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آزمون سراسری بهمن 1399

منابع سؤاالت آزمون سراسري
یا نقشه راه

سوم جامدی الثانی

سالروز شهادت مظلومانه اّم االمئّه

حرضت فاطمه الزهرا)س( 
برمتام شیفتگان آل اللّه تسلیت باد

بحثی درباب  یادگیري و دالیل فراموشي : 

مرا یادم ، تو را خاطر فراموش!

دوست آن باشد که گیرد دست دوست

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص:

اسامي پذیرفته شدگان پذیرش 
با سوابق تحصیلي کارشناسي ارشد 

سال 1399

از امروز آغاز می شود:
ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 

بدون آزمون پیام نور
گفت:  پیام نور  عمومی دانشگاه  روابط  مدیركل 
ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان كارشناسی 
ارشد بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور، 

از امروز )22 دی ماه( آغاز می شود.
بارگذاری مدارک  و  ثبت نام  بهروز گفت:  امیرحسین 
سوابق  اساس  بر  کارشناسی ارشد  پذیرفته شدگان 
 27 لغایت   22 تاریخ  از  پیام نور،  دانشگاه  تحصیلی 
دی ماه، از طریق سامانه آموزشی گلستان به آدرس 
اینترنتی )www .reg.pnu.ac.ir( انجام می شود.

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور، ضمن تبریک 
به تمامی دانشجویان نو ورود دانشگاه افزود: دانشجویان 
برای ثبت نام باید تصویر صفحه اول و صفحه توضیحات 
مدرک  تصویر  ملی،  کارت  روی  و  پشت  شناسنامه، 
مدرک  دارندگان  )برای  کاردانی  مدرک  کارشناسی، 
کارشناسی ناپیوسته( و مدرک مشخص کننده نظام 
وظیفه )ویژه آقایان( را با فرمت jpg یا jpeg و حجم 
هر تصویر حداکثر 25۰ کیلوبایت آماده و در هنگام 

ثبت نام در سامانه آموزشی )گلستان( بارگذاری کنند.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشوردرخصوص:

 ثبت نام پذیرش دوره های 
مهندسی فناوری 

و کارشناسی حرفه اي 
»ناپیوسته« 

ـ کاربردي علمي 
 بهمن ماه 1399
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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

هر ساله سازمان سنجش آموزش کشور، در اوایل سال 
تحصیلي، فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسري سال 
روي  گرفتن  قرار  بر  عالوه  که،  مي کند  اعالم  را  بعد 
سایت این سازمان، به طور متناوب تا پایان اسفندماه 
در هفته نامه پیک سنجش نیز درج مي شود. در چندین 
از هفته نامه در ماه های اخیر، مصوبات بیست  شماره 
و چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
درباره آزمون سراسری سال 14۰۰ و همچنین منابع 
نظام اساس  بر  صرفاً  )که  شده  یاد  آزمون   سؤاالت 
 3ـ  3ـ  6 خواهد بود( درج گردیده است، و در ادامه این 
اطالع رساني، فهرست حذفیات احتمالي منابع سؤاالت 
آگاهي  براي  مقتضي،  فرصت  در  سراسري،  آزمون 
داوطلبان از کّم و کیف منابعي که در آزمون سراسري 

آتي از آنها پرسش طرح مي شود، نیز ارائه مي گردد.
فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسري )و همین طور 
فهرست حذفیات منابع سؤاالت که بعداً اعالم خواهد 
شد(، در بردارنده ویژگي هایي است که در سطور زیر به 

اختصار بدان ها اشاره مي شود:
1- در فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسري، چارچوب 
محتوا و کتاب هایي که در گروه هاي پنجگانه آزمایشي 
در کنکور از آنها پرسش طرح مي شود، جزء به جزء و به 
طور دقیق مشخص مي شود؛ یعني کتاب هایي که قرار 
است در آزمون سراسري هر گروه آزمایشي از آنها سؤال 
طرح شود در دو زیرشاخه دروس عمومي و تخصصي، 

معّین و مشخص مي شود؛
2- تعداد دروس امتحاني )عمومي و تخصصي( در هر 

گروه آزمایشي بیان مي شود؛
3- نام هر کتاب و نظام آموزشي، که کتاب در آن نظام 
آموزشي تدریس مي شود، به طور دقیق عنوان مي شود؛ 
با  اشتباه( همراه  از  )براي پیشگیري  4- کد کتاب ها 

عنوان آنها درج مي شود؛ 
سوم،  دوم،  )اول،  کتاب  هر  تدریس  پایه   -5

پیش دانشگاهي( مشخص مي شود ؛
تغییرات  به  توجه  با  )که  کتاب  هر  چاپ  سال   -6
احتمالي هر کتاب در چاپ هاي بعدي به منظور مطالعه 

براي کنکور، مهم است(  آورده مي شود؛
7- توضیحات و مالحظاتي که راجع به هر کتاب براي 
آگاهي داوطلبان مهم به نظر مي رسد نیز ارائه مي شود؛ 
به طور مثال، در این ستون )در بخش دروس عمومي( 
مشخص مي شود که آیا کتاب نام برده شده، مخصوص 
یک گروه آزمایشي است یا تمام گروه هاي آزمایشي، و 

یا اینکه تمام گروه هاي آزمایشي به غیر از یک گروه 
آزمایشي خاص باید آن کتاب را به منظور آمادگي براي 

کنکور مطالعه نمایند.
نکته مهم تري که در اینجا باید ذهن داوطلبان گرامي 
آزمون هاي سراسري را به آن معطوف کرد این است که 
منابع یاد شده و به همراه آن، حذفیات منابع سؤاالت 
چارچوب  کردن  مشخص  بر  عالوه  سراسري،  آزمون 
خاصي  پیام  حاوي  سال،  هر  سراسري  آزمون  منابع 
که  است  این  پیام  آن  و  هست،  نیز  داوطلبان  براي 
منابع اعالم شده براي طرح سؤاالت آزمون سراسري 
راه«  »نقشة  یک  مثابه  به  سازمان سنجش،  از سوي 
براي داوطلبان گروه هاي آزمایشي مختلف است؛ پیامي 
که اگر به طور دقیق به مفاد آن توجه شود، افزون بر 
نمایاندن صحیح مسیر موفقیت در کنکور به داوطلبان، 
مي تواند از واریز مبالغ و صرف هزینه هاي هنگفت به 
نیز  بعضاً  که  کنکور،  و درشت  ریز  مؤسسات  حساب 
هدایت  منظور  به  کافي  علمي  استانداردهاي  داراي 
تحصیلي داوطلبان نیستند، جلوگیري کند؛ مؤسساتي 
که معلوم نیست تا چه حد در راه موفقیت درآزمون 
چاره ساز  و  راهگشا  کنکور  داوطلبان  براي  سراسري، 

خواهند بود. 
نکته و توصیه پایاني ما به تمام داوطلبان گرامي آزمون 
سراسري سال آینده  این است که عنایت داشته باشند 
سؤاالت آزمون سراسری، عیناً از منابع و محتوایي طرح 
مي شود که سازمان سنجش در قالب فهرست منابع 
و  است،  دیده  تدارک  شما  براي  آزمون  این  سؤاالت 
اگر به صورت دقیق، منابع مربوط به گروه یا گروه هاي 
آزمایشي موردنظرتان را مطالعه کنید، بي گمان، شاهد 
موفقیت خود در آزمون سراسري خواهید بود؛ بدون آنکه 
هزینه  خاصي را متحمل شوید یا از منابع غیرمرتبط با 
منابع معرفي شده، که معموالً نتیجه اي را هم براي شما 

در بر نخواهد داشت، استفاده کنید.
نکته پایاني در این زمینه آنکه، این منابع مربوط به 
سه گروه آزمایشي پر متقاضي، یعني علوم ریاضي و 
براي گروه  و  است  انساني  علوم  و  تجربي  علوم  فني، 
آزمایشي هنر، منابع امتحاني در موقع مقتضي از سوي 
براي  آنکه  اعالم خواهد شد؛ ضمن  سازمان سنجش 
سال هاي  )مثل  نیز  خارجي  زبان هاي  آزمایشي  گروه 
گذشته( منابع خاصي براي آمادگي داوطلبان از سوي 

این سازمان معرفي نخواهد شد.
  موفق باشید

منابع سؤاالت آزمون سراسري یا نقشه راه

حضرت فاطمه زهرا )س( فرمودند: 
اگر به آنچه که ما اهل بیت )ع( دستور داده ایم، 
عمل کنید، و از آنچه که نهي کرده ایم، خودداري 

نمایید، از شیعیان ما هستید؛ و گرنه، خیر.

زنان،  سّیده  سپردن  خاك  به  ]هنگام 
فاطمه علیهاالسالم خطاب به رسول اكرم 

)ص( فرمود:[ 
امانت بازگردید، و گروگان به صاحبش رسید. 
کار همیشگي ام اندوه است و تیمارخواري، و 
شب هایم شب زنده داري؛ تا آنکه خدا خانه اي 
را که تو در آن به سر مي بري، برایم گزیند )و 

این غم که در دل دارم فرو نشیند(.

