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سالروز شهادت مظلومانه 
آیت ا... دڪرتبهشتی و 72 تن 
ازیاران امام خمینے)ره( گرامے باد

همراه با شما تا آزمون سراسري )بخش آخر(

جزئیات ترم تابستانی 
دانشگاه پیام نور اعالم شد

با اعالم جزئیات ترم تابستانی دانشگاه پیام نور، 
تابستانی  ترم  واحد  انتخاب  که  شد  مشخص 
این دانشگاه از ۱۶ تیرماه آغاز می شود و تا ۲۳ 

تیر ماه ادامه دارد. 
مقطع  دانشجویان  پیام نور،  دانشگاه  اعالم  اساس  بر 
بــرای  دانشگاه،  این  کارشناسی ارشد  و  کارشناسی 
از  شده  زمان بندی  برنامه  مطابق  واحد باید  انتخـاب 
 reg.  :به نشانی طریق سامانه جامع آموزشی گلستان 
سایر  همچنین دانشجویان  کنند.   pnu.ac.irاقدام 
در  تابستانی  ترم  گذراندن  متقاضی  که  دانشگاه ها، 
از  دارند  فرصت  تیرماه   20 تا  نیز  این دانشگاه هستند، 
طریق مراکز و واحدهای مجری در این ترم ثبت نام کنند.

بر این اساس، کالس های تابستانی از 24 تیرماه آغاز 
می شود و تا 24مرداد ماه ادامه دارد. همچنین دروس 
استثناء  )به  ارائه آن  و  است  ترم  میان  نمره  دارای 
درس حفظ جزء سی قرآن کریم( به شیوه خودخوان 

مجاز نیست.
در  دروس  اضافه  و  پیام نور، حذف  دانشگاه  اعالم  طبق 
دوره تابستانی امکان پذیر نیست و دروس نظری به صورت 
سامانه های  روی  )صرفاً  منطقه  سطح  در  و  الکترونیکی 

آموزش الکترونیکی مورد تأیید منطقه( ارائه می شود.

امروز و فردا و پس فردا چه کنیم؟

از روز گذشته روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است :

کارت آزمون سراسری سال 1400

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

ثبت نام مجدد رشته های با سوابق 
تحصیلي  کارشناسي  ناپیوسته

 سال 1400 

اگر در » اکنون« زندگی کنی ، زمان در دست تو خواهد بود

راهكارهاي ساده و عملي براي گذراندن روز آزمون

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

 رشته هاي جدید و اصالحات 
دفترچه کارداني نظام جدید 
فني و حرفه اي سال 1400 و 

تمدید مهلت ثبت نام
 و انتخاب رشته
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پست الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند:
شهید،  نه  و  پیامبرند  نه  که  هستند  گروهی 
ولی مردم به مقامی که خداوند به خاطر امر 
به معروف و نهي از منکر به آنها عطا فرموده 

است، غبطه می خورند. 

سپاس  با  داده،  تو  به  خدا  که  را  نعمتی  هر 
داشتن باقی بدار، و هیچ نعمت از نعمت های 

خدا را که ارزانی توست، ضایع مگذار. 

پیامبر گرامی اسالم )ص( فرمودند:
نماز، چهرۀ شیطان را سیاه می کند.

تا برگزاري آزمون سراسري سال 1400، چند روز بیشتر 
باقي نمانده است. به همین خاطر، مناسب دیدیم که در 
ستون »یادداشت هفته« واپسین شماره پیش از برگزاري 
آخر  روزهاي  از  بهینه  استفاده  چگونگي  از  آزمون،  این 
با شما سخن  آزمون  و جلسه  آزمون سراسري  به  مانده 

بگوییم.
الف - آخرین روزهاي باقي مانده تا کنکور

1- چند روز قبل از آزمون را به استراحت بپردازید و در 
این هنگام، دیگر مطالعه مطالب جدید را کنار بگذارید؛ 
زیرا در این روزهاي آخر، این مطالعه فقط استرس شما را 

