه و آن را نزد خود نگهداري نمایند.

انتخاب كدرشته  امتحاني و همچنين شهرستان محل حوزه امتحاني  در   )2
خود دقت نمایيد؛ زيرا، پس از دريافت کد پي گیري 16 رقمي، به درخواست هاي 

متقاضیان مبني بر اصالح يا جابجايي، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3( با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، در خصوص اشتباه 
ثبت نام  كه  متقاضياني  براي  اكثراً  )این موضوع  متقاضيان  ارسال عکس  در 
آنان از سوی دیگران انجام مي شود رخ داده است(، تأكيد مي گردد كه، عالوه 
بر بررسی اطالعات ثبت نامي، حتمًا نسبت به بررسی عکس ارسالي خود دقت 
نمایيد تا اشتباهًا عکس متقاضی دیگري به جاي عکس شما ارسال نگردد. 
بدیهي است كه در صورت ارسال عکس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به 

عنوان متخلف تلقي شده و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.
اطالع رساني   و  )هفته نامه خبري   پیک سنجش   نشريه  از طريق   تغییري،   هرگونه    )4
سازمان  سنجش (، درگاه اطالع رساني سازمان سنجش و، در صورت لزوم،  از طريق 

رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد. 

نحوه ارسال درخواست یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور
ويروس  شیوع  از  منظور جلوگیری  به  متقاضیان  حضوری  پذيرش  به عدم  توجه  با 
الکترونیکی،  صورت  به  درخواست ها  ثبت  و  بررسی  در  تسريع  راستای  در  کرونا و 
متقاضیان، در صورت داشتن هر گونه سؤال، می توانند به سیستم پاسخگويی اينترنتی 
سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: https://request.sanjesh.org مراجعه 
کرده و درخواست خود را ثبت نمايند. الزم به يادآوری است که به مواردي که از 
طريق ديگري واصل شود به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً متقاضیان، در 
صورت لزوم، مي توانند سؤال يا سؤاالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان 
سنجش آموزش کشور، و يا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن: 021-42163 

نیز در میان بگذارند.

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش کشور 
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ملی  همايش  ماه،  آبان   27 و   26 روزهای  طی 
عالی  آموزش  ورودی  آزمون های  و  علمی  سنجش 
کشور: مبانی، چالش ها و راهکارها، به صورت مجازی 
در سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گرديد. با 
توجه به اهمیت اين همايش برای عموم داوطلبان 
آزمون های سراسری و افراد ذی ربط، گفت و گويی 
کمیتۀ  دبیر  شادمهر،  عبدالکريم  دکتر  با  داشتیم 
اجرايی همايش، و دکتر کیانوش محمدی، مسؤول 
نشست تخصصی »کنکور در ترازوی نقد«، که توجه 

شما را  به اين گفت و گو جلب می کنیم.

* آقای دکتر شادمهر! هدف از برگزاری این 
همایش چه بود؟

دكتر عبدالکریم شادمهر: هدف از برگزاری اين 
بود  رهبری  معظم  مقام  سخنان  به  توجه  نشست، 
يک  بکنید؛  کاری  يک  کنکور  »برای  فرمودند:  که 
فکر صحیح، عمیق و عملی بکنید و بعد هم دنبالش 

اقـــدام کنیـــد«؛ 
رو،  همــیـــن  از 
سنجش  سازمــان 
کشـــور،  آموزش 
به عنوان نهاد ملی 
متولی  تخصصــی 
ورودی  آزمون های 
آمــوزش عـــالی، 

تمهیدات الزم را برای برگزاری رويدادی علمی برای 
و  آورد  فراهم  اين حوزه  نظران  هم انديشی صاحب 
مثل  حوزه،  اين  سیاست گذاران  و  قانون گذاران  از 
شورای عالی انقالب فرهنگی، وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، وزات آموزش و پرورش، وزارت 
علوم و کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی و 
تعدادی از  استادان دانشگاه و صاحب  نظران دعوت 
به عمل آورديم که در اين همايش شرکت کنند تا 
با بررسی و شناخت ابعاد و چالش های نظام ورود به 
دانشگاه ها  ظرفیت  از  بهره گیری  ايران،  در  دانشگاه 
برای شناخت و باز انديشی در نظام ورود به دانشگاه، 
برای  پرورش  و  آموزش  ظرفیت  از  بهره گیری 
شناخت و بازانديشی در نظام ورود به دانشگاه، هم 
افزايی دستگاه های مرتبط و مراجع سیاست گذاری 
در راستای بهبود نظام سنجش و پذيرش دانشگاه و 
بهره گیری از دانش و تجربیات بین المللی در زمینۀ 

نظام سنجش و پذيرش دانشگاه، به اصالح و بهبود 
نحوۀ پذيرش دانشجو بپردازيم.

* همایش به چه صورتی برگزار گردید؟ 
هدف  به   توجه  با  شادمهر:  عبدالکریم   دكتر 
سنجش  شیوه های  اصالح  و  بازنگری  که  همايش، 
ويژه  به  تکمیلی  تحصیالت  ورودی  آزمون 
بخش  سه  در  همايش  است،  سراسری  آزمون 
کمیتۀ  و  علمی  کمیتۀ  سیاست گذاری،  شورای 
اجرايی تعريف گرديد و سپس کارگروه هايی علمی 
و  دانشگاه  استادان  از  تعدادی  از  شد و  تشکیل 
در  مقاالتی  که  آمد  عمل  به  دعوت  نظران  صاحب 
مقاالت  موضوع  همچنین  کنند.  تهیه  زمینه  اين 
ديد  معرض  در  نیز  سنجش  سازمان  سايت  در  را 
داده شد. مرحلۀ  فراخوان کلی  و  داديم  قرار  عموم 
ماه  ارديبهشت  که در  بود  همايش ها  پیش  بعد، 
در  همايش  نهايت،  در  و،  گرديد  برگزار  امسال 

ورود  نظام  در  سنجش  نظری  "مبانی  محور:  شش 
در  عالی"، "آزمون سازی"، "پذيرش  آموزش  به 
ايران"، "جنبه های  عالی  آموزش  به  ورود  نظام 
اجتماعی و روان شناختی ورود به نظام آموزش عالی 
ايران"، "رابطۀ آموزش قبل از دانشگاه با فرآيند ورود 
رويکردهای  و  عالی"، " انديشه ها  آموزش  نظام  به 
دو  عالی"و  آموزش  نظام  به  ورود  آزمون  جايگزين 
دانشجو:  پذيرش  و  سنجش  تخصصی"   نشست 
چالش ها و راهکارها " و "کنکور در ترازوی نقد" در 

روزهای 26 و 27 آبان ماه برگزار شد.

از  همیشه  تخصصی  نشست های  بی شک،   *
در  است.  بوده  برخوردار  بسیاری  اهمیت 

نشست تخصصی اول، به چه پرداخته شد؟
دكتر عبدالکریم شادمهر: در نشست اول، بحث 
بر سر سنجش و پذيرش بود و اينکه گزينش دانشجو 

گفت و گو با دبیر همایش ملی 

سنجش علمی و آزمون های ورودی 

آموزش عالی کشور: مبانی، چالش ها 

و راهکارها

دکتر عبدالکریم شادمهر: در حال تهیه بیانیۀ همایش هستیم که در این 

بیانیه، دستاوردهای این همایش و راهکارهای عملی  بهبود و اصالح 

شرایط، با استناد به مقاالت ارائه شده، تدوین می گردد و در نشست آتی 

شورای سیاست گذاری، به اعضای شورا ارائه خواهد شد

مشکل اصلی، 

نحوۀ برگزاری 

کنکور نیست
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)کارشناسی ارشد  تکمیلی  تحصیالت  مقاطع  برای 
استاد  و  دانشگاه  و  دارد  اصالحاتی  به  نیاز  دکتری(  و 
باشند؛  داشته  دانشجو  انتخاب  در  بیشتری  نقش  بايد 
البته اکنون هم، به خصوص در مقطع دکتری، آزمون 
بر آزمون علمی تستی، که  دو مرحله ای است و عالوه 
سازمان سنجش برگزار می کند، دانشجو بايد در مصاحبۀ 
علمی دانشگاه مورد نظر نیز شرکت کند و پذيرفته شود؛ 
اما به نظر می رسد که نقش دانشگاه و استاد، از وضعیت 

کنونی بايد پر رنگ تر باشد.