حضرت امام محمدباقر )ع( فرمودند: 
آنان  یاد  از  باالتر  نمازگزاران،  از  خداوند  یاد 
خداوند  که  نمی بینی  مگر  است؛  خداوند  از 
می فرماید: »مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم« 

)اُذکُرونی َمن اَذُکرُکم(.
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رئیس صندوق رفاه دانشجویان 
وزارت علوم اعالم كرد:

جزئیات ثبت نام و مبالغ وام های دانشجویی 
نیمسال تحصیلی آینده

با  علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
 تأكید بر اینکه پیش بینی می شود بیش از 200 هزار 
متقاضی وام دانشجویی در ترم جاری داشته باشیم، 
گفت: زمان ثبت نام وام دانشجویان در ترم آینده، 

بعد از ثبت نام و انتخاب واحد آغاز می شود. 
دکتر ناصر مطیعی، ضمن بیان این مطلب، به جزئیات 
ثبت نام وام دانشجویی در نیمسال تحصیلی جاری اشاره 
و تصریح کرد: به دلیل اینکه دو دانشگاه آزاد و علمی ـ 
سیستم  در  نرم افزاری  اقدامات  مجموعه  یک  کاربردی، 
به  اقدامات هنوز  این  و  داده اند  انجام  خود  دانشجویی 
را که  داده هایی  انتقال  امکان  نتیجه،  در  نرسیده،  اتمام 
وجود  علوم  وزارت  داده های  پایگاه  در  می خواستیم،  ما 
نداشت؛ بنابراین، مهلت ثبت نام انواع وام های دانشجویی 
که قرار بود 15 آذر  به پایان برسد تا اول بهمن ماه تمدید 

شد.
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه شرط دانشجو 
احراز  علوم  وزارت  سیستم های  کمک  با  افراد  بودن 
می شود، بنابراین، ما وقتی دنبال اطالعات دانشجویان دو 
دانشگاه فوق بودیم، داده ای در اختیار ما قرار نمی گرفت؛ 
نتوانسته اند  تاکنون  دانشجویان  این  خاطر،  همین  به 
نسبت به ثبت تقاضای وام اقدام کنند.  در حال حاضر، 
اصالح سامانه های دانشجویی دانشگاه ها به اتمام رسیده و 
برای اینکه حق دانشجویان ضایع نشود،  مهلت مجددی 

برای ثبت نام وام های دانشجویی اعالم کرده ایم.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان خاطر نشان کرد: بر اساس 
هزار  حدود 2۰۰  احتماالً  داریم،  ما  که  پیش بینی هایی 
نفر در پنج گروه وامی  صندوق رفاه دانشجویان، متقاضی 
وام ها صورت  انواع  همه  در  ثبت نام  تمدید  باشند و  وام 

می گیرد.
دکتر مطیعی، با تأکید بر اینکه ثبت نام وام ها در نیمسال 
دانشگاه ها  دانشجویان در  ثبت نام  از  بعد  دوم تحصیلی، 
واحد  انتخاب  و  ثبت نام  باید  ابتدا  گفت:  می شود،  آغاز 
دانشجویان صورت بگیرد و بعد از آن می توانیم زمانی را 

برای اعالم ثبت نام وام اعالم کنیم.
نیمسال  در  دانشجویی  وام های  مبالغ  کرد:  تأکید  وی 
اول سال تحصیلی 1399-14۰۰ در پنج دسته وام های 
و  »مسکن«  دکتری«،  »ویژه  »ضروری«،  »تحصیلی«، 
»شهریه« است و  دانشجویان همه مقاطع تحصیلی برای 
هر نیمسال تحصیلی می توانند یک میلیون و 5۰۰ هزار تا 

دو میلیون تومان وام دریافت کنند.
تأکید  پایان،  در  دانشجویان،  رفاه  صندوق  رئیس 
کاردانی،  مقاطع  در  ضروری  وام  سقف  کرد: حداکثر 
 کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته 6 میلیون 
تومان و برای مقاطع کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی 
ناپیوسته غیربورسیه حداکثر تا سقف 8 میلیون تومان، و 
همچنین برای مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری 
 پیوسته و دکتری حرفه ای، حداکثر تا سقف 1۰ میلیون

 تومان تعیین شده است.

تا 15 بهمن ماه اعالم می شود:
نتایج نقل و انتقاالت دانشگاه آزاد 

مدیركل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی گفت: 
دانشجویی  انتقال  و  نقل  درخواست های  نتایج 
دانشگاه آزاد اسالمی، حداكثر تا 15 بهمن ماه اعالم 

می شود. 
دانشگاه  دانشجویی  امور  مدیرکل  علیرضا صامت،  دکتر 
انتقال  و  نقل  درخواست های  نتایج  گفت:  اسالمی،  آزاد 
دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی، حداکثر تا 15 بهمن ماه 

و قبل از آغاز نیمسال دوم سال جاری اعالم می شود.
آزاد  دانشگاه  واحدهای  بندی  سطح  خصوص  در  وی، 
این  اظهار داشت:  دانشجویی،  انتقال  و  نقل  در  اسالمی 
سطح بندی، کاماًل بر اساس معیارهای نقل و انتقال، که 
شامل: تعداد درخواست ها، رشته ها، کف نمره پذیرش و 

دوری از مرکز است، انجام می شود.
درباره  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  دانشجویی  امور  مدیرکل 
شرایط مهمان شدن در واحدهای درون استانی تصریح 
کرد: در آیین نامه نقل و انتقال دانشجویی، بحث درون یا 
برون  استانی نداریم و همه واحدهای آزاد اسالمی دیده 

شده اند و معیار تنها سطح بندی است.
دکتر صامت تأکید کرد: امکان نقل و انتقال دانشجویانی 
کارشناسی  مقطع  در  تحصیلی  سوابق  اساس  بر  که 

پذیرفته می شوند، وجود ندارد.
مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی، با تأکید 
باید  دانشجویی  انتقال  و  نقل  تمامی متقاضیان  اینکه  بر 

 http://monada.iau.ir نشانی:  به  منادا  سامانه  در 
ثبت نام کنند، اظهار داشت: تمامی دانشجویان، به شرط 
موافقت واحدهای دانشگاهی مبدأ و مقصد، می توانند از 

امکان نقل و انتقال دانشجویی استفاده کنند.
وی به تفاوت مهمانی دائم و انتقالی اشاره و تصریح کرد: 
تفاوت، مربوط به اخذ مدرک تحصیلی است که از واحد 
مبدأ یا مقصد صادر شود. ضمناً دانشجویان دوره دکتری، 

به دلیل محدودیت پذیرش، نمی توانند انتقالی بگیرند.
دکتر صامت، در خصوص تخفیف شهریه، اظهار داشت: 
دارد  تخفیف وجود  برای  آیین نامه، 16 شرط  اساس  بر 
ورزشی  قهرمانان  قرآن،  حافظان  ممتاز،  دانشجویان  و 
همچنین  کنند.  استفاده  امکان  این  از  می توانند   ... و 
در  که  کارشناسی،  و  کاردانی  دوره های  دانشجویان 
تخفیف از  می توانند  می کنند،  ازدواج  تحصیل   حین 

مند  بهره  ترمی که تحصیل می کنند،  در  1۰۰ درصدی 
تحصیالت  مقطع  دانشجویان  برای  تخفیف  این  شوند. 

تکمیلی 5۰ درصد است.
مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی، در پایان، 
افزود: دانشجویان تحت پوشش بهزیستی نیز می توانند از 

تخفیف 2۰ درصدی شهریه استفاده کنند.

زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان 
دانشگاه آزاد در نیمسال دوم اعالم شد

جزئیات برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و 
اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی در نیمسال 

دوم )بهمن ماه( سال 1399 اعالم شد. 
دکتر ایمان عطارزاده، مجری طرح توسعه شبکه علمی 
»برنامه  دستورالعمل  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  هوشمند 
نیمسال دوم  اضافه  انتخاب واحد و حذف و  زمان بندی 
- بهمن ماه 1399 دانشگاه آزاد اسالمی« را به رؤسای 
آموزشکده های  و  آموزشی  مراکز  واحدها،  استان ها، 

دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ کرد.
دانشجویان  واحد  انتخاب  دستورالعمل،  این  اساس  بر 
سامانه  سوی  از  دوم،  نیمسال  اسالمی در  آزاد  دانشگاه 
آموزشیار انجام می شود و از 11 تا 3۰ بهمن ماه ادامه 

دارد.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی، حذف و 
اضافه نیمسال دوم نیز از تاریخ 9 تا 14 اسفندماه انجام 

خواهد شد.
الزم به یادآوری است که دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی، 
برای انتخاب واحد در نیمسال دوم سال جاری، باید به 
 http://edu.iau.ac.ir :آدرس به  آموزشیار   سامانه 

مراجعه کنند.



22 دی 1399 سال بیست و پنجم ، شماره 441 

 پیرو انتشار اطالعیه  مورخ 99/۰9/25 این سازمان در خصوص پذیرش دانشجو در کد رشته 
محل هاي اعالم شده از سوي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در مرحله پذیرش براساس 
سوابق تحصیلي در مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1399، بدین وسیله، ضمن اعالم 
اسامي پذیرفته شدگان نهایي کدرشته هاي محل هاي مرحله مذکور )این اسامی در سایت 

سازمان سنجش درج گردیده است(، توجه متقاضیان را به موارد ذیل جلب مي نماید:
تمامي متقاضیاني که اسامي آنان به عنوان پذیرفته شده نهایي این مرحله اعالم گردیده الزم 
است که براي اطالع از زمان دقیق ثبت نام و مدارک مورد نیاز (مطابق مدارک اعالم شده در 
اطالعیه مورخ 99/۰8/۰5 مربوط به اعالم اسامي پذیرفته شدگان آزمون کارشناسي ارشد 
ناپیوسته سال 1399( مندرج در درگاه اطالع رساني این سازمان، به درگاه اطالع رساني 

دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمایند.
یادآوری های مهم:

1- همه پذیرفته شدگان، به شرط اخذ مدرک تحصیلي کارشناسي مورد تأیید، حداکثر تا 
تاریخ 99/11/3۰، مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در رشته قبولي خود هستند.