بیشتر مي کند و هیچ ثمري برایتان نخواهد داشت. 
2- در این روزها به شناسایي دقیق و کامل حوزه امتحاني 
به  که  است  بهتر  کار،  این  انجام  براي  بپردازید.  خود 
شناسایي حوزه امتحاني تان از روي نقشه شهر یا منطقه 
محل سکونتتان اکتفا نکنید؛ به ویژه در شهرهاي بزرگ یا 
بسیار بزرگ مانند تهران، شخصاً به شناسایي مسیر رفت 
و آمد و همین طور خطوط تاکسیراني، اتوبوسراني، مترو 
و ... بپردازید تا در روز برگزاري آزمون، هنگام خروج از 
کنکور  برگزاري  به سمت محل  آسوده  با خاطري  خانه، 

حرکت کنید. 
3- سعي کنید که در این چند روز باقي مانده تا کنکور، 
اوقات خود را در کنار خانواده سپري کرده و در این کانون 
آزمون  جلسه  در  حضور  منظور  به  را  الزم  آرامش  گرم، 

سراسري، براي خود فراهم نمایید. 
4- از پناه بردن به افکار وسواس گونه راجع به همه چیز، 
به ویژه موفق شدن یا نشدن در آزمون سراسري، پرهیز 
کنید. به خاطر داشته باشید که براي موفقیت در آزمون 
سراسري پیِش رو، به فکري باز و ذهني پویا و پر نشاط 

نیاز دارید؛ پس آن را پریشان نکنید.
سبک،  اما  کافي،  غذاي  حتماً  کنکور،  برگزاري  5- شب 
نخورده اید  حال  به  تا  که  غذاهایي  خوردن  از  و  بخورید 
میزان  و  زیاد  چربي  داراي  که  غذاهایي  از  دسته  آن  یا 
از  همچنین  کنید.  خودداري  هستند،  باالیي  نشاسته 
اضطراب  رفتن  باال  موجب  که  کافئین دار،  مواد  مصرف 

مي شود، خودداري نمایید.
از آن  از شب هاي پیش  برگزاري کنکور، زودتر  6- شب 
و به اندازه کافي بخوابید تا سر جلسه آزمون، خواب آلود 

نباشید.
ب - روز آزمون سراسري

از  زودتر  ساعت  دو  یکي  حداقل  آزمون،  روز  صبح   -1
روزهاي قبل، از خواب برخیزید.

2- براي بیدار شدن بي دغدغه از خواب، مي توانید به یکي 
از اعضاي خانواده بسپارید که شما را بیدار کند تا آنکه 

نگران شنیدن زنگ ساعت باشید.
از  قبل  حتماً  دارید،  عادت  روزانه  استحمام  به  اگر   -3
خوردن صبحانه و خروج از خانه، براي شروع یک صبح با 

نشاط، این کار را انجام دهید.

و  مغذي  مواد  شامل  است  الزم  که  را،  صبحانه تان   -4
به طور کامل میل  باشد،  قندي مثل، مربا، کره و عسل 
کنید تا از جهت خون رساني به قواي فکري شما در جلسه 

آزمون، خللي ایجاد نشود. 
به  است  الزم  آزمون  برگزاري  روز  در  که  وسایلي   -5
همراه خود داشته باشید شامل: شناسنامه یا کارت ملي 
عکس دار، کارت ورود به جلسه، مداد مشکي نرم و پررنگ 
از قبل آماده کنید.  به تعداد کافي، پاک  کن و تراش را 
ضمناً از بردن وسایلي مانند: تلفن همراه یا ماشین حساب 
نمایید؛  آزمون، خودداري  در جلسه  همراه خود  به   ... و 
جلسه  سر  در  پیشگفته  وسایل  داشتن  همراه  به  چون 
استفاده نشود، تخلف  آنها  از  اگر  آزمون سراسري، حتي 