برگزاری  مسؤول  شما  محمدی!  دکتر  آقای   *
نقد(  ترازوی  )در  دوم کنکور  تخصصی  نشست 
آزمون  داوطلبان   برای  که  نشستی  بودید؛ 
سراسری اهمیت بسزایی دارد. هدف این نشست 

چه بود؟
بررسی  نشست،  اين  هدف  محمدی:  كيانوش  دكتر 
سوی  از  کنکور  جايگزين  عنوان  به  که  بود  ايده هايی 

مطرح  ذی ربط  وزارتخانه های  و  سازمان ها 
عالی  شورای  جديد  طرح  ويژه  به  می شود؛ 
دروس  حذف  آن،  هدف  که  فرهنگی  انقالب 
مستقیم  تأثیر  و  سراسری  آزمون  از  عمومی 
تحصیالت  آخر  سال  دو  تحصیلی  سوابق 
متوسطه داوطلبان در اين آزمون است؛ البته 
عنوان نشست باعث شد تا عده ای تصور کنند 
کنکور  بررسی  و  نقد  نشست،  اين  هدف  که 
با  نیز  مسؤوالن  از  برخی  و حتی  است  فعلی 

واقع،  در  اما  کردند؛  شرکت  نشست  در  ديدگاه  همین 
اين نشست می خواست بررسی کند که آيا طرح جديد 
شورای عالی انقالب فرهنگی امکان سنجی شده است، و 
آيا می توان از سال 1402 اين طرح را اجرا نمود يا مثل 
مصّوبۀ سال 1386 مجلس شورای اسالمی، که قرار بر 
از  اين نشست،  بايد اصالح شود. در  بود،  حذف کنکور 
اعالم  تا  شد  خواسته  نیز  پرورش  و  آموزش  مسؤوالن 
کنند که برای اجرايی شدن قانون شورای عالی انقالب 
آماری  زيرا طبق  انديشیده اند؛  فرهنگی، چه تمهیداتی 
سنجش  سازمان  رئیس  خدايی،  دکتر  سوی  از  که 
ارائه شد، سال گذشته،  آموزش کشور، در اين نشست 
در گروه  آزمون سراسری  داوطلب  هزار  به 80  نزديک 
آزمايشی علوم تجربی، معدل باالی 19 داشتند، و اين به 
معنای آن است که قدرت تفکیک و تمیز نمرات کتبی 
نهايی آموزش و پرورش، بسیار پايین است، و در واقع 

آزمون فعلی، روايی الزم را ندارد.
بود  اين  شد،  مطرح  نشست  اين  در  که  ديگری  نکته 
که در حال حاضر  مشکل اصلی، نحوۀ برگزاری کنکور 
نیست؛ چون اگر کنکور ما به بهترين شکل نیز برگزار 
شود و ما در نحوۀ سنجش داوطلبان آزمون سراسری به 
يک شیوۀ ايده آل هم برسیم، باز هم رقابتی غیرمنطقی 
از رشته ها وجود خواهد داشت و  بعضی  به  برای ورود 
باز هم برای 8000 نفر ظرفیت رشته پزشکی، بیش از 
50 هزار داوطلب بسیار جدی و درس خوان، با يکديگر 
رقابت خواهند کرد؛ بنابراين، معضل اصلی کنکور، بحث 
محل های  رشته  يا  رشته ها  از  برخی  به  ورود  تقاضای 
آموزش عالی است که يک تقاضای عادی نیست؛ چون 
بايد تعداد متقاضیان آن، دو يا سه برابر ظرفیت موجود 
باشد؛ اما متقاضی آن در حال حاضر، حداقل 50 برابر 
معضالت  نیز  رقابت  اين  دلیل  و  است  موجود  ظرفیت 
شرايط  واقع،  در  است.  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
موجود کنکور، معلول مسائل اجتماعی و روان شناختی 

است و بايد برای حل اين مشکل، رويکرد ما به ساير امور 
باشد؛ برای مثال، الزم است که در رشته های دانشگاهی 
يک بازنگری شود و به رشته هايی توجه شود که آيندۀ 
شغلی دارند يا آموزش و پرورش مراکز فنی و حرفه ای را 
با غنای بیشتر و کیفیت باالتری گسترش دهد. بی شک، 
و  فنی  مراکز  وارد  اگر  که  ببینند  ما  نوجوانان  وقتی 
حرفه ای بشوند، مهارتی پیدا می کنند، بخشی از معضل 

معضل  از  ديگر  بخشی  می شود.  حل  دانشگاه  به  ورود 
ورود به دانشگاه نیز به عدم تعادل اقتصادی باز می گردد 
و اينکه بخش خدماتی، بزرگترين بخش اقتصادی کشور 

شده است.
که  بود  اين  دوم  تخصصی  نشست  در  ديگر  بحث  يک 
ما  کشور  در  کنکور  زمینۀ  در  کافی  علمی  تحقیقات 
انجام نگرفته است. الزم به يادآوری است که ما در گروه 
تحقیقات  کلیۀ  سنجش،  سازمان  اجتماعی  مطالعات 
موجود در زمینۀ کنکور از سال 53 تاکنون را جمع آوری 
کرده و به کمتر از 350 مقاله تحقیقی رسیده ايم؛ ضمن 
آنکه بسیاری از اين تحقیقات نیز برای شرايط کنونی  
 کاربردی ندارد. در حقیقت، تحقیقات 10 سال گذشته، 
 که به زمان حال نزديک تر است، حدود 30 تا 40 تحقیق  
است؛ در نتیجه، تصمیم گیری های سازمان های ذی ربط 
علمی  تحقیقات  بر  مبتنی  سراسری،  آزمون  دربارۀ 

نیست!
 

بعدی  شادمهر! اقدام   دکتر  آقای   *
شما به عنوان دبیر این همایش چیست؟  

 دكتر عبدالکریم شادمهر: قبل از صحبت 
از  يکی  که  بگويم  بايد  بعدی،  اقدام  دربارۀ 
بود  اين  همايش،  اين  در  شده  مطرح  نکات 
يک  دانشگاهی  رشته های  در  است  الزم  که 
بازنگری شود و به رشته هايی که آيندۀ شغلی 
نبايد  همچنین  شود.  بیشتری  توجه  دارند، 
به  منوط  دولتی،  مراکز  در  افراد  استخدام 
مدرک گرايی  امر،  همین  چون  باشد؛  تحصیلی  مدرک 

را تقويت می کند.
در زمینۀ اقدامات بعدی نیز بايد بگويم که در حال تهیه 
بیانیۀ همايش هستیم. در اين بیانیه، دستاوردهای اين 
اصالح شرايط، با  و  بهبود  راهکارهای عملی  و  همايش 
در  و  می گردد  تدوين  شده،  ارائه  مقاالت  به  استناد 
نشست آتی شورای سیاست گذاری، به اعضای شورا ارائه 

خواهد شد. 

دکتر کیانوش محمدی: سال گذشته، نزدیک به 80 هزار داوطلب 

آزمون سراسری در گروه آزمایشی علوم تجربی، معدل باالی 19 

داشتند، و این به معنای آن است که قدرت تفکیک و تمیز نمرات 

کتبی نهایی آموزش و پرورش، بسیار پایین است، و در واقع 

آزمون فعلی، روایی الزم را ندارد
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ــادی  ــوزان زي ــان و دانش آم ــا داوطلب ــال ب ــه ح ــا ب ت
ــراوان،  ــه ف ــود مطالع ــا وج ــه ب ــم ک ــورد کرده اي برخ
بــاز هــم نمی تواننــد مطالــب را بــه خوبــی بــه خاطــر 
ــل  ــن عوام ــی از مهم تري ــد. يک ــاد بگیرن ــپرده و ي س
ــتن  ــی و نداش ــوع، حواس پرت ــن موض ــدن اي ــد آم پدي
تمرکــز در هنــگام درس خوانــدن اســت. عوامــل زيادی 
ــر  ــه تأثی ــگام مطالع ــان در هن ــی داوطلب ــر حواس پرت ب
ــم پرداخــت.  ــه آنهــا خواهی ــه ب ــا در ادام دارد کــه م

عوامــل  بــروز  دنبــال  بــه  مي توانــد  حواس پرتــي 
ــه وجــود آيــد و ممکــن اســت  متفــاوت و متعــددي ب
ــه  ــي، از جمل ــل بیرون ــدن عوام ــد آم ــر پدي ــه خاط ب
ســر و صــداي زيــاد محیــط، عــدم آرامــش و ســکوت 
ــودن شــرايط محیطــي  ــي نب ــه، کاف ــراي مطالع الزم ب
ــه،  ــل مطالع ــي مح ــاي کاف ــور و دم ــل ن ــب مث مناس
ــي  ــد. گاه ــه و ... باش ــان مطالع ــودن زم ــب نب مناس
ــي  ــل درون ــي از عوام ــرد، ناش ــي ف ــات، حواس پرت اوق
ــي متعــددي کــه وجــود دارد،  اوســت. از عوامــل درون

مي تــوان بــه خیال پــردازي، انگیــزه و عالقــه نداشــتن 
بــه مطلــب مــورد مطالعــه، تناســب نداشــتن موضــوع 
ــرد. در  ــرد و ... اشــاره ک ــي ف ــا تواناي ــه ب ــورد مطالع م
ــز و  ــده تمرک ــايع برهم زنن ــل ش ــه شــش عام اينجــا ب

ــم: ــاره می کنی ــا اش ــا آنه ــه ب ــوه مقابل نح

1- چند کاري
ــد،  ــام می دهن ــد کار را انج ــان چن ــه همزم ــرادی ک اف
ــر  ــب، زودت ــن ترتی ــه اي ــه ب ــد ک شــايد احســاس کنن
ــه  ــاً همیش ــا تقريب ــد؛ ام ــام می کنن ــان را تم کارهايش
ــک  ــام ي ــان، از انج ــور همزم ــه ط ــد کار ب ــام چن انج
کار در يــک زمــان، بیشــتر طــول می  کشــد. در انجــام 
چنــد کار بــا هــم، جابجايــی میــان کارهــا، باعــث هــدر 
ــه عنــوان  رفتــن وقــت و تمرکــز نداشــتن می شــود؛ ب
مثــال، برخــی از داوطلبــان آزمــون سراســري احســاس 
ــود  ــه خ ــورد عالق ــريال م ــه س ــی ک ــد زمان می کنن
را نــگاه می کننــد يــا غــذا می خورنــد، می تواننــد 

مطالعــه کننــد؛ در ايــن صــورت، آنچــه را کــه مطالعــه 
کرده ايــد، کامــاًل در ذهــن شــما باقــی نخواهــد مانــد، و 
از طــرف ديگــر، کاری را کــه بــه صــورت مــوازی انجــام 
می دهیــد، وقــت بیشــتری را از شــما خواهــد گرفــت؛ 
زيــرا بــه دلیــل تمرکــز نداشــتن، مجبــور هســتید کــه 
بــرای انجــام هــر دو کار، وقت بیشــتری بگذاريــد. کلید 
ــن اســت کــه  ــد کاری، اي ــوارد چن حــل مشــکل در م
بــه طــور گزينشــی عمــل کنیــد؛ بــرای مثــال، صحبــت 
ــه  ــد ک ــذار کنی ــی واگ ــه هنگام ــن را ب ــا تلف ــردن ب ک
قــرار اســت اتاقتــان را مرتــب کنیــد؛ بــه ايــن ترتیــب، 
از وقــت خــود اســتفاده بهتــری خواهیــد نمــود؛ بــدون 

ــود. ــما ش ــی مزاحــم ش ــه حواس پرت اينک

2- کسالت و خستگی
ــی  ــده، تواناي  انجــام کارهــای مــالل آور و خســته کنن
شــما را بــرای تمرکــز داشــتن هنــگام مطالعــه کاهــش 
داده و شــما را در معــرض حواس ــپرتی قــرار می دهــد. 