2- بر اساس  مصوبه  جلسه 368 مورخ  74/11/۰3 شوراي عالي  انقالب فرهنگي  در مورد 
مدارک  تحصیلي  صادر شده  از سوی مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه، مرکز مدیریت حوزه 
علمیه خراسان و اصفهان، فضال و طالب  حوزه هاي علمیه، که بر اساس  مدرک  صادر 
شده  از سوی مراکز فوق دوره  سطح  2 را گذرانده اند یا تا تاریخ 99/11/3۰ فارغ التحصیل  
مي شوند،  منحصراً مجاز بوده اند در هر یک  از کدرشته هاي  امتحاني گروه علوم انساني 
ثبت نام  نمایند و در صورت پذیرفته شدن، مشروط به گذراندن دروس پیش نیاز به تشخیص 
گروه آموزشي، ادامه تحصیل دهند. بدیهي  است  که این  دسته  از متقاضیان، باید تصویر 
مدرک  فراغت  از تحصیل  خود را، که  از سوی مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه یا مرکز 

مدیریت حوزه علمیه خراسان یا اصفهان صادر گردیده  است،  در اختیار داشته باشند.
3 - پذیرفته شدگاني  که  داراي مدرک تحصیلي معادل هستند، الزم است که واجد شرایط مفاد 
»آیین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمي در آزمون هاي ورودي مقاطع باالتر« 
مصوب جلسه 845 مورخ 92/۰4/15 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقیقات  و 
فناوري،  که طي بخشنامه شماره 2/77633 مورخ 92/۰5/28 از سوی معاونت آموزشي وزارت 

متبوع به تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ابالغ گردیده است، باشند.
4- بر اساس مصوبه جلسه 771 مورخ 94/۰8/26 شوراي عالي انقالب فرهنگي، همه 
دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت فرهنگیان، که طي سال هاي 1377 تا 1381 به 
دوره هاي مذکور راه یافته اند، حسب مورد، از تسهیالت مصوبه شماره 2/77633 مورخ 

94/۰5/28 براي ادامه تحصیل در مقاطع رسمي باالتر برخوردار مي شوند.
5 - پذیرفته شدگان مندرج در سایت سازمان سنجش که قباًل در یکي از دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي در ردیف پذیرفته شدگان نهایي قرار گرفته اند، مطابق ضوابط، قبولي 
قبلي آنان لغو گردیده و مي بایست منحصراً در رشته قبولي جدید به تحصیل بپردازند. 
ضمناً این دسته از متقاضیان، الزم نیست که از محل قبولي قبلي خود انصراف دهند، بلکه 
با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد و از سوی مؤسسه محل قبولي مندرج در 

این اطالعیه، مدارک ثبت نامي افراد از محل قبولي قبلي آنان درخواست مي گردد. 
نهایي در  به عنوان پذیرفته شده  این مرحله  آنان در  اسامي   6- پذیرفته شدگاني که 
دوره هاي روزانه اعالم گردیده، حتي در صورت عدم ثبت نام در محل قبولي مندرج در این 

اطالعیه یا انصراف قطعي از کدرشته محل قبولي، حق ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي 
دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 14۰۰ را ندارند.

7 - همه پذیرفته شدگان مي بایست در زمان مقرر، نسبت به ثبت نام در مؤسسه محل 
قبولي خود اقدام نمایند. بدیهي است که عدم ثبت نام به موقع پذیرفته شدگان در زمان 

مقرر، به منزله انصراف از تحصیل در کد رشته محل ذي ربط تلقي مي گردد.
8 - پذیرفته شدگان مرد الزم است که با توجه  به  بند »مقررات  وظیفه  عمومي«  مندرج  
در صفحه 3 دفترچه  راهنماي  ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش با سوابق تحصیلي )معدل( 
مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته  سال 1399 واجد شرایط الزم بوده و گواهي مربوط را به 

دانشگاه محل قبولي خود ارائه دهند.
9- نظر به اینکه در دستورالعمل ثبت نامي ارسالي به تمامی دانشگاه ها و مؤسسات پذیرنده 
دانشجو در آزمون ورودي مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1399 ابالغ گردیده است 
تا از پذیرفته شدگاني که داراي مغایرت معدل )معدل مندرج در مدرک تحصیلي آنان 
کمتر از معدل اعالم شده در اطالعات ارسالي از طرف متقاضیان به این سازمان باشد( 
هستند، صرفاً ثبت نام موقت و مشروط به عمل آید، لذا ضرورت دارد که این دسته از 
پذیرفته شدگان، به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نموده و مدارک الزم را به آنجا ارائه 
نمایند تا ثبت نام موقت از آنان به عمل آمده و بررسي الزم در مدارک و مستندات ارائه شده 
صورت گیرد. متقاضیانی که داراي مغایرت معدل هستند، مي بایست وضعیت نهایي خود را 
تا پایان بهمن ماه از دانشگاه محل قبولي پي گیري نموده و از مراجعه به این سازمان جداً 
خودداري نمایند، و در صورت لزوم، چنانچه در این رابطه سؤالي دارند، مي توانند با استفاده 
از روش هایی که در انتهای این اطالعیه اعالم گردیده است، با این سازمان مکاتبه نمایند.

1۰- در هر مرحله  از پذیرش)ثبت نام ، پذیرش یا هنگام  تحصیل (، چنانچه  مشخص  گردد 
که  متقاضی حقایق  را کتمان  نموده  یا اطالعات غلطي را ارائه داده و واجد شرایط نیست، 

قبولي  متقاضی  لغو و طبق  مقررات  با وي  رفتار خواهد شد.
11 - اگر فردی در آزمون کارشناسی ارشد سال 14۰۰ ثبت نام نموده و در این مرحله 
نیز در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار گرفته است، در صورتی که تمایل به انصراف از 
شرکت در آزمون سال 14۰۰ را دارد، به شرط ارائه درخواست حداکثر تا تاریخ 99/1۰/3۰ 
از فرآیند آزمون  افراد  این  هزینه ثبت نام به وی عودت داده می شود. بدیهی است که 

کارشناسی ارشد سال 14۰۰ حذف خواهند شد.
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:
http://rahgiri.sanjesh.org وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند. 

ضمناً متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي 
با شماره تلفن:  اداری  یا در روزها و ساعات  اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور، 
42163-021 نیز در میان بگذارند.     روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص:

فهرست اسامي پذیرفته شدگان نهایي کدرشته محل هاي 
مرحله پذیرش براساس سوابق تحصیلي در مقطع 

کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1399
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پیـــرو انتشـــار اطالعیـــه  مـــورخ 99/1۰/3 ایـــن ســـازمان در خصـــوص پذیـــرش 
دانشـــجو در کدرشـــته محل هـــاي اعـــالم شـــده از ســـوي دانشـــگاه ها و 
ـــي  ـــاً براســـاس ســـوابق تحصیل ـــرش صرف ـــه پذی ـــي در مرحل ـــوزش عال مؤسســـات آم
سراســـري )بهمـــن مـــاه( ســـال 1399 بدیـــن وســـیله ضمـــن اعـــالم اســـامي 
ــه  ــور، توجـ ــه مذکـ ــاي مرحلـ ــته هاي محل هـ ــي کدرشـ ــدگان نهایـ پذیرفته شـ

متقاضیـــان را بـــه مـــوارد ذیـــل جلـــب مي نمایـــد:
همـــه متقاضیانـــي کـــه اســـامي آنـــان بـــه عنـــوان پذیرفته شـــده نهایـــي ایـــن 
ـــام  ـــق ثبت ن ـــان دقی ـــالع از زم ـــراي اط ـــه ب ـــت ک ـــده، الزم اس ـــالم گردی ـــه اع مرحل
و مـــدارک مـــورد نیـــاز )مطابـــق مـــدارک اعـــالم شـــده در اطالعیـــه مـــورخ 
99/8/8 مربـــوط بـــه اعـــالم اســـامي پذیرفته شـــدگان آزمـــون سراســـري ســـال 
ـــاني ایـــن ســـازمان، و نحـــوه انجـــام مراحـــل  1399( منـــدرج در درگاه اطالع رس
ثبت نـــام، بـــه درگاه اطالع رســـاني دانشـــگاه یـــا مؤسســـه آموزش عالـــي محـــل 

ـــد.  ـــه نماین ـــود مراجع ـــي خ قبول

یادآوری های مهم:
ــخ 99/۰6/31 داراي  ــا تاریـ ــر تـ ــت حداکثـ ــدگان مي بایسـ ــه پذیرفته شـ 1- همـ
ــام  ــگاهي نظـ ــطه، پیش دانشـ ــوزش متوسـ ــم آمـ ــام  قدیـ ــم نظـ ــدرک دیپلـ مـ
ـــد  ـــي جدی ـــام آموزش ـــم نظ ـــدي، دیپل ـــي واح ـــا ترم ـــدي ی ـــالي واح ـــي س آموزش
ـــر  ـــند؛ در غی ـــم( باش ـــوق  دیپل ـــي )ف ـــدرک کاردان ـــا م ـــي 3-3-6( ی ـــام آموزش )نظ

ایـــن صـــورت، مجـــاز بـــه ثبت نـــام نخواهنـــد بـــود.
ـــام  ـــي ثبت ن ـــته قبول ـــواه در رش ـــه، خ ـــن مرحل ـــه ای ـــدگان دوره روزان 2-  پذیرفته ش
ـــاز  ـــز، مج ـــل نی ـــي از تحصی ـــراف قطع ـــا دادن انص ـــي ب ـــد، حت ـــا ننماین ـــد ی نماین
ـــاب  ـــور انتخ ـــه منظ ـــال 1400 ب ـــري س ـــون سراس ـــرکت در آزم ـــام و ش ـــه ثبت ن ب

رشـــته هاي دوره روزانـــه نخواهنـــد بـــود.
3- همـــه پذیرفته شـــدگان مي بایســـت در زمـــان مقـــرر، نســـبت بـــه ثبت نـــام 
خویـــش اقـــدام نماینـــد. ضمنـــاً عـــدم ثبت نـــام در زمـــان مقـــرر، بـــه منزلـــه 

ـــد.  ـــد ش ـــي خواه ـــان تلق ـــل آن ـــي از تحصی ـــراف قطع انص
ــاًل در  ــه قبـ ــنجش، کـ ـــازمان سـ ـــایت س ــدرج در س ــدگان منـ 4- پذیرفته شـ
ـــي در ردیـــف پذیرفتـــه شـــدگان  ـــي از دانشـــگاه ها و مؤسســـات آمـــوزش عال یک
ـــده و  ـــو گردی ـــان لغ ـــي آن ـــي قبل ـــط، قبول ـــق ضواب ـــد، مطاب ـــرار گرفته ان ـــي ق نهای
ـــاً  ـــد. ضمن ـــل بپردازن ـــه تحصی ـــد ب ـــي جدی ـــته قبول ـــراً در رش ـــت منحص مي بایس
ایـــن دســـته از متقاضیـــان، الزم نیســـت کـــه از محـــل قبولـــي قبلـــي خـــود 
انصـــراف دهنـــد؛ بلکـــه بـــا آنـــان هماننـــد دانشـــجوي انتقالـــي رفتـــار خواهـــد 
شـــد و از ســـوی مؤسســـه محـــل قبولـــي منـــدرج در ایـــن اطالعیـــه )کـــه در 
ـــل  ـــراد، از مح ـــي اف ـــدارک ثبت نام ـــت(، م ـــده اس ـــنجش آم ـــازمان س ـــت س ساس

قبولـــي قبلـــي آنـــان درخواســـت مي گـــردد. 