و تقلب محسوب مي شود.
6- یک بطري متوسط آب یا آب میوه شیرین، همراه چند 
شکالت، با خود به جلسه آزمون ببرید تا هنگام تشنگي یا 

افت فشار خون، از آنها استفاده نمایید.
جلسه  در  و خنک  راحت  مناسب،  لباس  و  با کفش   -7

آزمون حضور یابید.
امتحاني  حوزه  در  آزمون،  آغاز  از  پیش  ساعت  یک   -8
خود حضور پیدا کنید و احتمال بروز یا ایجاد مشکالتي 
در مسیر حوزه امتحاني چون ترافیک و ... را  نیز در نظر 

بگیرید.
آرامش  براي  و  کنید  آغاز  یاد خدا  با  را  آزمون خود   -9

بیشتر، تنها به او پناه ببرید. 
انتخاب  به  سپس  و  بخوانید  دقت  به  را  پرسش ها   -10

»درست ترین« گزینه هر پرسش بپردازید.
11- مواظب باشید که اگر پاسخ سؤالي را نمي دانید، به 
گزینه  چهار  از  یکي  انتخاب  به  تصادفي  و  حدسي  طور 
نپردازید؛ زیرا در صورت انتخاب پاسخ غلط، نمره منفي 
برایتان منظور خواهد شد. همچنین اگر به سؤالي پاسخ 
عالمت  سؤاالت  دفترچه  در  سؤال  شماره  کنار  ندادید، 

بگذارید تا دچار اشتباه نشوید.
12- وقت الزم براي پاسخ به هر سؤالي را در نظر داشته 
آسان تر  به پرسش هاي  پاسخ  با  باشید و سعي کنید که 
در آغاز، زماني را براي پاسخ دادن به پرسش هاي دشوار 
دشوارتر  سؤاالت  حل  به  نیز  آخر  در  و  کنید،  پس انداز 

بپردازید.
سال  یک  در  کشور  خاص  وضعیت  به  توجه  با   -13
گسترش  جهان،  سراسر  همانند  که  اخیر،  ماه  چند  و 
زدن  قبیل:  از  محدودیت های خاص،  بروز  موجب  کرونا، 
ماسک بر صورت، شست و شوی مداوم دست ها، رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی، ضد عفونی کردن دست ها با مواد 
ضد عفونی کننده و ... شده است، سعی کنید که با رعایت 
حقوق  به  خود،  سالمتی  حفظ  ضمن  پیشگفته،  موارد 

دیگران در این زمینه نیز احترام بگذارید. 
موفق باشید

همراه با شما تا آزمون سراسري )بخش آخر(
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پیرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال1400 در تاریخ 

1399/09/16، به اطالع ثبت نام کنندگان مجموعه امتحانی »1208- ریاضی« می رساند 
که کد ضریب و ضرایب دروس امتحاني رشته گرایش » دکتری پیوسته ریاضی گرایش 
ریاضی کاربردی« از مجموعه امتحانی »1208-ریاضی« )مندرج در صفحه 57 دفترچه 

راهنمای ثبت نام( مطابق سال قبل به شرح جدول زیر اصالح می شود.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

زمان برگزاری آزمون سراسري سال 1400
به اطالع ثبت نام کنندگان در آزمون سراسري سال ۱400 مي رساند که با توجه 
به مصوبه شصت و هشتمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، آزمون مذکور 

طبق زمان بندی ذیل برگزار خواهد شد:

زمان، روز و تاریخ آزمونگروه آزمایشیردیف

1400/4/09چهارشنبهصبح روزگروه آزمایشي هنر1

1400/4/10پنجشنبهصبح روزگروه آزمایشي علوم ریاضي و فني2

1400/4/10پنجشنبهصبح روزگروه آزمایشي علوم انساني3

1400/4/11جمعهصبح روزگروه آزمایشي علوم تجربي4

1400/4/12شنبهصبح روزگروه آزمایشي زبان هاي خارجي5

کارت  پرینت  به  نسبت   1400/4/6 مورخ  یکشنبه  روز  از  که  است  الزم  متقاضیان 
شرکت در جلسه آزمون خود اقدام نمایند. اطالعیه این سازمان در خصوص جزئیات 
منتشر  اطالع رسانی سازمان  درگاه  در  تاریخ 1400/3/30  در  آزمون،  این  برگزاری 
خواهد شد.                             روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