چرا هنگام مطالعه تمرکز نداریم؟ 

هرگز وجود حارضِ غایب شنیده ای؟!
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ــد،  ــام می دهی ــالت بار را انج ــه کاری کس ــی ک هنگام
تقريبــاً هــر چیــز ديگــری برايتــان، جذاب تــر از انجــام 
ــه،  ــان، مطالع ــی از داوطلب ــرای برخ ــت. ب آن کار اس
ــده  ــته کنن ــاص، خس ــی خ ــه دروس ــژه مطالع ــه وي ب
ــود  ــث می ش ــوع باع ــن موض ــت و اي ــالت آور اس و کس
درس هــا، حواس پرتــی  آن  مطالعــه  زمــان  در  تــا 
بیشــتر بــه سراغشــان بیايــد. بــرای حــل ايــن مشــکل 
می توانیــد بــه خودتــان پاداش هــای کوچکــی بدهیــد؛ 
بــرای مثــال، پــس از مطالعــه مقــدار يــا فصــل خاصــی 
ــاداش  ــوان پ ــه عن ــوه را ب ــک قه ــوردن ي از درس، خ
ــد  ــن می توانی ــد. همچنی ــر بگیري ــود در نظ ــراي خ ب
زمان هايــي را بــرای اســتراحت در میــان مطالعــه بــرای 
خــود برنامه ريــزی کنیــد؛ بــرای مثــال، ده دقیقــه بــه 
آهنگ هــای مــورد عالقــه خــود گــوش دهیــد تــا هــم 
آرامــش بیشــتری کســب کنیــد و هــم از حواس پرتــی 
ــت  ــن اس ــالوه، ممک ــه ع ــد؛ ب ــری کنی ــود جلوگی خ
بــرای شــما ســخت  کــه می خوانیــد،  را  درســی 
باشــد يــا اينکــه در يادگیــري مباحــث آن بــا مشــکل 
مواجــه شــويد. در چنیــن مــواردی نیــز خســتگی بــه 
ــان  ــث حواس پرتی ت ــد و باع ــد آم ــما خواه ــراغ ش س
خواهــد شــد. بــرای رفــع ايــن مشــکل ســعی کنیــد از 
دوســتان خــود يــا معلمانتــان، کــه می تواننــد درس را 
بــه خوبــی بــرای شــما توضیــح دهنــد، کمــک بگیريــد. 
آن وقــت خواهیــد ديــد کــه چقــدر خوانــدن و ادامــه 

ــود. ــش می ش ــذت بخ ــان ل ــری، برايت يادگی

3- افکار مزاحم
افــکار مزاحــم می توانــد تأثیــری قــوی بــر رونــد 
مطالعــه و تمرکــز شــما داشــته باشــد. همچنیــن 
ممکــن اســت کــه افــکار مزاحــم مختلفــی ذهــن يــک 
داوطلــب کنکــوری را از مطالعــه بــاز دارد: از کارهــای 
عقــب افتــاده گرفتــه تــا زنــگ زدن بــه يک دوســت، از 
پیــدا کــردن يــک جــزوه تــا افــکار بــد و آزار دهنــده ای 
کــه بــه شــما نهیــب می زنــد تالشــتان بی فايــده 
اســت و رقبــای شــما زيــاد و سرســخت هســتند و .... 
ــاده ای  ــا افت ــش پ ــای پی ــا شــدن از کاره ــک راه ره ي
ــه  ــد آن، ک ــک دوســت و مانن ــه ي ــن زدن ب ــل تلف مث
ــردن  ــت ک ــد،  يادداش ــر می کنن ــما را درگی ــن ش ذه
آنهاســت. بعــد بــا خــود بگويیــد کــه در فرصــت 
ــر  ــا اگ ــرد؛ ام ــم ک ــا رســیدگی خواه ــه آنه مناســب ب
ــما  ــراغ ش ــه س ــور ب ــوص کنک ــی در خص ــکار منف اف
می آينــد و باعــث نگرانــی، اســترس و ناامیدی تــان 

مي شــوند، ســعی کنیــد کــه بــا ايــن افــکار بــه صــورت 
ــترس هســتید،  ــار اس ــر دچ ــد. اگ ــه کنی جــدی مقابل
زمانــی را بــرای صحبــت کــردن در مــورد آن بــا فــردی 
مــورد اعتمــاد اختصــاص دهیــد؛ در ايــن صــورت، اگــر 
ــید،  ــته باش ــال داش ــده و فع ــنونده ای حمايت کنن ش
بــه تخلیــه برخــی از تنش هايــی کــه ذهنتــان را 
ــه  ــری ک ــد. کار ديگ ــد ش ــک خواه ــد، کم آزار می ده
ــه  ــر چ ــه ه ــت ک ــن اس ــد اي ــام دهی ــد انج می توانی
ســريع تر، وقتــی را بــرای حــل ايــن مســأله اختصــاص 
دهیــد؛ زيــرا ناامیــدی و اســترس، تأثیــر بســیار مخربی 
بــر انگیــزه مطالعاتــی شــما خواهــد گذاشــت. بــا خــود 
ــث  ــی باع ــه عامل ــه چ ــد ک ــید و ببینی ــت باش رو راس
ــه  ــد ک ــر می کنی ــر فک ــده اســت. اگ ــما ش ــی ش نگران
در مقايســه بــا رقبايتــان کــم تــوان هســتید يــا حجــم 
ــد  ــن بدانی ــد، يقی ــه کرده اي ــی از دروس را مطالع کم
اينهــا اصــاًل موضوعاتــی نیســتند کــه بتواننــد شــما را 
ــا خــود بگويیــد: »مــن  ــان کننــد. ب ــد و ناامیدت بیازارن
ــه  ــم ک ــم اعتمــاد دارم و می دان ــه خــود و توانايی هاي ب
تمــام کائنــات دســت بــه دســت هــم خواهنــد داد تــا 
مــن موفــق و پیــروز شــوم. مــن می توانــم.« ضمنــاً هــر 
وقــت کــه افــکار منفــی بــه ســراغتان آمــد، بالفاصلــه 
از افــکار مثبــت بــرای مقابلــه بــا آنهــا اســتفاده کنیــد. 
آن گاه خواهیــد ديــد کــه کــم کــم چگونــه ايــن افــکار 

ــود خواهنــد شــد. مزاحــم محــو و ناب

 4- مزاحمت های الکترونیک
دنیــای مــا عصــر ارتباطــات و ابزارهــا و وســايل 
ــرای  ــن ابزارهــا، کار را ب الکترونیکــی اســت. گرچــه اي
مــا بســیار آســان کــرده اســت، امــا ممکــن اســت کــه 
ــت و  ــاد مزاحم ــوری، ايج ــب کنک ــک داوطل ــرای ي ب
ــه  ــان ک ــا موبايلت ــن ي ــک تلف ــد. ي ــي نماي حواس پرت
ــت  ــرای صحب ــما را ب ــورد و ش ــگ می خ ــع زن بی موق
کــردن طلــب می کنــد، يــا يــک پیــام کــه از دوســتی 
ــرای شــما ارســال می شــود، و ... ممکــن اســت کــه  ب
ــد و  ــغول کن ــود مش ــه خ ــما را ب ــن ش ــاعت ها ذه س
يــک  عنــوان  بــه  گــردد.  باعــث حواس پرتی تــان 
داوطلــب کنکــوری، بايــد بــه ايــن نکتــه توجــه داشــته 
ــما، خــاص اســت و  ــت ش ــه امســال، وضعی ــید ک باش
ــا  ــد ت ــرف کنی ــود را ص ــالش خ ــام ت ــد تم ــما باي ش
ــود را  ــات خ ــس مکالم ــد؛ پ ــل آيی ــان ناي ــه هدفت ب
بســیار کــم و محــدود بــه مکالمــات الزم و زمان هــای 
ــد  ــود بخواهی ــتان خ ــاً از دوس ــد. ضمن ــاص نمايی خ

ــام، آن  ــال پی ــا ارس ــد، ب ــما کاری دارن ــا ش ــر ب ــا اگ ت
را بــه اطالعتــان برســانند و در ايــن مــورد اصــاًل دچــار 
ــای از دســت  ــا و تماس ه رودربايســتی نشــويد. پیام ه
ــود  ــب خ ــر ش ــتراحت آخ ــان اس ــان را در زم رفته ت
ــود  ــه خ ــا ک ــدام از آنه ــر ک ــه ه ــد و ب ــي کنی بررس
ــه  ــد ک ــان باش ــد. يادت ــخ دهی ــد، پاس ــالح می دانی ص
ــت  ــد آن را مديري ــما باي ــت و ش ــی شماس ــن زندگ اي

ــتانتان!  ــه دوس ــد ن کنی
     تــا جايــی کــه می توانیــد، از تماشــاي برنامه هــای 
تلويزيونــی صــرف نظــر کنیــد؛ امــا می توانیــد در طــی 
ــتر و  ــه بیش ــع و ن ــک رب ــدت ي ــه م ــل ب روز و حداق
آن هــم در وقــت اســتراحت، بــه برنامــه مــورد عالقــه 
ــدن آن  ــرای دي ــان ب ــن زم ــر اي ــد. اگ ــگاه کنی خــود ن
برنامــه کافــی نبــود، خالصــه و نتیجــه آن را از خانــواده 
بپرســید و بــرای ديــدن آن برنامــه بــه صــورت کامــل، 
ــاز هــم بايــد بــه ايــن نکتــه  اصــرار نداشــته باشــید. ب
توجــه کنیــد کــه امســال، ســال مهمــی برای شماســت 
ــما  ــدف ش ــن ه ــد مهم تري ــور، باي ــت در کنک و موفقی
ــه آن  ــرای رســیدن ب در ســال جــاري باشــد و شــما ب
هــدف، هــر کاری را کــه می توانیــد بايــد انجــام دهیــد 
تــا بــه خودتــان بدهــکار نباشــید. بــه ايــن نکتــه نیــز 
فکــر کنیــد کــه برنامه هــای تلويزيونــی، معمــوالً 
چنديــن بــار تکــرار می شــوند، امــا وقــت شــما هرگــز 

تکــرار شــدنی نیســت!