ـــه   ـــررات  وظیف ـــد »مق ـــه  بن ـــه  ب ـــا توج ـــه ب ـــت ک ـــرد الزم اس ـــدگان م 5- پذیرفته ش
عمومـــي«  منـــدرج  در صفحـــات 3 و 4 دفترچـــه  راهنمـــاي  ثبت نـــام و انتخـــاب 
ـــال  ـــاه س ـــن م ـــي بهم ـــوابق تحصیل ـــاس س ـــاً براس ـــرش صرف ـــه پذی ـــته مرحل رش
ـــي  ـــل قبول ـــگاه مح ـــه دانش ـــوط را ب ـــي مرب ـــوده و گواه ـــرایط الزم ب ـــد ش 1399 واج

ـــد. ـــه دهن ـــود ارائ خ
ـــدرک  ـــدرج در م ـــدل من ـــدل )مع ـــرت مع ـــه داراي مغای ـــدگاني ک 6- از پذیرفته ش
تحصیلـــي آنـــان کمتـــر از معـــدل اعـــالم شـــده در اطالعـــات ارســـالي از طـــرف 
متقاضیـــان بـــه ایـــن ســـازمان باشـــد( یـــا مغایـــرت عنـــوان دیپلـــم هســـتند، 
صرفـــًا ثبت نـــام موقـــت و مشـــروط بـــه عمـــل خواهـــد آمـــد؛ لـــذا 
ضـــرورت دارد کـــه این دســـته از پذیرفته شـــدگان، مـــدارک الزم را بـــه دانشـــگاه 
محـــل قبولـــی ارائـــه نماینـــد تـــا بررســـي الزم در مـــدارک و مســـتندات ارائـــه 
ـــرت  ـــا مغای ـــدل ی ـــرت مع ـــه داراي مغای ـــی ک ـــاً متقاضیان ـــرد. ضمن ـــده صـــورت گی ش
ـــن  ـــان بهم ـــا پای ـــود را ت ـــي خ ـــت نهای ـــت وضعی ـــتند، مي بایس ـــم هس ـــوان دیپل عن
ـــازمان  ـــن س ـــه ای ـــه ب ـــوده و از مراجع ـــري نم ـــي پي گی ـــل قبول ـــگاه مح ـــاه از دانش م
ـــؤالي  ـــه س ـــن رابط ـــه در ای ـــزوم، چنانچ ـــورت ل ـــد، و در ص ـــودداري نماین ـــداً خ ج
دارنـــد، مي تواننـــد بـــا اســـتفاده از روش هایـــی کـــه در انتهـــای ایـــن اطالعیـــه 

ـــد. ـــه نماین ـــازمان مکاتب ـــن س ـــا ای ـــت، ب ـــده اس ـــالم گردی اع
ـــل (، چنانچـــه   ـــگام  تحصی ـــا هن ـــرش ی ـــام ، پذی ـــرش )ثبت ن ـــه  از پذی ـــر مرحل 7- در ه
ـــت  ـــات نادرس ـــا اطالع ـــوده  ی ـــان  نم ـــق  را کتم ـــی حقای ـــه  متقاض ـــردد ک ـــخص  گ مش
ـــا  ـــررات  ب ـــق  مق ـــو و طب ـــی  لغ ـــي  متقاض ـــت، قبول ـــرایط نیس ـــد ش ـــه داده و واج ارائ

ـــد. ـــد ش ـــار خواه وي  رفت
بـــا توجـــه بـــه عـــدم پذیـــرش حضـــوري متقاضیـــان بـــه منظـــور جلوگیـــري از شـــیوع 
ـــه صـــورت  ـــا و در جهـــت تســـریع در بررســـي و ثبـــت درخواســـت ها ب ویـــروس کرون
ـــي  ـــات الکترونیک ـــخان خدم ـــتم پیش ـــه سیس ـــد ب ـــان مي توانن ـــک، متقاضی الکترونی
 http://darkhast.sanjesh.org :ـــه آدرس ـــوزش کشـــور ب  ســـازمان ســـنجش آم
مراجعـــه و درخواســـت خـــود را بـــه همـــراه مســـتندات الزم ثبت نـــام نماینـــد. 
ـــق  ـــري از طری ـــه و کدرهگی ـــب شـــماره نام ـــراي داوطل ـــت درخواســـت، ب ـــس از ثب پ
ــت  ــس از دریافـ ــد پـ ــان مي تواننـ ــود و متقاضیـ ــال مي شـ ــاه ارسـ ــام کوتـ پیـ
ـــي  ـــري الکترونیک ـــال رهگی ـــه پرت ـــاه، ب ـــام کوت ـــق پی ـــري از طری ـــماره و کدرهگی ش
ــن  ــده و از آخریـ ــه آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد شـ ــات بـ مکاتبـ

ـــوند. ـــع ش ـــود مطل ـــت خ ـــت درخواس وضعی
ـــا  ـــود را ب ـــؤاالت خ ـــا س ـــؤال ی ـــد س ـــزوم، مي توانن ـــورت ل ـــان، در ص ـــاً متقاضی ضمن
ـــا  ـــا در روزه ـــور، ی ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س ـــي س ـــخگویي اینترنت ـــش پاس بخ

ـــد. ـــان بگذارن ـــز در می ـــن: 42163-021 نی ـــماره تلف ـــا ش ـــاعات اداری ب و س

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

اعالم اسامي پذیرفته شدگان نهایي 
کدرشته محل هاي مرحله پذیرش صرفًا بر اساس 
سوابق تحصیلي سراسري )بهمن ماه ( سال 1399 
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشوردرخصوص:

 ثبت نام در مرحله پذیرش دوره مهندسی فناوری 
و دوره کارشناسی حرفه اي »ناپیوسته« نظام آموزش مهارتي 

ـ کاربردي بهمن ماه سال 1399 دانشگاه جامع علمي 
با توجه به مصوبات بیست و چهارمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 
99/7/22 مقرر گردید برای ظرفیت خالی مانده رشته های تحصیلی دوره  مهندسی 
فناوری و دوره كارشناسی حرفه اي »ناپیوسته« نظام آموزش مهارتي دانشگاه 
جامع علمي  -   كاربردي مهر ماه سال 1399 پذیرش در نوبت بهمن ماه انجام شود؛ 
لذا به اطالع تمامی متقاضیان )اعم از متقاضیانی که در پذیرش دوره مذکور در مهر ماه 
ثبت نام نموده یا ثبت نام ننموده اند(، مي رساند که براي ثبت نام در رشته هاي تحصیلي 
مراکز آموزشي پذیرنده دانشجو در این مرحله، مي توانند جداول حاوي اطالعات رشته  
این اطالعیه را كه در سایت سازمان سنجش آمده  محل هاي مندرج در ذیل 
است، مشاهده نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و مرکز آموزشي مورد عالقه خود، 
با همراه داشتن مدارک ذیل و با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي 
پذیرش و اطالعیه هاي بعدي این سازمان در دوره  مهندسی فناوری و دوره کارشناسی 
ماه سال 1399 »مندرج در درگاه  مهارتي مهر  آموزش  نظام  »ناپیوسته«  حرفه اي 
اطالع رساني این سازمان« و موارد اعالم شده در این اطالعیه، تا 99/1۰/23 )فردا( به 

مرکز آموزشي محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمایند.
1- متقاضیان مي بایست  داراي مدرک یا گواهینامه کارداني )فوق دیپلم( بوده یا حداکثر 

تا تاریخ 99/11/3۰ نسبت به اخذ مدرک مربوط اقدام نمایند.
تبصره : متقاضیانی که حداکثر تا تاریخ 99/۰7/3۰ از مقطع کاردانی فارغ التحصیل 
شده اند، الزم است که معدل درج شده در گواهی کاردانی را در تقاضانامه ثبت نام درج 
نمایند. آن دسته از متقاضیانی که در زمان ثبت نام، دانشجوی سال آخر دوره کارداني 
هستند و حداکثر تا تاریخ 99/11/3۰ موفق به اخذ مدرک کاردانی خود می شوند، مجاز 
به انتخاب کدرشته محل هاي این مرحله هستند و برای ثبت معدل کل خود مي بایست 
تقاضانامه  در  99/۰7/3۰ را  تا تاریخ  شده  گذرانده  درسي  واحدهاي  نمرات  میانگین 
ثبت نامي خود درج نمایند. این متقاضیان مي بایست کاربرگ شماره 1۰3 را )مندرج 
در ذیل این اطالعیه كه در سایت سازمان سنجش آمده است( تکمیل و در زمان 

ثبت نام به مرکز آموزشي مورد نظر خود ارائه نمایند.
2- متقاضیان مي بایست در زمان ثبت نام از طریق مراکز آموزشي مربوط، بابت هزینه 
ثبت نام نسبت به پرداخت مبلغ 460/000 )چهارصد و شصت هزار( ریال از طریق 

سیستم پرداخت الکترونیکي در سایت سازمان اقدام نمایند.
توجه: متقاضیان الزم است از پیش نویس تقاضانامه ثبت نام در این مرحله، که در»لینك 
ذیل این اطالعیه كه در سایت سازمان سنجش آمده« قرار گرفته است، پرینت 

تهیه نموده و آن را پس از تکمیل، به مرکز آموزشي مورد تقاضا ارائه نمایند.
توجه  با  و  آموزشي  گروه  یک  از  محل  کدرشته  یک  صرفاً  مي تواند  متقاضي  3- هر 
به مندرجات این اطالعیه و دفترچه راهنماي پذیرش دوره  مهندسی فناوری و دوره 
1399 )این  سال  ماه  مهر  مهارتي  آموزش  نظام  »ناپیوسته«  حرفه اي  کارشناسی 
دفترچه از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان قابل دسترس است( انتخاب 
نماید. در صورت ثبت نام متقاضی در دو کدرشته محل یا در دو مرکز آموزشي، اطالعات 
وي از بانک اطالعات پذیرفته شدگان یکي از مراکز بر اساس ضوابط این سازمان حذف 

شده و اعتراضي هم در این خصوص پذیرفته نخواهد شد.
مراکز  طریق  از  مربوط،  سامانه  در  اطالعات  ثبت   زمان  در  مي بایست  4- متقاضیان 

آموزشي در خصوص کدرشته محل مورد عالقه خود دقت و توجه الزم را به عمل آورند. 
ضمناً پس از ثبت، کدرشته محل ثبت شده براي متقاضیان، قابل تغییر یا تعویض نیست.
متقاضیان  از  ثبت نام  به  مجاز  مراکز،  اطالعیه،  این  در  مقرر  مهلت  پایان  از  5- پس 
نخواهند بود و هیچ اقدامي از سوي این سازمان براي متقاضیاني که بعد از تاریخ تعیین 

شده مراجعه نمایند نیز صورت نخواهد پذیرفت.
6- چنانچه متقاضي قباًل در ردیف پذیرفته شدگان نهایي مرحله پذیرش دوره  مهندسی 
فناوری و دوره کارشناسی حرفه اي »ناپیوسته« نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع 
علمي -  کاربردي مهر ماه سال 1399 قرار گرفته باشد و در این مرحله از پذیرش براي 
ادامه تحصیل در یکي از مراکز ثبت نام نمایند، قبولي وي لغو و با او همانند دانشجو 

انتقالي رفتار خواهد شد.
7- همه متقاضیان»مرد« مي بایست در زمان ثبت نام و شرکت در این مرحله از پذیرش 

دانشجو، از نظر نظام وظیفه منعي براي ادامه  تحصیل نداشته باشند.
آموزشي  مراکز  )در  مشروط  پذیرفته شده  عنوان  به  افراد  ثبت نام،  انجام  از  8- پس 
پذیرنده که به آن مراجعه داشته اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصیل آنان تا زمان تأیید 

نهایي این سازمان، به صورت مشروط خواهد بود.
9- متقاضیان ضرورت دارد به شرایط و ضوابط اختصاصي رشته هاي تحصیلي و سایر 
موارد مندرج در دفترچه راهنماي پذیرش و اطالعیه هاي بعدي این سازمان در دوره  
مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه اي »ناپیوسته« نظام آموزش مهارتي دانشگاه 
این  اطالع رساني  درگاه  در  1399 »مندرج  سال  ماه  علمي -  کاربردي مهر  جامع 

سازمان« توجه نمایند.
مدارك الزم براي ثبت نام:

1- شش قطعه عکس همانند پرسنلی پشت سفید تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال 
جاري.

2- یک برگ تصویر شناسنامه و اصل آن به منظور مطابقت.
3- یک برگ تصویر کارت ملي و اصل آن به منظور مطابقت.

4- اصل مدرک فوق دیپلم یا کاردانی) اعم از پیوسته/ ناپیوسته( دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی یا شورای عالی انقالب فرهنگی یا آموزشکده های فنی و حرفه ای به 

انضمام یک برگ تصویر آن.
5- اصل کاربرگ 1۰3 )فرم تایید معدل( براي دانشجویانی که تا تاریخ 99/11/3۰ تمامي 
دروس مقطع کارداني خود را خواهند گذراند و تاکنون گواهي نامه پایان تحصیالت براي 
آنان صادر نشده است. این دسته از متقاضیان مي بایست میانگین نمرات واحدهاي 
درسي گذرانده شده تا تاریخ 99/۰7/3۰ را در این کاربرگ و تقاضانامه ثبت نامي خود 

درج نمایند.
6- اصل کاربرگ 1۰1 )گواهي اشتغال به کار مندرج در دفترچه راهنماي پذیرش دوره  
هاي مذکور( با امضاء و مهر باالترین مقام مسؤول، آخرین فیش حقوقي و آخرین حکم 
کارگزیني یا قرارداد معتبر انجام کار و براي شاغالن نیروهاي مسلح ارائه حکم کارگزیني 
یا گواهي اشتغال به کار از یگان مربوط براي متقاضیان کدرشته محل هایي که پذیرش 

درآنها صرفاً مختص شاغالن است.
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7- ارائه مدرکي که وضعیت نظام وظیفه برادران را مشخص نماید.
اصالحات مربوط به دفترچه راهنماي پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره 

كارشناسی حرفه اي »ناپیوسته«نظام آموزش مهارتي مهر ماه سال 1399:
الف( تغییر شماره تماس مركز آموزشي:

ف
شماره تماس جدیدآدرس جدیدنام و كد مركز آموزشیاستانردی

34090518 -026-مركز آموزش علمی - كاربردی باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین كرجالبرز1

36687357 -031-مركز آموزش علمی - كاربردی شركت ایران سپهراصفهان2

33543902 -077-مركز آموزش علمی - كاربردی شركت گروه صنعتی پلیمر بوشهربوشهر3

32611089 -034-مركز آموزش علمی - كاربردی شركت هواپیمایی ماهانكرمان4

گیالن5
مركز آموزش علمی - كاربردی شركت تولیدی صنعتی برهان نیروی 

شمال
-013- 32121276

37838693 -025-مركز آموزش علمی - كاربردی فرهنگ و هنر قمقم6

ب( استان، دستگاه متقاضي، مركز آموزشي، رشته تحصیلي، نشاني و تلفن 
مركز آموزشي جدید، عالوه بر دفترچه مهرماه:

دستگاه استان
نشاني و تلفن مركز آموزشيرشته تحصیليمركز آموزشیمتقاضي

هیأت كردستان
مؤسس

مركز آموزش 
علمي-كابردي 

سقز

مهندسي فناوري معماري-طراحي 
و نوسازي بافت هاي فرسوده

سقز-خیابان سعدي- باالتر از خانه گستر-
جنب مدرسه غیرانتفاعي دانش

087- 36217624

با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان در سازمان سنجش آموزش کشور به منظور 
جلوگیري از شیوع ویروس کرونا و برای تسریع در ثبت و بررسی درخواست ها به صورت 
الکترونیکی، متقاضیان 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 متقاضي، شماره نامه 
دریافت  از  متقاضیان می توانند پس  و  ارسال می شود  کوتاه  پیام  از طریق  و کدرهگیری 
 شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه، به پرتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس:
http://rahgiri.sanjesh.org  وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

 ضمناً متقاضیان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با شماره  تلفن گویاي : 42163 )کد 021( 
در میان بگذارند و از مراجعه حضوري به این سازمان خودداري فرمایند.

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش کشور

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 کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست داوطلبان به روش الکترونیکی

بدین وســیله بــه اطــالع متقاضیــان ثبت نــام کننــده در آزمــون کارشناسي ارشــد 
ــي  ــي دولت ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــي دانش ــال 14۰۰ در تمام ــته س ناپیوس
و غیــر دولتــي و همچنیــن دانشــگاه آزاد اســالمي و بیســت و ششــمین المپیــاد 
از  علمــي- دانشــجویي کشــور مي رســاند کــه اطالعــات ثبت نامــي آن دســته 
ــن  ــت 99/۰9/26( در ای ــخ 99/۰9/16 لغای ــرر )از تاری ــان مق ــه در زم ــی ک متقاضیان
ــنبه  ــت روز چهارش ــورخ 99/11/۰5 لغای ــنبه م ــد، از روز یکش ــام نموده ان ــون ثبت ن آزم
 مــورخ 99/11/۰8 بــه منظــور مشــاهده و ویرایــش، روي درگاه  اطــالع رســاني

ــه نشــاني: www.sanjesh.org  قــرار خواهــد گرفــت. متقاضیــان   ایــن ســازمان ب
ضــرورت دارد کــه در مهلــت در نظــر گرفتــه شــده و پــس از مطالعــه دقیــق دفترچــه 

راهنمــای ثبت نــام، کــه از تاریــخ 99/۰9/16 از طریــق درگاه اطالع رســانی ایــن 
ــرل  ــه مشــاهده و کنت ــه اســت، نســبت ب ــرار گرفت ــان ق ســازمان در دســترس داوطلب
ــش  ــه ویرای ــبت ب ــل، نس ــورت تمای ــرده و، در ص ــدام ک ــود اق ــي خ ــات ثبت نام اطالع

ــد. ــدام نماین اطالعاتشــان اق
ضمنــاً بــه منظــور مســاعدت و همراهــي بــا متقاضیانــی کــه در مهلــت مقــرر موفــق بــه 
ثبت نــام در آزمــون نشــده  اند، ترتیبــي اتخــاذ گردیــده اســت کــه در بــازه زمانــي فــوق 
ــدام  ــون اق ــن آزم ــام در ای ــه ثبت ن ــبت ب ــد نس ــت 99/11/۰8( بتوانن )99/11/۰5 لغای

. یند نما
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور 

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور درخصوص :

 اعالم زمان مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي متقاضیان ثبت نام کننده در 

آزمون  کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1400 و بیست و ششمین دوره المپیاد 
علمي- دانشجویي کشور  و همچنین ایجاد امکان براي ثبت نام مجدد آن دسته 

از متقاضیانی که در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند
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* تأثیر مطالب بر یکدیگر: 
بدیهي است مطالبي که در ذهن داریم و مطالبي که بعداً وارد ذهن ما مي شوند، اثرات 
مختلفي بر هم دارند، و تأثیر یاد شده ممکن است که در جهت تقویت یا تضعیف ذهن 

باشد که هر کدام حالت هاي متفاوتي دارد:
1ـ  تأثیر مثبت آموختني ها بر یکدیگر

گاهي بین دو مطلب یا دو پدیده، رابطه اي برقرار است که یکدیگر را تقویت مي کنند؛ در 
این صورت، هم مطلب بعدي به آساني در ذهن جاي مي گیرد و هم به خاطر رابطه اي 
که بین مطلب قبلي و بعدي وجود دارد، یادآوري هر دو مطلب بهتر صورت مي گیرد؛ 
یعني »تداعي مثبت« انجام مي شود؛ به طور مثال، کسي که زیست شناسي آموخته، 
در یادگیري بهداشت موفق تر است )چون در زیست شناسي اطالعاتي داده مي شود که 
در بهداشت از آن استفاده مي شود؛ مثاًل، در یکي ساخت یک اندام و در دیگري روش 

حفظ آن آموخته مي شود(.
تأثیر آموختني ها بر یکدیگر، فقط در مورد مطالب و دانستني هاي ذهني نیست، بلکه 
 بین دو مهارت )حرکتي( نیز این تأثیر دیده مي شود؛ براي مثال، کودکي که مدتي 
سه چرخه سواري کرده است، راندن دوچرخه را آسان تر از کودکي که سه چرخه سواري 
نمي داند، یاد مي گیرد، و آنکه راندن دوچرخه را مي داند، راندن موتورسیکلت را سریع تر 
از کسي که دوچرخه سواري نمي داند، یاد مي گیرد، و آنکه راندن موتورسیکلت را به 
خوبي آموخته است، در مقایسه با کسي که به راندن موتورسیکلت تسلط ندارد، با اشکال 
کمتر و سرعت بیشتر، راندن اتومبیل را مي آموزد. همچنین کسي که رانندگي اتومبیل 

را مي داند، در راندن تراکتور و ماشین خاکبرداري موفق تر است.
2ـ  تأثیر منفي آموختني ها بر یکدیگر

الف ـ منع مؤثر قبلي: گاهي نگهداري یا ضبط ذهني، تا حدي مانع مي شود که 
مطالب بعدي به آساني در ذهن جاي گیرد؛ یعني مانع یاد گرفتن جدید یا نگهداري 
مطالب جدید مي شود. این کیفیت را به یاد نیاوردن بر اثر »منع مؤثر قبلي« یا »بازداري 

بعدي« مي نامند.
بـ  منع مؤثر بعدي: گاهي مطالب جدیدي که یاد گرفته مي شود، در به یاد آوردن 
مطالب قبلي، تولید اشکال مي کند. این کیفیت را به یاد نیاوردن بر اثر »منع مؤثر 

بعدي« یا »بازداري گذشته« مي نامند.
به طور مثال، یک نفر مي گوید: وقتي درس فیزیک را آخر شب خوانده و مي خوابم، 

روز بعد آن را بهتر به یاد مي آورم، در حالي که وقتي بعد از فیزیک، درس یا درس هاي 
دیگري را مي خوانم، روز بعد درس فیزیک را کمتر به یاد مي آورم. در این مورد ما با 
»منع مؤثر بعدي« روبرو هستیم؛ یعني آنچه بعداً آموخته شده، در به یاد آوردن مطالبي 
که قباًل آموخته شده است، تولید اشکال مي کند. شما هم مي توانید این موضوع را 

تجربه کنید.