5- شرایط محیطی مطالعه 
ــه  ــد ک ــم می گیرن ــاً تصمی ــان واقع ــیاری از داوطلب بس
ــه  ــک مطالع ــرای ي ــود را ب ــزم خ ــد و ع ــه کنن مطالع
بــی عیــب و نقــص نیــز جمــع می کننــد؛ امــا در ايــن 
ــع  ــی، مان ــرايط محیط ــه ش ــت ک ــن اس ــان، ممک می
يــک مطالعــه خــوب شــود. عوامــل محیطــی، ماننــد: 
ــای  ــم ه ــاق، و مزاح ــای ات ــور، دم ــه، ن ــکان مطالع م
فیزيکــی ماننــد: ســر و صــدا و آمــد و شــدها، صندلــی 
و ... از جملــه ايــن مــوارد هســتند. بــرای يــک مطالعــه 
ــاکت و  ــی س ــما در مکان ــه ش ــت ک ــم اس ــوب، مه خ
ــه  ــد؛ البت ــه کنی ــدا مطالع ــر و ص ــوت و دور از س خل
ــای شــلوغ  ــه در فضاه ــه مطالع ــان ب برخــی از داوطلب
ــید  ــن باش ــه، مطمئ ــن هم ــا اي ــد. ب ــادت دارن ــز ع نی
کــه مطالعــه در يــک محیــط آرام، تمرکــز و يادگیــری 
ــه امــکان  شــما را بیشــتر می کنــد. اگــر واقعــاً در خان
ــرای برخــی از شــما  فراهــم آوردن چنیــن شــرايطی ب
داوطلبــان عزيــز نیســت، از کتابخانــه اســتفاده کنیــد. 
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بعضــی از داوطلبــان عالقــه دارنــد کــه در روی تخــت 
يــا بــه شــکل قــدم زدن مطالعــه کننــد. اگــر از جملــه 
ــد کــه  ــان هســتید، ســعی کنی ــن دســته از داوطلب اي
نشســته خوانــدن را تمريــن کنیــد؛ امــا اگــر نمی توانید 
ــه  ــما ب ــز ش ــد و تمرک ــه کنی ــن صــورت مطالع ــه اي ب
ــیوه ای  ــان ش ــه هم ــی رود، ب ــن م ــورت از بی ــن ص اي
کــه عــادت داريــد، مطالعــه کنیــد. ســعی کنیــد کــه 
قبــل از مطالعــه، جزوه هــا، کتاب هــا، خــودکار، مــداد، 
دفتــر، نــور، دمــا و ســاير ملزومــات را آمــاده کنیــد تــا 
وقتــی بــه آنهــا احتیــاج داشــتید، در دســترس باشــند 
و مهیــا کــردن آنهــا باعــث حواس پرتــی شــما نشــود.

چگونه تمرکز خود را تقویت کنیم؟
ــار  ــی رفت ــه و چگونگ ــای مطالع ــه از مزاحم ه ــاال ک ح
ــل  ــد قاب ــه درص ــاً ب ــديد، تقريب ــع ش ــا مطل ــا آنه ب
ــری  ــز و جلوگی ــت تمرک ــاي تقوي ــی از راهکاره توجه
ــن  ــا اي ــت. ب ــد ياف ــت خواهی ــز دس ــی نی از حواس پرت
ــن  ــه تمري ــز ب ــت تمرک ــه تقوي ــت ک ــد گف ــه، باي هم
ــر  ــد مــوارد زي ــرای شــروع تمرينــات باي نیــاز دارد و ب

ــم: ــن کنی را تمري

1- به خودتان هشدار دهید
ــر اســت. وقتــی کــه  ايــن شــیوه، ســاده و بســیار مؤث
حواســتان پــرت شــد، بــه خودتــان هشــدار دهیــد تــا 
حواســتان جمــع شــود. اســتفاده از ايــن روش، کــم کم 
ــورد  ــه موضــوع م ــه توجــه شــما ب باعــث می شــود ک
نظرتــان جلــب گــردد و، در مقايســه بــا قبــل، بســیار 

ــويد. ــی ش ــار حواس پرت ــر دچ کمت

2- تمرکز کردن را تمرین کنید
ــه  ــی ب ــگام حواس پرت ــه در هن ــد ک ــادت کنی ــر ع اگ
خــود هشــدار داده و مراقــب باشــید، کــم کــم عــادت 
می کنیــد کــه ذهــن خــود را پــرورش داده و تمرکزتــان 
ــد.  ــظ کنی ــد، حف ــن داري ــه در ذه ــی ک را روی هدف
ــه  ــما ب ــن ش ــا ذه ــود ت ــث می ش ــز باع ــن تمرک تمري
تدريــج قــوی شــده و ديگــر بــا هــر موضوعــی، دچــار 
ــه  ــد توج ــه باي ــود؛ البت ــفتگی نش ــی و آش حواس پرت
ــان  ــه زم ــاز ب ــن کار، نی ــام اي ــه انج ــید ک ــته باش داش
ــن  ــار تمري ــد ب ــا چن ــد ب ــما نباي ــن دارد و ش و تمري
کــردن و جــواب نگرفتــن ناامیــد شــويد. ســعی نکنیــد 
ــد.  ــورد پیشــرفت خــود قضــاوت کنی کــه دائمــاً در م
همیــن کــه تمرين هــا را مرتبــاً انجــام می دهیــد، 
ــرار  ــح ق ــیر صحی ــه در مس ــت ک ــی اس ــن معن ــه اي ب
ــه کار الزم  ــد ک ــود بگويی ــه خ ــد ب ــه و می توانی گرفت

ــات،  ــد. تمرين ــام داده اي ــود انج ــرفت خ ــرای پیش را ب
بــرای اينکــه نتیجــه خــود را نشــان دهنــد، بــه زمــان 
احتیــاج دارنــد، و البتــه بــه دلیــل اينکــه ذهــن هیــچ 
وقــت وضعیــت ثابتــی نــدارد، نتیجــه تمرينــات دچــار 

ــود. ــادی می ش ــای زي ــت و خیزه اف

3- زمانــی را بــه افــکار مزاحــم اختصــاص 
دهیــد

ــه طــور مــداوم، ذهــن شــما  اگــر برخــی از مســائل ب
را آشــفته می کنــد، ســعی کنیــد کــه در طــول 
ــن  ــاره اي ــردن درب ــر ک ــه فک ــژه ای را ب ــان وي روز، زم
مســائل، کــه بــه ذهــن شــما خطــور می کنــد و 
ــد و  ــاص دهی ــد، اختص ــم می زن ــه ه ــان را ب تمرکزت
ــول  ــم در ط ــکار مزاح ــن اف ــه اي ــی ک ــپس، هنگام س
روز بــه ذهــن شــما خطــور کــرد و باعــث نگرانــی شــما 
شــد، بــه خــود بگويیــد: »زمــان ويــژه ای را بــرای آنهــا 
در نظــر گرفتــه ام و بعــد بــه آنهــا خواهــم پرداخــت« و 
اجــازه دهیــد کــه آن فکــر از ذهــن شــما خــارج شــود. 
انجــام ايــن کار بــر تمرکــز شــما تأثیــر فــوق العــاده ای 

ــد گذاشــت. خواه
کار ديگــری کــه بايــد انجــام دهیــد، ايــن اســت کــه 
ــه  ــا را ب ــد و آنه ــت کنی ــی را درس ــای کوچک کارت ه
ــمت  ــک قس ــد: ي ــیم کنی ــاوی تقس ــمت مس ــه قس س
را بــه صبــح، يــک قســمت را بــه بعــداز ظهــر و 
ــر  ــد. ه ــاص دهی ــب اختص ــه ش ــوم را ب ــمت س قس
بــار کــه حواســتان پــرت شــد، يــک خــط در قســمت 
مخصــوص بکشــید و بــرای هــر روز، يــک کارت بــرای 
خــود تهیــه کنیــد. بعــد، در زمــان اســتراحت و وقتــی 
کــه می خواهیــد بــه افــکار مزاحــم بپردازيــد، بررســی 
ــی  ــزی ناش ــه چی ــی از چ ــن حواس پرت ــه اي ــد ک کنی
ــود  ــدن آن وج ــم ش ــرای ک ــکاری ب ــه راه ــده و چ ش
ــدا  ــي را پی ــن حواس پرت ــکار اي ــت و راه ــر عل دارد. اگ
ــه مــرور متوجــه خواهیــد شــد کــه تعــداد  ــد، ب کردي