* تأثیر تشابه در مطالب:
شدت تأثیر و مخلوط شدن مطالب با یکدیگر، بستگي به تشابه آنها با همدیگر نیز 
دارد. هر چه تشابه بیشتري بین مطالب وجود داشته باشد، مطالب، بیشتر بر یکدیگر 
 اثر مي کنند. اگر دو درسي که پشت سر هم آموزش داده مي شوند، دور از هم باشند 
)به طور مثال: شیمي و علوم اجتماعي( متوجه مي شویم که تداخل بین آنها یا وجود 

ندارد یا بسیار اندک است.
این وضع، مخصوصاً براي کودکان تا زماني پیش مي آید که آنها وجوه مشترک )شباهت( 
و تمایز )متفاوت( دو مطلب را به درستي درک نمي کنند؛ ولي هنگامي که بتوانند تشابه 
بین دو موضوع یا مطلب را به خوبي بفهمند، آن گاه این تشابه مي تواند به عنوان عاملي 
مثبت، بر یادگیري اثر بگذارد. اگر بخواهیم به کودک فارسي زبان، زبان هاي انگلیسي و 
آلماني را به صورت همزمان بیاموزیم، این کودک در حرف زدن، تا مدتي لغات هر دو 
زبان را به طور مخلوط به کار مي برد؛ اما وقتي همین کودک به سن هشت یا نه سالگي 

برسد، تشابه واژه ها، یادگیري این دو زبان را براي وي آسان تر مي کند.
بسیار دیده ایم که فارسي زبانان نیز در صورت آموزش صحیح، زبان عربي را به علت 

تشابهات و اشتراکات لغوي آسان تر مي فهمند و آن را راحت تر مي آموزند.
بدین ترتیب، مي توان توصیه عملي براي برنامه ریزي به دست داد و آن اینکه باید تا حد 

امکان، از مطالعه دروس مشابه در مدت زمان محدود، خودداري کرد.

علت هاي عمدة به یاد نیاوردن:
1ـ  یاد گرفتن ناقص   

بسیاري از مواقع، ناتواني در به یاد آوردن، به این خاطر است که موضوع مورد نظر به 
خوبي یاد گرفته نشده است؛ یعني اشکال در یاد گرفتن است؛ در واقع، مطالب به یاد 

آورده نمي شوند؛ چون به درستي فراگرفته نشده اند.

بحثی درباب

 یادگیري 

و دالیل فراموشي :

مرا یادم ، تو را خاطر فراموش!
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2ـ  نبودن محرك مناسب
گاهي اشخاص، مطلب یا موضوعي را که به خوبي یاد گرفته اند، 
به یاد نمي آورند؛ زیرا محرک مناسبي براي به یاد آوردن آن 
مطلب یا موضوع وجود ندارد؛ مثاًل کودکي که ناظر آتش سوزي 
در محل خاصي بوده، ممکن است که در حالت عادي، آن 
حادثه را به یاد نیاورد، ولي با گذشتن از محل حادثه، که با 
خود حادثه ارتباط ذهني و عاطفي پیدا کرده است، آتش سوزي 

را به یاد آورد. 
پس مي بینیم که یک محرک مناسب )مانند: ماشین آتش نشاني، تصویري از آتش سوزي 

و ...( در به یاد آوردن، بسیار مؤثر است.
3ـ  سركوب اطالعات

بسیار دیده ایم که افراد، مطلب یا موضوعي را که براي آنها با اضطراب و ناراحتي همراه 
بوده است، به طور موقت به یاد نمي آ ورند؛ مثاًل کسي که به درس ریاضیات عالقه ندارد، 
فراموش مي کند که تکالیف حسابش را انجام دهد؛ یا نوجواني که در درسي مانند: جبر، 
نمرة نسبتاً کمي گرفته است، نمره اش را فراموش مي کند، و حال آنکه نمرات خوب 

درس هاي دیگر را کاماًل به یاد مي آورد.
که  مي کنند  زندگي  خانواده اي  در  بچه ها  از  بعضي  که  است  داده  نشان  بررسي ها 
والدینشان تأکید بسیار زیادي بر گرفتن نمرة »خوب« از سوي آنها دارند و فرزند خود 
را به خاطر گرفتن نمرات »بد«، به صورت نامناسب و نامطبوع تنبیه مي کنند. در این 
مورد نیز مي بینیم که کسب نمرة »بد« با آن چنان عواقب وخیمي همراه بوده و آن قدر 
اضطراب به وجود مي آورد که چنین فردي، بدون اینکه خود بخواهد، به طور ناخودآگاه، 

نمرة »بد« را از ذهن خود دور مي کند و آن را به یاد نمي آورد.
بسیاري معتقدند که هرگاه تجربه اي در ما، احساس شدید اضطراب و گناه، و به طور 
کلي احساس نامطبوع را به وجود آورد، بدون اینکه خود از این امر آگاهي داشته باشیم، 
موجب مي شود که به طور غیر عمد، آن را از ذهن »خودآگاه« خود دور سازیم. به 
این موضوع، یعني بیرون راندن خاطره ها یا مطالب اضطراب آور از ذهن »خودآگاه«، 

»سرکوب کردن« یا »سرکوبي« مي گویند.
ظاهراً در سرکوبي، اطالعات به طور دائمي نگهداري مي شوند، ولي به دالیلي که گفتیم، 

در شرایط و موقعیت هاي خاصي، فرد آنها را به یاد نمي آورد.

4ـ  نبودن انگیزه براي به یاد آوردن
داشتن انگیزه، نه تنها در مورد یاد گرفتن، بلکه در مورد 
به یاد آوردن مطالب نیز نقش دارد. در زندگي روزمره، ما 
با موارد زیادي برخورد مي کنیم که مي بینیم در حالي که 
کودک یا نوجواني مطلبي را به خوبي آموخته است، آن را 

به موقع  به یاد نمي آورد.
یکي از دالیل بروز این موضوع، آن است که این کودک یا 
نوجوان، دیگر نیازي به یادآوري آن مطلب نمي بیند. این 
حالت را، به خصوص در شرایطي مانند شرایط پس از امتحان، که شخص کاري را به 
اتمام رسانده است، زیاد مشاهده مي کنیم؛ یعني دانش آموز تا زماني که امتحان نداده 
است، مطلب را به خوبي به یاد دارد، ولي بعد از اینکه امتحان سپري شد، چون دیگر 
نیازي به یادآوري آن نمي بیند، در صدد مرور کردن آن مطالب برنمي آید و لذا مطالب 
تدریجاً از ذهن وي دور مي شود و به یاد او نمي آید؛ از این رو، مي بینیم که در شرایطي 
که هیچ گونه انگیزه اي براي یادآوري وجود ندارد، بسیاري از آموختني ها، به علت عدم 
استفاده، از ذهن ما دور مي شوند. در چنین وضعیتي، فراموشي در ابتدا به سرعت صورت 

مي گیرد، ولي بعداً از سرعت آن کاسته مي شود.
5ـ  گذشت زمان 

ظاهراً گذشت زمان، عامل دیگري است که باعث مي شود تا شخص مطالبي را که 
آموخته است، به یاد نیاورد؛ در واقع، چنین به نظر مي رسد که قدرت نگهداري مطالبي 
که فرا گرفته شده است، با گذشت زمان ضعیف مي شود؛ در این مورد، بر خالف ضعف 
یاد گرفتن مطالب، یادگیري به خوبي انجام شده، ولي ظاهراً اثر آن به مرور زمان از بین 

رفته است.
براي کم کردن اثر زمان، بر محفوظات و پاک شدن آنها از ذهن، یکي از بهترین روش ها 
مرور کردن است. مرور هفتگي، ماهانه و حتي ساالنه یک مطلب، باعث تحکیم آن در 

حافظه و سهولت در یادآوري آن مي شود.
اگر درسي را که مي خوانید، براي شب امتحان رها نکرده و هر هفته، حتي یک مرور 
بسیار سطحي )بدون زحمت( از آن داشته باشید، تأثیر شگرف مرور کردن را درخواهید 

یافت. 

* اگر درسي را که مي خوانید، براي شب 

امتحان رها نکرده و هر هفته، حتي یك مرور 

بسیار سطحي )بدون زحمت( از آن داشته 

باشید، تأثیر شگرف مرور کردن 

را درخواهید یافت
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بـــا توجـــه بـــه تماس هـــا و مکاتبات بســـیار زیـــاد داوطلبـــان عزیـــز و مطالـــب 
مطـــرح شـــده در شـــبکه های اجتماعـــی و مصاحبه هـــای متعـــدد در خصـــوص 
ـــرش دانشـــجو، ســـازمان ســـنجش آمـــوزش  ـــه ســـنجش و پذی ـــوط ب موضوعـــات مرب
ــان و  ــی داوطلبـ ــرای آگاهـ ــل را بـ ــات ذیـ ــه توضیحـ ــد کـ ــور الزم می بینـ کشـ

هشـــدار به آنهـــا، بـــه اطالعشـــان برســـاند:
ـــراد ســـودجو  و کالهبـــردار،   الـــف- اخیـــرا مشـــاهده شـــده اســـت کـــه عـــده ای از اف
ـــیوع و  ـــی ش ـــرایط کنون ـــن ش ـــان و  همچنی ـــتیاق داوطلب ـــتفاده از اش ـــا سوءاس ب
ــی و  ــای تلگرامـ ــدازی کانال هـ ــه راه انـ ــدام بـ ــا، اقـ ــروس کرونـ ــری ویـ همه گیـ
ـــوزش  ـــنجش آم ـــازمان س ـــی س ـــط عموم ـــوان »رواب ـــا عن ـــی ب ـــتاگرامی جعل اینس
ـــا  ـــهمیه کرون ـــاص س ـــوص اختص ـــن در خص ـــای دروغی ـــرح وعده ه ـــور« و ط کش
نموده انـــد کـــه متأســـفانه تعـــدادی از داوطلبـــان هـــم بـــه آنهـــا اعتمـــاد و بـــا 

آنهـــا همراهـــی کرده انـــد. 
ـــودن  ـــودجو ب ـــردار و س ـــالم کالهب ـــن اع ـــور، ضم ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س س
ـــا درخصـــوص  ـــار و اطالعیه ه ـــه اخب ـــه کلی ـــی دارد ک ـــالم م ـــا، اع ـــه کانال ه ـــن گون ای
ــهمیه های  ــی، سـ ــوابق تحصیلـ ــر سـ ــزان تأثیـ ــرش، میـ ــوه پذیـ ــا، نحـ آزمون هـ
مصـــوب و ســـایر اطالعـــات الزم را کـــه از طریـــق مراجـــع ذی صـــالح ابـــالغ می شـــود، 
 ،www.sanjesh.org :ــانی ــایت رســـمی خـــود بـــه نشـ ــاً از طریـــق سـ  صرفـ
ـــران  ـــالمی ای ـــوری اس ـــیمای جمه ـــدا و س ـــنجش و ص ـــه پیک س ـــایت هفته نام س
ـــالع  ـــت و اط ـــه فعالی ـــچ گون ـــازمان هی ـــن س ـــاند و ای ـــان می رس ـــالع داوطلب ـــه اط ب
ـــای  ـــر از کانال ه ـــه غی ـــتاگرام و...{ ب ـــرام، اینس ـــازی } تلگ ـــای مج ـــانی در فض رس

ـــدارد: ـــر ن ـــانی زی ـــه نش ـــی ب ـــانی داخل ـــالع رس اط
http://sapp.ir/sanjeshprnoet : 1-  پیام رسان سروش

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

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

ب- ســـنجش و پذیـــرش دانشـــجو در کلیـــه مقاطـــع تحصیلـــی، بـــر اســـاس 
مصوبـــات قانونـــی مراجـــع ذی ربـــط صـــورت می گیـــرد و اخیـــراً مصاحبه هـــای 
ــال  ــرای سـ ــرش بـ ــنجش و پذیـ ــای سـ ــوص روش هـ ــم در خصـ ــددی هـ متعـ
ــن  ــت. در ایـ ــه اسـ ــورت گرفتـ ــانه ها صـ ــده در رسـ ــال های آینـ ــاری و سـ جـ
خصوص، ســـازمان ســـنجش آمـــوزش کشـــور الزم می بینـــد بـــه اطـــالع 

داوطلبـــان عزیـــز برســـاند:
ـــای  ـــق دفترچه ه ـــال 14۰۰ مطاب ـــرش س ـــنجش و پذی ـــن س ـــط و قوانی 1-  ضواب
رســـمی منتشـــر شـــده در ســـایت اطالع رســـانی ایـــن ســـازمان، مشـــابه ســـال 
ـــررات  ـــن و مق ـــای قوانی ـــت و مبن ـــرده اس ـــری نک ـــه تغیی ـــت و هیچ گون ـــته اس گذش
ـــت. ـــازمان اس ـــن س ـــوی ای ـــده از س ـــر ش ـــی منتش ـــای ثبت نام ـــی، دفترچه ه قانون

ـــازمان  ـــن س ـــی، ای ـــال های آت ـــرش س ـــنجش و پذی ـــای س ـــوص روش ه 2-  در خص
ـــف  ـــراد مختل ـــای اف ـــده در مصاحبه ه ـــالم ش ـــرات اع ـــدام از تغیی ـــان هیچ ک در جری
ـــاً  ـــت و طبیعت ـــته اس ـــا نداش ـــن زمینه ه ـــا در ای ـــا آنه ـــم ب ـــارکتی ه ـــت و مش نیس
روابـــط عمومـــی ایـــن ســـازمان نیـــز اطالعاتـــی در ایـــن خصـــوص نـــدارد کـــه 
ـــت  ـــز درخواس ـــان عزی ـــذا از داوطلب ـــد؛ ل ـــز باش ـــان عزی ـــخگوی داوطلب ـــد پاس بتوان
می شـــود اگـــر ســـؤالی راجـــع بـــه این گونـــه مصاحبه هـــا دارنـــد، آن را از افـــراد 

یـــا دســـتگاه های مصاحبـــه کننـــده پی گیـــری نماینـــد.
ـــه  ـــت ک ـــمند اس ـــري خواهش ـــاي سراس ـــان آزمون ه ـــوم داوطلب ـــه، از عم در خاتم
در صـــورت مشـــاهده هرگونـــه اقدامـــات خـــالف قوانیـــن و مقـــررات یـــا ســـوء 
ـــماره  ـــق ش ـــب را از طری ـــازمان، مرات ـــن س ـــوان ای ـــام و عن ـــي از ن ـــتفاده احتمال اس
الکترونیکـــي: آدرس  و   026-36182151 و   026-  36182152  تلفن هـــاي: 
اینترنتـــي: نشـــاني    hefazatazmon@sanjesh.org  یـــا 

اداره کل حراســـت    http://q.sanjesh.org/53479 بـــه ســـتاد خبـــري 
ــد. ــزارش نماینـ ــور گـ ــوزش کشـ ــنجش آمـ ــازمان سـ سـ

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

توضیحات سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

مطالب مطرح شده در شبکه هاي اجتماعي 

و رسانه ها در ارتباط با روش هاي پذیرش دانشجو 

در سال هاي آتي، سهمیه ها و ارتباط کانال هاي تلگرامي 

و اینستاگرامي با این سازمان
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اگر بخواهید در یک یا دو کلمه، سال دوازدهم یا آخرین سال تحصیالت متوسطه را 
توصیف کنید، چه می گویید؟ کنکور؟ تالش و توکل؟ سختی کشیدن؟ شب بیداری؟ 

استرس؟ برنامه ریزی و مدیریت زمان؟ فارغ التحصیلی؟ 
به نوعی سال آخر با همة این کلمات عجین است، اما به نظر می رسد که جای یک 
واژة مهم در این میان خالی است و آن هم »صمیمیت و دوستی« است. سال دوازدهم 
می تواند سال دوستی های صادقانه و خالصانه باشد؛ دوستی هایی که ریشه در همدلی، 
و  سخت  لحظات  در  تا  می کند  که کمک  دوستی هایی  دارد.  همراهی  و  همفکری 
نفس گیر، آرامش پیدا کنی و در شادی ها کسی باشد که خوشحالی ات را با او سهیم 
شوی. حتی رتبه های برتر آزمون سراسری هم از لحظات خوشی یاد می کنند که در 
داشته اند  همکالسی شان  دوستان  با  درس،  یا کالس  مطالعاتی  اردوهای  و  پایگاه ها 
همراهی  و  همکاری  اینکه  از  می کنند؛  تعریف  دوران  آن  از  شیرینی  خاطرات  و 
همکالسی ها در حل مشکالت درسی و رقابت مثبتشان برای کسب موفقیت، چقدر 

مؤثر بوده است. 
موهبت  از  آنکه  جای  به  نیز،  دانش آموزان  از  عده ای  که  شد  این  منکر  نباید  البته 
فضای  و  می کوبند  دشمنی  و  حسادت  طبل  بر  ببرند،  بهره  صمیمیت  و  دوستی 
همدلی را به کام خود و سایر دانش آموزان تلخ می کنند. به همین دلیل، برای هر 
دانش آموز سال دوازدهم یا کنکوری، مهم است که در انتخاب دوست و نحوة برخورد 
با همکالسی هایش حساس باشد تا بتواند دوستان خوبی در این دوران داشته باشد و 
خودش نیز دوستی خوب برای دیگران باشد. حضرت علی )ع( می فرماید: »همراه تو 
همچون تکه پارچه ای است که لباس را بدان وصله کنند؛ پس با کسی مصاحبت کن 

که به تو شباهت داشته باشد و وصلة ناجور نباشد.«
و  دوستان  با  دوستانة خوبی  روابط  که  کند  به شما کمک  می تواند  زیر  راهکارهای 

همکالسي هاي خود داشته باشید.

اخالق مدار بودن 
بی شک، مهم ترین ویژگی یک دوست، اخالق مدار بودن اوست. فردی که  پشت سر 
او به احتمال زیاد پشت سر شما هم  دیگران  غیبت می کند، الیق دوستی نیست. 
همین کار را خواهد کرد. فردی که حسود است و چشم دیدن موفقیت شما را ندارد و 
مدام می خواهد از شما جلو بزند و شما را زیر پاهای خود له کند، عامل آزارتان خواهد 
انجام کارهایی تشویق می کند که مانع پیشرفتتان  به  را  شد. فردی که  مدام شما 
می شود، باید با او نیز خداحافظی کنید. فرض کنید عصر باید به کالس زبان بروید 
و او از شما می خواهد که به جای کالس زبان، با او براي تفریح به کافه بروید. چنین 
فردی نه تنها موجب پیشرفتتان نمی شود، بلکه همچون وزنه ای به پا اسیرتان می کند.
امام علی )ع( می فرماید: »از دوستی با احمق بپرهیز؛ چرا که می خواهد به تو سود 
به  به شدت  آنچه  زیرا  بپرهیز؛  بخیل  با  دوستی  از  می کند.  زیانت  دچار  اما  رساند، 

آن نیاز داری از تو دریغ می دارد. از دوستی با بدکار بپرهیز که با اندک بهایی تو را 
می فروشد. از دوستی با دروغگو بپرهیز که او به سراب می ماند؛ دور را نزدیک و نزدیک 