ــد. ــی ياب ــش م ــه روز کاه ــا روز ب خط ه

ــوض  ــه را ع ــورد مطالع ــوع م 4- موض
ــد کنی

شــما  حواس پرتــی  علــت  مــوارد،  از  برخــی  در 
داوطلبــان عزيــز، مربــوط بــه درســي اســت کــه 
آن را مطالعــه مي کنیــد؛ مثــاًل ممکــن اســت کــه 
جــزوه درســی تان ناقــص باشــد و يــا اينکــه بــه 
قســمت ســختی از درس رســیده ايد و نمی توانیــد 
ــرای اينکــه  ــد و .... ب مســائل آن قســمت را حــل کنی
ــد  ــد، می توانی ــری کنی ــود جلوگی ــی خ از حواس پرت

ــود  ــزد دوســت خ ــاًل ن ــد؛ مث ــام دهی ــد کار را انج چن
ــورت  ــه ص ــا ب ــد، ي ــل کنی ــان را کام ــه و جزوه ت رفت
ــا بخــش  ــد ت ــی از دوســتی بخواهی ــا تلفن حضــوری ي
ــر  ــا اگ ــد، و ي ــح ده ــان توضی ــخت درس را برايت س
هیــچ کــدام از ايــن کارهــا مقــدور نبــود موضــوع مــورد 

ــد. ــر دهی ــا درس را تغیی ــه ي مطالع

5- جایزه و پاداش یادتان نرود
ــار  ــدر دچ ــه، چق ــدت مطالع ــه در م ــه اينک ــته ب بس
بــا  مي توانیــد  چقــدر  و  می شــويد  حواس پرتــی 
ــود  ــی خ ــا از حواس پرت ــاير کاره ــام س ــن و انج تمري
ــن کار  ــاداش دهیــد. انجــام اي ــه خــود پ کــم کنیــد ب
باعــث می شــود تــا شــما بیشــتر تشــويق شــده و هــر 
ــا عالقــه بیشــتر و تمرکــز باالتــر، مطالعــه خــود  روز ب

ــد.  ــری کنی را پیگی

6- اهدافتان را مجسم کنید
ــاال  ــرای ب يکــی از بهتريــن کارهايــی کــه می توانیــد ب
ــان انجــام  ــری از حواس پرتی ت ــز و جلوگی ــردن تمرک ب
ــه  ــه، ب ــل از شــروع مطالع ــه قب ــن اســت ک ــد، اي دهی
هــدف خــود فکــر کنیــد و خــود را در شــرايطی کــه 
ــرده و از آن لحظــات  ــد باشــید تصــور ک دوســت داري
لــذت ببريــد و ســپس بــه خــود بگويیــد: »مــن حتمــاً 
بــه ايــن هــدف دســت خواهــم يافــت و موفــق خواهــم 
ــد  ــت باي ــن موفقی ــه اي ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــد؛ ام ش
تــالش کــرده و درس بخوانــم، و يکــی از راه هــای درس 
خوانــدن و نتیجــه گرفتــن خــوب هــم تمرکــز اســت«؛ 
البتــه مراقــب باشــید کــه انجــام ايــن کار بــه صــورت 
افراطــي نباشــد و باعــث روياپــردازی شــما نگــردد؛ در 
غیــر ايــن صــورت، خــود ايــن موضــوع يکــی از عوامــل 

ــد. ــد ش ــما خواه ــی ش حواس پرت

7- فنون مطالعه را به کار بگیرید
کــردن  تجســم  درس،  متــن  از  آوردن  در  ســؤال 
مطالــب در ذهــن، عالمت گــذاری مطالــب مهــم، 
ــل  ــب از قب ــه مطال ــی ب ــب آموختن ــط دادن مطال رب
بــه  می توانــد  خالصه نويســی،  و  شــده  آموختــه 
ــود؛ ــی ش ــما منته ــتری در ش ــواس بیش ــز ح  تمرک

ــک  ــرای ي ــه ب ــه را ک ــام آنچ ــد تم ــعی کنی ــس س پ
مطالعــه خــوب و يادگیــری مؤثــر الزم اســت، بــه دقــت 
ــا تمرکــز بهتــری در هنــگام مطالعــه  رعايــت کنیــد ت

خــود داشــته باشــید.
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امتحانی  از مجموعه های  و ضرايب دروس هر يک  امتحانی  مواد  رشته ها،  اعالم  ضمن 
آزمون ورودی مقطع دكتری )Ph.D( سال 1401 )به شرح جدول ذيل اين اطالعیه 
که در سايت سازمان سنجش آمده است(، به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در اين 
آزمون می رساند که پذيرش دانشجو در سال 1401 بر اساس قانون »سنجش و پذيرش 
عالي« مصوب  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  در  تکمیلی  دوره هاي تحصیالت  در  دانشجو 
و  مربوطه  اجرايي  آيین نامۀ  و همچنین  اسالمی  1394/12/18 مجلس محترم شورای 
مصوبات »شورای سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی« و مطابق 
آزمون  پذيرش  ثبت نام  راهنمای  دفترچه  در  مندرج  ضوابط  و  شرايط  و  اطالعیه  اين 
مذکور، که در زمان ثبت نام )آذر ماه سال 1400( از سوی اين سازمان منتشر می شود، 

صورت خواهد گرفت.
دکتري  مقطع  به  ورود  براي  پذيرش  و  سنجش  پژوهشي:  ـ  آموزشي  دكتري   -1

ناپیوسته آموزشي ـ پژوهشي، بر اساس معیارهاي زير انجام مي گیرد:
1-1- آزمون متمرکز )50 درصد(.

2-1- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري )20 درصد(.
3-1- مصاحبه علمي و سنجش عملي )30 درصد(.

2- دكتری پژوهش محور: سنجش و پذيرش برای مقطع دکتری ناپیوسته پژوهش ـ 
محور، بر اساس معیارهای زير صورت می گیرد:

1-2- آزمون متمرکز )30 درصد(.
2-2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(.

3-2- مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(.
4-2- تهیه طرحواره )20 درصد(.

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

مراکز آموزش عالی پذيرنده دانشجو انجام خواهد شد.
3- بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی، 

مواد آزمون متمرکز دکتری )Ph.D( سال 1401 به شرح زير خواهد بود:
الف( آزمون زبان                            با ضريب )1(
ب( آزمون استعداد تحصیلی                              با ضريب )1(

با ضريب )4( ج( آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی يا کارشناسی ارشد  
)شبانه(،  دوم  نوبت  روزانه،   : دوره های  شامل  ها،  دوره  تمامی  برای  پذيرش  و  سنجش 
پرديس های خودگردان، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعي، دانشگاه آزاد اسالمی و .... بر اساس 

قانون فوق و آيین نامه اجرايی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت. 
4- شرايط و ضوابط در دفترچۀ راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دکتري نیمه 

متمرکز سال 1401 اطالع رساني خواهد شد.
5- با توجه به امکان اصالح عناوين رشته ها يا ساير اطالعات در جداول مجموعه های 
امتحانی تا زمان شروع ثبت نام، مالک نهايی، اطالعات درج شده در دفترچه راهنمای 

ثبت نام خواهد بود.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی
 دوره های دکتری )Ph.D( سال 1401

اطالعیۀ بسیار مهم  

شرکت تعاونی خدمات آموزشی
ـــای  ـــؤاالت آزمون ه ـــران از س ـــی از ناش ـــی برخ ـــر قانون ـــتفاده غی ـــه اس ـــه ب ـــا توج ب

آزمايشـــی ســـنجش در کتاب هـــای خـــود و همچنیـــن انتشـــار و فـــروش 

غیرقانونـــی ايـــن ســـؤاالت در ســـايت هـــای اينترنتـــی، فضـــای مجـــازی و 

شـــبکه های اجتماعـــی، همـــان طـــور کـــه ممنوعیـــت هرگونـــه اســـتفاده و 

انتشـــار ســـؤاالت آزمون هـــای آزمايشـــی ســـنجش بـــه هـــر طريـــق در نســـخۀ 

چاپـــی ايـــن ســـؤاالت درج گرديـــده اســـت، بـــار ديگـــر يـــادآور می شـــود کـــه 

حـــق چـــاپ، تکثیـــر و انتشـــار ســـؤاالت آزمون هـــای آزمايشـــی ســـنجش بـــه 

 )...  هـــر روش )الکترونیکـــی، اســـتفاده در کانال هـــای تلگـــرام، ســـايت ها و 

ـــر  ـــا ذک ـــی ب ـــی )حت ـــی و حقوق ـــخاص حقیق ـــام اش ـــرای تم ـــی، ب ـــع زمان ـــر مقط در ه

منبـــع( ممنـــوع اســـت؛ بـــه عبـــارت ديگـــر، اســـتفاده از ســـؤاالت آزمون هـــای 

ـــی  ـــرکت تعاون ـــی ش ـــده آن، يعن ـــه پديدآورن ـــق ب ـــراً متعل ـــنجش، منحص ـــی س آزمايش

ـــوده و اســـتفاده از  ـــان ســـازمان ســـنجش آمـــوزش کشـــور، ب ـــات آموزشـــی کارکن خدم

ـــوع اســـت  ـــی ممن ـــه کل ـــران آموزشـــی ب ـــاير مؤسســـات و ناش ـــرای س ـــؤاالت ب ـــن س اي

ـــن  ـــه اي ـــت ک ـــی اس ـــت. بديه ـــی نیس ـــی خاص ـــه دورۀ زمان ـــدود ب ـــوع مح ـــن موض و اي

ـــه عمـــل خواهـــد  ـــن امـــر ب ـــی الزم را در مـــورد متخلفـــان از اي شـــرکت، اقدامـــات قانون

آورد.

شرکت تعاونی خدمات آموزشی
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»فرزند كدام یک از شما، والدین محترم، تلفن 
همراه ندارد؟« 

ايــن ســؤال، اولین حرفــی بــود کــه مديــر مدرســه، 
بعــد از ســالم و احــوال پرســی معمــول، در جلســه 
شــورای اولیــا و مربیــان گفــت. ناخــودآگاه نگاهــی به 
اطرافــم کــردم و همــان طــور کــه تصــور می کــردم، 
حتــی يکــی از والديــن دســتش را بلنــد نکــرده بــود 
ــه،  ــن مدرس ــارم اي ــال چه ــوزان س ــام دانش آم و تم

تلفــن همــراه داشــتند. 
بــار ديگــر مديــر پرســید: گوشــی فرزنــد چــه کســی 
ــه شــبکه های ارتبــاط جمعــی  پیشــرفته نیســت و ب

ــود؟  ــل نمی ش متص
ــان را  ــن دستش ــدودی از والدي ــداد مع ــار تع ــن ب اي
بلنــد کردنــد، و البتــه عــده ای نیــز از کیفیت گوشــی 

فرزندشــان اطالعــی نداشــتند!
نفســی عمیــق کشــید و ســپس  آقــای مديــر 

ــما در  ــه ش ــع ک ــان موق ــد هم ــا می دانی ــت: آي گف
خــواب نــاز هســتید و انتظــار داريــد کــه فرزندتــان 
ــن  ــد، بی ــواب باش ــش خ ــته اتاق ــت در بس ــم پش ه
ــش  ــي موبايل ــا گوش ــداد، ب ــه بام ــا س ــاعت دو ت س
ــرگرم  ــس آپ«، و .... س ــر«، »وات ــو«، »وايب در »تانگ
گفــت وگــو اســت؟! آيــا می دانیــد زمانــی کــه شــما 
ــه درس  ــغول مطالع ــان مش ــد فرزندت ــر می کنی فک
ــای  ــرف بازی ه ــت او ص ــت، وق ــت زدن اس ــا تس ي
کامپیوتــری موجــود در موبايــل می شــود يــا در 
شــبکه های اجتماعــی ســر بــه ســر دوســتان و 

می گــذارد؟!  ســال هايش  و  همســن 
ــد  ــد فرزن ــرا باي ــه چ ــد ک ــر کرده اي ــت فک ــچ وق هی
ــته  ــرفته داش ــی پیش ــک گوش ــما ي ــوز ش دانش آم
باشــد؟ وســیله ای کــه شــما هیــچ کنترلــی روی آن 
ــد  ــزان معتقدي ــده ای از شــما عزي ــد؟ شــايد ع نداري
در دنیايــی کــه بــه ســمت خانــواده جهانــی حرکــت 

می کنیــم ، نمی شــود جوانانمــان را از تکنولــوژی 
ــن  ــر اي ــر نظ ــی اگ ــم؛ حت ــروم کنی ــرفته مح پیش
ــن  ــه م ــه البت ــم، ک ــم بپذيري ــن را ه ــروه از والدي گ
چنــدان ايــن حــرف را قبــول نــدارم، بايــد بپذيريــد 
ــد شــما روزی  ــه فرزن ــه امســال ســالی نیســت ک ک
ــت اســتفاده از  ــت خــود را صرف ــد ســاعت از وق چن
ــد. امســال  ــی آن کن ــات جانب ــراه و امکان ــن هم تلف
دقايــق هــم بــرای فرزنــد شــما سرنوشت ســاز 
ــن  ــگ بی ــنگین و تنگاتن ــی س ــور، رقابت اســت. کنک
داوطلبــان خــوب و درس خــوان اســت، و اگــر فرزنــد 
ــته  ــی نداش ــح و دقیق ــان صحی ــت زم ــما مديري ش
باشــد، در ايــن مســابقه، جــزو نفــرات برتــر و موفــق 

ــود.  نخواهــد ب
ــر را  ــای مدي ــه حــرف آق ــد، ادام راســتش را بخواهی
چنــدان گــوش نــدادم و ذهــن مــن مشــغول فرزنــد 
ــه او  ــردم ک ــن فکــر می ک ــه اي ــود. ب خــودم شــده ب

در دوره آمادگي براي آزمون سراسري :

با تلفن همراهتان خداحافظی كنيد !
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ــم  ــدون گوشــی نمی بین ــت ب ــچ وق ــه هی را در خان
و تلفــن همــراه جــزء الينفکــی از زندگــی اوســت! 
بــه ايــن فکــر می کــردم کــه همیشــه موقــع درس 
خوانــدن و تمريــن حــل کــردن، گوشــی اش کنارش 
هســت و هــر چنــد دقیقــه يــک بــار نگاهــی بــه آن 
ــدن يــک پیام می شــود  ــدازد و مشــغول خوان می ان
و گاهــی بیــش از نیــم ســاعت مشــغول پیــام دادن 

و پیــام گرفتــن از دوســتانش اســت.
ــر،  ــای مدي ــودم کــه صــدای آق در همیــن افــکار ب
بــار ديگــر مــرا بــه خــود آورد کــه می گفــت: بــرای 
ــد گوشــی های پیشــرفته  ــه باي ــدم ک ــن معتق همی
فرزندانتــان را از آنهــا بگیريــد. اگــر مســیر رفــت و 
آمــد آنهــا بــه خانــه طوالنی اســت يــا فرزندتــان در 
ــا  ــد از او ب ــد و می خواهی ــه می کن ــه مطالع کتابخان
ــد  ــم می توان ــاده ه ــک گوشــی س ــید، ي ــر باش خب
نیــاز شــما را بــرآورده کنــد، و تــازه همیــن گوشــی 
ــان  ــار فرزندت ــدام در اختی ــد م ــم نباي ــاده را ه س
ــی دارد  ــه ضرورت ــال، چ ــرای مث ــد؛ ب ــرار دهی ق
کــه فرزندتــان بــا گوشــی بــه رختخــواب بــرود يــا 
ــار گوشــی  ــک دســتش گرفت ــه همیشــه ي در خان
باشــد؟ رتبه هــای خــوب آزمــون سراســری،  همــه 
می گوينــد کــه استفاده شــان از گوشــی همــراه 
در دوره آمادگــی بــرای آزمــون سراســری، محــدود 
بــوده و جــز  زمــان محــدودی از روز ـ مثــاًل 
روزی نیــم ســاعت ـ باقــی مواقــع گوشی شــان 
کــه  نمی داده انــد  اجــازه  و  را خامــوش  کــرده  
ــی از  ــی ناش ــائل جنب ــه مس ــوف ب ــان معط ذهنش

ــود.  ــل ش ــتفاده از موباي اس
بــه خانــه کــه بازگشــتم، بــا خــودم تصمیــم گرفتــم 
کــه از فرزنــدم بخواهــم تــا  در نحــوه اســتفاده اش 
ــفانه او  ــا متأس ــد؛ ام ــر کن ــد نظ ــل تجدي از موباي
ــردن  ــوش ک ــورد خام ــنهادم در م ــل پیش در مقاب
ــتفاده از آن،  ــان اس ــردن زم ــدود ک ــل و مح موباي
جبهه گیــری کــرد و گفــت کــه خــودش می توانــد 
ــزرگ  ــدر ب ــد و آن ق ــته باش ــان داش ــت زم مديري

شــده اســت کــه بدانــد کــی و چقــدر از موبايلــش 
اســتفاده کنــد! بــا شــناختی کــه از فرزندم داشــتم، 
ــت  ــه گف ــه وسوس ــد ب ــه او نمی توان ــتم ک می دانس
و گوهــای تلفنــی بــا دوســتانش پیــروز شــود؛ امــا 
ترجیــح دادم کــه ســکوت کنــم و فرصتــی ديگــر 
بــه او بدهــم تــا خــودش متوجــه اشــتباهش شــود . 
يــک مــاه گذشــت و او همچنــان بــه جــای مطالعــه 
ــه  ــک چشــمش ب ــش، ي ــق و عمیــق درس هاي دقی
کتــاب درســی بــود و بــا چشــم ديگــر، موبايلــش را 

ــرد!  ــک« می ک »چ
جالــب اينجــا بــود کــه وي دلیــل  عــدم موفقیــت 
خــود را در آزمون هــای آزمايشــی و امتحانــات 
قبــول  اصــاًل  اســترس می دانســت و  مدرســه، 
کتــاب  روی  نداشــتن  تمرکــز  کــه  نمی کــرد 
ــن  ــرات پايی ــا و نم ــت کســب درصد ه درســی، عل

ــت.  اوس
اوايــل آذر مــاه بــود کــه تصمیــم گرفتــم جدی تــر و 
قاطعانه تــر بــا او برخــورد کنــم؛ بــرای همیــن از او 
خواســتم کــه موبايلــش را خامــوش کنــد و تحويــل 
ــه  ــش ک ــه اعتراض هاي ــخ ب ــد، و در پاس ــن ده م
ــی،  ــوردم تحکم ــدارم و برخ ــاد ن ــه او اعتم ــرا ب چ
ــی  ــد تربیت ــای جدي ــیوه ه ــه دور از ش ــتباه و ب اش
اســت و اينکــه وي از تلفــن همــراه بــرای پرســیدن 
اســتفاده  دوســتانش  از  درســی  اشــکال های 
ــق  ــاه را مطاب ــه آذر م ــتم ک ــد، از او خواس می کن
ــن  ــه اي ــر از نتیج ــد و اگ ــل کن ــن عم ــت م خواس
ــق  ــن طب ــد، م ــاه بع ــود، از م ــاه راضــی نب ــک م ي