را دور می نماید.« 

صداقت 
یک دوست خوب، همیشه صادق است و واقعیت را می گوید؛ حتی اگر حرفش آزار 
دهنده باشد. یک دوست خوب، برای اینکه شما احساس بهتری داشته باشید، به شما 

دروغ نمی گوید؛ در عوض، حقیقت را می گوید و شما را نصیحت می کند. 
باید در  اعتماد کنند،  باشید و مردم به شما  اگر می خواهید دوست خوبی  نیز  شما 
مورد احساسات، رفتار دوستانتان و اینکه در مورد دوستی تان چه حسی دارید، صادق 
باشید. وقتی در مورد احساسات خود صداقت داشته باشید، ارتباط شما با دوستانتان 
با شما درد  دل خواهند کرد. اگر دوستتان آزرده  خاطر  شده  بیشتر می شود و آنها 
را  با وی صحبت کنید.  همچنین  اگر چیزی شما  این مورد  است، نترسید که در 
ناراحت می کند، از صحبت در مورد آن خجالت نکشید؛ البته  صداقت با ُرک گویی 
)که می تواند باعث آزرده شدن دوستتان شود( متفاوت است؛ مثاًل اگر فکر می کنید 
که دوستتان مشکل خاصی دارد، وظیفه شما به عنوان یک دوست این است که در 

مورد آن مشکل و ناراحتي با وی صحبت کنید. 
برای  باشید،  داشته  طوالنی  مدت  و  پایدار  دوستی های  می خواهید  اگر  ضمن،  در 
اینکه  به خاطر  اگر  باشید.  آنها می توانید خودتان  بگذارید که در کنار  افرادی وقت 
دوستتان افکار یا انتخاب های متفاوتی دارد، در کنار او رفتاری خالی از صمیمیت و 
خلوص داشته باشید، دوستی تان دوام نخواهد داشت یا به مرور دچار مشکل می شوید. 

مثبت بین بودن 
افرادی که مدام نیمة خالی لیوان را می بینند، انرژی و آرزوهایتان را خراب خواهند 
ناامیدکننده باعث می شوند که  با بیان جمالت  کرد. این دسته از دوستان، همیشه 
روحیة تان را از دست بدهید، اما افراد مثبت بین، با کالم دلگرم کننده و رفتارشان، 

همراه شما در سختی ها و دشواری ها هستند.  

درک کردن تفاوت ها 
یک دوست خوب از شما انتظار ندارد که همیشه حرف او را تأیید کنید؛ در عوض 
وقتی شما عقیدة متفاوتی دارید و با وي موافق نیستید، به نظر شما احترام می گذارد. 
انجام این کار باعث می شود که روابط شما جذاب تر شود؛ زیرا دوستان خوب می توانند 
نظرات مختلف خود را دربارة موضوعات گوناگون با هم در میان بگذارند. الزمة انجام 
از  به دور  را،  واقعی تان  بتوانید خود  تا  اعتماد است  و  اطمینان  چنین کاری، وجود 

هرگونه ترس و دلهره ای، نمایان کنید.

دوست آن باشد 
ڪه گیرد دست دوست
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شنوایی خوب و مؤثر  
برای درک و حمایت کامل، الزم است که دوستتان 

به حرف شما با دقت گوش کند و شما نیز، به اندازه ای 
که در مورد خودتان حرف می زنید، باید به حرف دوستتان 

گوش بدهید. دوستانی که به حرف همدیگر گوش می دهند، برای 
یکدیگر اهمیت قائل هستند. اگر فقط منتظر تمام شدن صحبت های 

دوستتان باشید تا آنچه را که خودتان می خواهید بگویید، بیان کنید، بی شک 
دوست شما متوجه خواهد شد. سعی کنید تعادل را رعایت کنید تا نیمی از زمان 

مکالمه را دوستتان صحبت کند. گرچه بعضی افراد خجالتی تر از دیگران هستند، اما 
اگر دوستتان احساس کند که وقتی با شماست، فرصتی برای صحبت کردن ندارد، 

دوستی تان پیشرفتی نخواهد داشت. 

پذیرش اشتباهات و عذرخواهی 
همة  ما گاهی در روابطمان قضاوت های نادرست می کنیم. دوستان واقعی، به جای 
اینکه دلخوری شان را از یکدیگر پنهان کنند، مشکلشان را مستقیماً با همدیگر مطرح 
می کنند تا سوء تفاهم ها از بین برود. اگر شما یا دوستتان اشتباه کردید،  به جای 
انکار کردن، مسؤولیت آن اشتباه را بپذیرید و تظاهر نکنید که اتفاقی نیفتاده است و 
تقصیر را گردن فرد دیگری نیندازید. زمانی که عذرخواهی می کنید، باید آن را باور 
داشته باشید و دوستانتان باید صداقت را در صدای شما بشنوند؛ بنابراین، کاری نکنید 

که فکر کنند شما به احساساتشان اهمیت نمی دهید. 

بخشش و گذشت 
به همین دلیل می توانند  را درک می کنند و  دوستان خوب یکدیگر 

با  روابطمان  در  اگر  باشند.  گذشت  با  و  بخشنده  هم  به  نسبت 
دیگران، مدام درگیر دلخوری های گذشته باشیم، این روابط 

هیچ پیشرفتی نخواهد کرد. دوست خوب کسی است 
که بتواند گذشت کند، و اگر خطایی کردیم که 

باعث دلخوری شد، آن قدر با گذشت باشد 
که بتواند از اشتباهاتمان بگذرد. 
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

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

و همچنین منابع سؤاالت آزمون سراسري  سال 1400 

الفـ  دروس عمومی 

مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

1- زبان و ادبیات فارسی
97دهم11۰2۰1فارسی )1(
98یازدهم1112۰1فارسی )2( 
99دوازدهم1122۰1فارسی )3( 

2- عربی

97دهم 11۰2۰6عربی، زبان قرآن )1(
عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی 98یازدهم1112۰6عربی، زبان قرآن )2( 

99دوازدهم1122۰6عربی، زبان قرآن )3(
97دهم 11۰2۰7عربی، زبان قرآن )1(

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

98یازدهم1112۰7عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم1122۰7عربی، زبان قرآن )3(
عمومی گروه آزمایشی97دهم 11۰2۰8عربی، زبان قرآن )1(

علوم انسانی  برای دیپلمه های علوم و معارف 
اسالمی

98یازدهم1112۰8عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم1122۰8عربی، زبان قرآن )3(

3- فرهنگ و معارف اسالمی

97دهم11۰2۰4دین و زندگی )1(
عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی 98یازدهم1112۰4دین و زندگی )2(

99دوازدهم1122۰4دین و زندگی )3(
97دهم11۰2۰5دین و زندگی )1(

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

98یازدهم1112۰5دین و زندگی )2(
99دوازدهم1122۰5دین و زندگی )3(

عمومی گروه آزمایشی97دهم11۰227اصول عقاید )1(
 علوم انسانی برای دیپلمه های علوم و معارف 

اسالمی
98یازدهم111232اصول عقاید )2(
99دوازدهم112227اصول عقاید )3(

4- زبان انگلیسی
97دهم11۰23۰زبان خارجی )1(

98یازدهم111230انگلیسی )2(
99دوازدهم112230انگلیسی )3(

بدین وسیله به اطالع مي رساند که در آزمون سراسري سال 14۰۰ 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 14۰۰ همانند سال 1399 
حداکثر 3۰ درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و دروس موثر سوابق 

تحصیلی آزمون سال 14۰۰ 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 14۰۰ 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 14۰۰ بر اساس نظام 

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

1- ریاضیات

97دهم11۰211ریاضی )1( 
97دهم11۰213هندسه )1(
98یازدهم111213هندسه )2(

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

99دوازدهم112215ریاضیات گسسته 

2- فیزیك
97دهم11۰2۰9فیزیک )1( 
98یازدهم1112۰9فیزیک )2( 
99دوازدهم1122۰9فیزیک )3( 

3- شیمی
97دهم11۰21۰شیمی )1( 
98یازدهم11121۰شیمی )2( 
99دوازدهم11221۰شیمی )3(

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

98یازدهم111237زمین شناسی 1- زمین شناسی

2- ریاضیات
97دهم11۰211ریاضی )1(
98یازدهم111211ریاضی )2(
99دوازدهم112211ریاضی )3(

3- زیست شناسی
97دهم11۰216زیست شناسی )1(
98یازدهم111216زیست شناسی )2(
99دوازدهم112216زیست شناسی )3(

4- فیزیك
97دهم11۰214فیزیک  )1(
98یازدهم111244فیزیک )2( 
99دوازدهم112244فیزیک )3( 

5- شیمی
97دهم11۰21۰شیمی )1(
98یازدهم11121۰شیمی )2(
99دوازدهم11221۰شیمی )3(

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

1- ریاضیات
97دهم11۰212ریاضی و آمار )1(
98یازدهم111212ریاضی و آمار )2(
99دوازدهم112212ریاضی و آمار )3(

97دهم11۰221اقتصاد 2- اقتصاد

3- زبان و ادبیات فارسی
97دهم11۰2۰3علوم و فنون ادبی )1(
98یازدهم1112۰3علوم و فنون ادبی )2(
99دوازدهم1122۰3علوم و فنون ادبی )3(

4- زبان عربی

97دهم11۰2۰7عربی، زبان قرآن )1(
98یازدهم1112۰7عربی، زبان قرآن )2(
99دوازدهم1122۰7عربی، زبان قرآن )3(
97دهم11۰2۰8عربی، زبان قرآن )1(

دیپلمه های علوم و 
معارف اسالمی 98یازدهم1112۰8عربی، زبان قرآن )2(

99دوازدهم1122۰8عربی، زبان قرآن )3(

5- تاریخ

97دهم11۰219تاریخ )1( ـ ایران و جهان باستان
ـ از بعثت پیامبر اسالم تا پایان  تاریخ )2( 

98یازدهم111219صفویه
99دوازدهم112219تاریخ )3( ایران و جهان معاصر

97دهم11۰233تاریخ اسالم )1( 
دیپلمه های علوم و 

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

6- جغرافیا
97دهم11۰218جغرافیای ایران

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

7- علوم اجتماعی
97دهم11۰22۰جامعه شناسی )1(
98یازدهم111222جامعه شناسی )2(
99دوازدهم112222جامعه شناسی )3(

98یازدهم111226فلسفه 8- فلسفه
99دوازدهم112226فلسفه )2(

97دهم11۰223منطق9- منطق
98یازدهم111224روانشناسی10- روانشناسی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور     
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