ــم.  ــار می کن ــل وي رفت می
چنــد روز اول از بــی موبايلــی، کالفــه بــود و کمــی 
ــت  ــی می خواس ــه نوع ــرد و ب ــت می ک ــم لجاج ه
ــث  ــل باع ــود موباي ــه نب ــد ک ــت کن ــن ثاب ــه م ب
ــا  ــود! ام ــی او نمی ش ــت درس ــدن وضعی ــر ش بهت
ــرف  ــه ص ــی را ک ــد و وقت ــود آم ــه خ ــم ب ــم ک ک
ــای موجــود در  ــازی ه ــتان و ب ــا دوس ــپ زدن ب گ
ــت  ــدن و تس ــه درس خوان ــرد، ب ــی اش می ک گوش
زدن اختصــاص داد. هفتــه اول، تفــاوت چندانــی در 
ــاری هــم  ــش ايجــاد نشــد؛ حتــی يکــی دوب نمرات
بــه طعنــه گفــت کــه اگــر مشــکل از گوشــی بــود، 
ــود؛  ــر نمی ش ــش بهت ــر نمرات ــال حاض ــرا در ح چ
امــا از هفتــه دوم، هــر دوی مــا شــاهد تغییــر قابــل 
ــن  ــم. همی ــی او بودي ــت درس ــی در وضعی توجه
ــه،  ــای مدرس ــن و اولی ــت و تشــويق م ــر مثب تغیی
عاملــی  شــد کــه فرزنــدم بــا عالقه بیشــتری ســراغ 
ــک  ــان ي ــت در پاي ــرود و در نهاي ــش ب کتاب هاي
مــاه، وقتــی بــا گوشــی موبايلــش ســراغش رفتــم، 
ــم،  ــد ه ــاه بع ــرای م ــه ب خــودش پیشــنهاد داد ک
ــد  ــد، و بع ــن بمان ــش م ــت پی ــه امان گوشــی اش ب
ــف  ــت: حی ــب گف ــر ل ــق کشــید و زي نفســی عمی
ــودم!  ــرده ب ــن کار را ک شــد! کاش از تابســتان اي

ــال  ــه از س ــته ای ک ــن در رش ــا پســر م ــن روزه اي
تحصیــل  داشــت،  را  آرزويــش  دبیرســتان  اول 
می کنــد و خوشــبختانه بــا اينکــه کنکــور را پشــت 
ــه  ــدان ب ــدارد، چن ــی ن ــته و محدوديت ــر گذاش س
ــد  گوشــی اش وابســته نیســت و در واقــع عــادت ب
يــک چشــم بــه گوشــی داشــتن و بــا چشــم ديگــر 
ــته  ــار گذاش ــودن را کن ــر ب ــای ديگ مشــغول کاره
اســت و هنــوز می گويــد کــه ای کاش ســال آخــر، 
زودتــر گوشــی اش را کنــار می گذاشــت و تابســتان 
ــه ای  ــا رتب ــز را از دســت نمــی داد ت ــاه پايی و دو م
بهتــر کســب می کــرد و می توانســت رشــته مــورد 
ــود،  ــده آلــش ب ــه اش را در دانشــگاهی کــه اي عالق

تحصیــل می کــرد! 

فرزندم به جای مطالعه دقیق و عمیق 

درس هایش، یک چشمش به کتاب 

درسی بود و با چشم دیگر، موبایلش 

را »چک« می کرد!
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ــه »شــش ـ ســه ـ ســه«،  ــار« ب ــج ـ ســه ـ چه ــر نظــام آموزشــی از »پن ــا تغیی ب
شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی بــر آن شــده اســت کــه آزمون هــای آزمايشــی 
اســتاندارد را بــرای دانش آمــوزان ســال اول دوره دوم متوســطه )پايــه دهــم( 

ــد.  ــزار نماي برگ
شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی، بــه منظــور آمادگــی دانش آمــوزان دوره 
متوســطه، بــرای ســال تحصیلــی 1400- 1401 اقــدام بــه طراحــی آزمــون  هــای 
ــوده  ــم )دوره دوم متوســطه( نم ــه ده ــوزان پاي ــرای دانش آم ــع ب ــه ای و جام مرحل
ــرا  ــدی و اج ــوا، بودجه بن ــر محت ــد از نظ ــی جدي ــا ماهیت ــا، ب ــن آزمون ه اســت. اي
ــه  ــه اســت ک ــن زمین ــاز موجــود در اي ــه نی ــم در جهــت پاســخگويی ب ــی مه گام
ــن  ــم متوســطه و همچنی ــه ده ــز پاي ــوزان عزي ــورد توجــه دانش آم ــد اســت م امی

ــرد. ــرار گی ــطه ق ــتان های دوره دوم متوس ــت اندرکاران دبیرس ــاوران و دس مش

ــر  ــای زی ــم دارای ویژگی ه ــنجش ِ ده ــی س ــای آزمایش آزمون ه
می باشــد:

P آشنايی با شیوۀ درست مطالعۀکتاب  های درسی؛
P ممارست و تمرين در مديريت و استفادۀ درست از زمان؛

P کاهش تدريجی استرس و هیجانات احتمالی شرکت در امتحانات؛
ــال  ــول س ــر درس، در ط ــود در ه ــف خ ــاط ضع ــوز از نق ــش  آم ــی دان P آگاه

ــی؛ تحصیل
P آشــنايی بــا محتــوای ســؤاالت هم تــراز بــا امتحانــات نوبــت اول و نوبــت دوم در 

قالــب پرســش  هــای چهــار گزينــه  ای اســتاندارد در هــر درس؛  

ــت.  ــر اس ــدول زی ــرح ج ــه ش ــا ب ــدی آزمون ه ــوۀ زمان بن نح
ــورخ 1400/04/26  ــنبه م ــام از روز ش ــروع ثبت ن ــان ش ــًا زم ضمن

اســت:

نحوه برگزاری آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:
ــت برگــزار  ــاز کلــی» مرحلــه ای و جامــع« و در ده نوب ايــن آزمون هــا در دو ف

می شــوند. 
ــال  ــدای س ــت نوبت از ابت ــه در هش ــت ک ــه ای اس ــای مرحل ــاز اول، آزمون ه ف
تحصیلــی جــاری تــا پايــان اســفند 1400 برگــزار خواهنــد شــد. آزمون های 
ــه  ــزار می شــود؛ به طوری ک ــع درســی برگ ــر اســاس تقســیم بندی مناب ــه ای ب مرحل
در هــر مرحلــه از آزمــون، طبــق تقســیم بندي هاي انجام شــده، از داوطلبــان 
ــه، از قســمت  ــر مرحل ــون ه ــن، در آزم ــر اي ــالوه ب ــد؛ ع ــه عمــل می آي امتحــان ب
ــه می شــود؛ لیکــن  ــز امتحــان گرفت ــل نی ــه مراحــل قب ــوط ب ــا قســمت های مرب ي
در هــر مرحلــه، ســؤاالت امتحانــي بــا تأکیــد بــر منابــع مربــوط بــه همــان مرحلــه 
ــه  ــوط ب ــال، در مرحله ســوم آزمون قســمت هاي مرب ــراي مث طراحــي می شــود )ب
آزمــون اول و دوم هــم منظــور شــده اســت؛ بــا ايــن تأکیــد کــه بیشــتر ســؤاالت از 

بــود(. قسمت ســوم خواهد 
ــای  ــب کتاب ه ــه مطال ــر ب ــگاه دقیق ت ــی و ن ــا، بررس ــن آزمون ه ــی اي ــدف کل ه
ــال  ــول س ــوزان در ط ــی دانش آم ــی پیشــرفت تحصیل ــم و ارزياب ــۀ ده درســی پاي
ــر  ــۀ 5( در نظ ــون مرحل ــژه ای )آزم ــون وي ــان، آزم ــن می ــت. در اي ــی اس تحصیل
ــت اول، در تاريــخ 1400/10/24  ــات نوب ــان امتحان گرفتــه  شــده اســت کــه در پاي
ــه  ــت ک ــت اول اس ــب نوب ــدی مطال ــدف آن، جمع بن ــد و ه ــد ش ــزار خواه برگ
پــس از امتحانــات تشــريحی نوبــت اول برگــزار خواهــد شــد و طبــق آن، آمادگــی 
دانش آمــوزان بــر اســاس پرســش های چهارگزينــه ای اســتاندارد مرتبــط بــا 
مطالــب ايــن نیمســال تحصیلــی مــورد ســنجش و ارزيابــی قــرار خواهــد گرفــت.

ــن  ــای فروردي ــت و در ماه ه ــه در دو نوب ــوده ک ــع ب ــای جام ــاز دوم، آزمون ه ف
و ارديبهشــت برگــزار خواهنــد شــد. هــدف ايــن آزمون هــا، آشــنايی کامــل 
دانش آمــوزان بــا پرســش های چهارگزينــه ای همســو و مرتبــط بــا ســؤاالت 
امتحانــات خــرداد 1401 و به نوعــی، مقدمــۀ آمادگــی بــرای کنکــور سراســری ســال 

ــت.  1402 اس
تحصیلــی  رشــته های  در  فقــط   ، دهــم  ســنجِش  آزمايشــی  آزمون هــای 
»ریاضــی فیزیــک«، »علــوم تجربــی« و »ادبیــات و علــوم انســانی« 
تــا  برنامه ريزی شــده  ترتیبــی  بــه  برگــزار می شــود و زمان بنــدی آزمون هــا 

ــد. ــاده نماي ــت آم ــر نوب ــات ه ــرای امتحان ــرکت کنندگان را ب ش
ــع،  ــون جام ــن آزم ــه ای و همچنی ــای مرحل ــک از آزمون ه ــزاری هري ــس از برگ پ
کارنامــه ای بــا اطالعــات بســیار مفیــد و ارزنــده، شــامل: نمــره خــام دروس، میانگین 
نمــرات خــام نفــرات برتــر، رتبــه در هــر درس و رتبــه کل در مقايســه بــا داوطلبــان 

اطالعیه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

آزمون هاي آزمایشي سنجِش دهم
ویژه دانش آموزان پایه دهم 

)دورۀ دوم متوسطه(
 سال تحصیلی 1401-1400
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شــهر، اســتان و کشــور و نمــره کل عمومــی و اختصاصــی در زيرگروه هــای آزمايشــی 
در اختیــار داوطلبــان قــرار می گیــرد تــا داوطلبــان بــر اســاس اطالعــات منــدرج در 
ايــن کارنامه هــا از میــزان آمادگــی خــود در هــر مرحلــه از آزمــون آگاهــی يافتــه و 
نســبت بــه رفــع نقــاط ضعــف خــود تــا برگــزاری آزمــون مرحلــه بعــد اقــدام نماينــد 
و در نهايــت نیــز بــا شــرکت در آزمون هــا آمادگــی الزم را بــرای شــرکت در پايانــی 

نوبــت دوم ســال 1401 کســب  نماينــد.

زمــان و نحــوه توزیــع اینترنتــی کارت ورود بــه جلســه و کارنامــه 
ــزاری  ــرایط برگ ــدن ش ــا ش ــورت مهي ــنجش: )در ص ــی س ــاي آزمایش آزمون ه

آزمــون بــه صــورت حضــوری(.

ــر  ــان سراس ــه داوطلب ــرای کلی ــنجش ب ــی س ــای آزمايش ــه آزمون ه ــه جلس کارت ورود ب
کشــور، از روز سه شــنبه قبــل از برگــزاری هــر آزمــون، منحصــراً از طريــق ســايت اينترنتــی شــرکت 
تعاونــی خدمــات آموزشــی بــه نشــانی: www.sanjeshserv.ir توزيــع می گــردد و داوطلبــان 
بــا مراجعــه بــه ســايت اينترنتــی فوق الذکــر، نســبت بــه پرينــت کارت ورود بــه جلســه خــود اقــدام 

می نماينــد )در صــورت مهيــا شــدن شــرایط برگــزاری آزمــون بــه صــورت حضــوری(.
ــزاری  ــر روز برگ ــای آزمايشــی ســنجش، در بعدازظه ــت از آزمون ه ــر نوب ــج ه ــه نتای  کارنام
هــر آزمــون، از طريــق ســايت اينترنتــی شــرکت بــه نشــانی: www.sanjeshserv.irمنتشــر 

می گــردد. 

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

شــركت تعاونــی خدمــات آموزشــی ســازمان ســنجش، بــه متقاضيانــی 
ــع  ــه( و جام ــه  ای )8 مرحل ــای مرحل ــون  ه ــل آزم ــه مراح ــه كلي  ك
)2 نوبــت( را بــه صــورت یکجــا ثبــت  نــام نماینــد تخفيــف 20 درصــدی 

می دهــد. 
ــن  ــدرج در آن، اي ــام من ــای ثبت ن ــوق و هزينه ه ــهريه ف ــدول ش ــه ج ــه ب ــا توج ب
ــل،  ــورت تماي ــز، در ص ــوزان عزي ــا دانش آم ــت ت ــده اس ــم گردي ــز فراه ــکان نی ام
ــاز و دلخــواه، انتخــاب و  ــداد موردنی ــه تع ــم را ب ــای ســنجِش ده ــد آزمون ه بتوانن
ــد  ــوز می توان ــال، دانش آم ــد؛ به عنوان مث ــام نماين ــا ثبت ن ــک از آزمون ه ــر ي در ه

متقاضــی ســه نوبــت آزمــون مرحلــه ای و يــک نوبــت آزمــون جامــع باشــد.
ــه اینکــه آزمون هــای آزمایشــی ســنجش، مجموعــه  ــا توجــه ب البتــه ب
ــركت  ــت و ش ــری اس ــل دیگ ــک مکم ــر ی ــه ه ــت ك ــی اس آزمون های
ــذا  ــد، ل ــر می نمای ــه گام آماده ت ــوز را گام ب ــا، دانش آم ــی آنه در تمام
توصيــه می شــود كــه دانش آمــوزان عزیــز، در كليــۀ آزمون هــای 

ــد. ــام نماین ــا ثبت ن ــور یکج ــع،  به ط ــه ای و جام مرحل
ــام،  ــای ثبت ن ــه هزينه ه ــوط ب ــی مرب ــدول تکمیل ــه ج ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــنجِش  ــی س ــای آزمايش ــاب آزمون ه ــه انتخ ــل ب ــه ماي ــی ک ــرای دانش آموزان ب
 دهــم به صــورت تلفیقــی هســتند، در ســايت اينترنتــی ثبت نــام آزمون هــا 

www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شــايان ذکر اســت کــه دانش آمــوزان بــرای اســتفاده از تخفیــف، بهتــر اســت کلیــه 
ــن  ــا، ضم ــد ت ــداری نماين ــع( را خري ــت جام ــه و 2 نوب ــون )8 مرحل ــل آزم مراح
 برخــورداری از تعــداد آزمون هــای آزمايشــی ســنجِش دهــم، از تخفیــف 20 درصدی 

نیز بهره مند شوند . 
توجــه شــود کــه در هنــگام ثبت نــام و پــس از انتخــاب نوبت هــای آزمــون از ســوی 
ــت را  ــل پرداخ ــه قاب ــودکار، وج ــور خ ــی به ط ــام اينترنت ــه ثبت ن ــوز، برنام دانش آم

ــد. ــه می نماي محاســبه و ارائ

نحوه ثبت نام:
پرداخــت اینترنتــی: دانش آمــوزان عالقه منــد بــه شــرکت در آزمون هــاي 
آزمايشــی ســنجش در سراســر کشــور مي تواننــد بــا اســتفاده از کارت هــای بانکــی 
عضــو شــبکه شــتاب و مراجعــه بــه ســايت شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی بــه 
ــن آزمون هــا  ــام در اي ــد و ثبت ن ــه خري نشــاني: www.sanjeshserv.ir نســبت ب

اقــدام و کدرهگیــري دريافــت نماينــد.
نکتــه مهــم: الزم بــه ذکــر اســت کــه خریــد اینترنتــی کارت اعتبــاری 
ثبت نــام، نشــان دهنده ثبت نــام نهایــی دانش آمــوز نبــوده و الزم 
ــماره  ــت ش ــاری )دریاف ــد کارت اعتب ــد از خری ــان، بع ــه متقاضی ــت ک اس
ــوده و   ــه نم ــام مراجع ــک ثبت ن ــه لین ــز(، ب ــماره رم ــده و ش پرون
ــی  ــری 16 رقم ــد پی گی ــده و ک ــماره پرون ــی و ش ــود را نهای ــام خ ثبت ن

ــد. ــت نماین را دریاف
ــام، در  ــای ثبت ن ــه راهنم ــق دفترچ ــه دقی ــس از مطالع ــی پ ــوزان گرام دانش آم
صــورت داشــتن هرگونــه ســؤال در خصــوص شــرايط و ضوابــط ثبت نــام، می تواننــد 
ــا خــط ويــژه 42966-021 )صــدای داوطلــب( تمــاس حاصــل نماينــد. ســاعات  ب

تمــاس: صبــح 8:30 الــی 12:30 و عصــر 13:30 الــی 16:00.

ــتند  ــل هس ــه ماي ــتان هايی ک ــدارس: دبیرس ــق م ــی از طری ــام گروه ثبت ن
ــه  ــام ب ــود ثبت ن ــوزان خ ــی از دانش آم ــورت گروه ــام به ص ــهولت ثبت ن ــراي س ب
عمــل  آورنــد، بعــد از مطالعــه دقیــق دســتورالعمل ثبت نــام دبیرســتان ها و مراکــز 
آموزشــی همــکار، مي تواننــد در صــورت داشــتن هرگونــه ســؤال، در ســاعات: صبــح 
ــا شــماره تلفن هــای 88844791  ــی 16:00 ب ــی 12:30 و عصــر 13:30 ال 8:30 ال

الــی 88844793 تمــاس حاصــل نماينــد.

نکات مهم:
ــه آزمــون جامــع نیــز، در  ــام کلیــه نوبت هــا و مراحــل آزمون هــا، از جمل 1- ثبت ن

ايــن مرحلــه انجــام می شــود.
2- وجوهــی کــه بــه اشــتباه بــه حســاب ايــن شــرکت واريــز می گــردد، منحصــراً 
پــس از طــی مراحــل اداری مربوطــه قابــل اســترداد اســت؛ لــذا داوطلبــان در هنگام 

ــد. ــت الزم را به عمــل آورن ــا دق ــداد آزمون ه ــی و انتخــاب تع ــام اينترنت ثبت ن

ثبت نام تلفنی:
ــی  ــا، امکان ــروس کرون ــل بحــران وي ــه دلی ــت ايجــاد شــده ب ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
فراهــم گرديــده اســت تــا ثبت نــام بــرای کلیــه داوطلبــان سراســر کشــور 
ــی  ــتان های متقاض ــی و دبیرس ــز آموزش ــن مراک ــتان ( و همچنی ــران و شهرس )ته
آزمون هــای آزمايشــی ســنجش، در صــورت تمايــل، بــه صــورت تلفنــی بــا شــماره: 
ــن  ــا اســتفاده از اي ــد ب ــان بتوانن ــز انجــام می شــود و داوطلب 88321455-021 نی

ــد.  ــدام نماين ــا اق ــن آزمون ه ــام در اي ــه ثبت ن ــبت ب ــم نس روش ه

ــی  ــای آزمایش ــی آزمون ه ــام  اینترنت ــوه ثبت ن ــای نح راهنم
ــنجش س

مراحل ثبت نام:
گام اول: پرداخــت مبلــغ ثبت نــام و دريافــت شــماره پرونــده و رمــز عبــور 
)پرداخــت از طريــق کارت هــاي بانکــي عضــو شــبکه شــتاب و به صــورت اينترنتــی 

اســت(.
ــام  ــک ثبت ن ــت: لین ــده اس ــايت ارائه ش ــام )در س ــرم ثبت ن ــل ف گام دوم: تکمی

ــد(. ــام جدي ــنجش/ ثبت ن ــی س ــای آزمايش آزمون ه
گام سوم: دريافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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