اصالح کد ضریب و ضرایب دروس امتحاني 

رشته گرایش »دکتری پیوسته ریاضی گرایش ریاضی 

کاربردی«  از  مجموعه امتحانی »1208- ریاضي« 

در آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال1400

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

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

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

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

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

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

خواهد شد.

کارداني  دوره هاي   در  آنها  پذیرش  که  رشته هایي  در  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به 
کل  »معدل  تحصیلي  سوابق  اساس  بر  صرفاً   1400 سال  ناپیوسته  کارشناسي  به 
تاریخ  )از  مقرر  زمان  در  که  صورتي  در  مي رساند  مي گیرد،  صورت  کارداني«  دوره 
برای  مي توانند  نشده اند،  ثبت نام  به  موفق   )  1400/04/04 لغایت   1400/03/23
مورخ  جمعه  روز  تا   1400/05/19 مورخ  سه شنبه  روز  از  رشته ها،  این  در  پذیرش 

دقیق  مطالعه  از  پس  و  مراجعه  سازمان  این  اطالع رساني  درگاه  به   1400/05/22
دفترچه راهنما و اصالحات مربوط به آن )موضوع اطالعیه هاي مورخ 1400/03/30 و 
1400/04/02 که از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان در دسترس است(، نسبت 

به ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش این رشته ها اقدام نمایند. 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

اعالم تاریخ ثبت نام مجدد در رشته های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلي »معدل 

کل دوره کارداني« دوره هاي  کارداني به کارشناسي  ناپیوسته سال 1400 
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اضطراب
سید امیر سید شنوا، رتبه 1 گروه آزمایشی علوم تجربی 99: پیشنهادم به داوطلبان  
این است که اگر از برنامۀ مطالعاتی تان عقب ماندید، به جای اظهار ناراحتی، بهتر است که 
برنامه را با خود عقب بکشید. اگر درس نخواندید،  اظهار کالفگی نکنید و بیش از اندازه 
به خودتان  فشار وارد نکنید. در ذهنتان انعطاف داشته باشید، من نمی گویم کم درس 
بخوانید، اما اگر بیش از توانتان هم درس بخوانید، نتیجه ای نخواهید گرفت. خود من تالش 
کردم که روزی 9 ساعت مطالعۀ مفید داشته باشم، اما بعد دیدم که این قدر مطالعه در روز، 

در توانم نیست و همان 6 یا 7 ساعت مطالعه را در روز داشتم.
علی مرتضی قلی، رتبه 3 گروه آزمایشی علوم انسانی 97: تا یک ماه مانده به آزمون 
سراسری، استرس نداشتم، اما یک ماه آخر، استرس به سراغم آمد که به نفعم هم تمام 
شد؛ چون باعث شد که بیشتر مطالعه کنم. سر جلسۀ آزمون هم  استرس نداشتم؛ حتی 
توجهم به یک نفر داوطلب جلوتر از خودم جلب شده بود که به جای تست زدن، مدادش 

را به طرف سقف پرت می کرد و بازی می کرد!
حلّیه فراست، رتبه  9 گروه آزمایشی علوم 
انسانی سال 97: من فردی استرسی هستم 
و برای آزمون سراسری، به جای اینکه از این 
را  استرسم  که  کردم  سعی  کنم،  گله  قضیه 
ریاضی،  درس  سر  مثاًل  کنم؛  خالقیت  عامل 
سعی می کردم که  راه حل های خاّلقانه پیدا 
کنم؛ راه حل هایی که وقتی استرس نداشتم به 
ذهنم نمی رسید و اصاًل نمی دانستم که چطور 
مسأله مورد نظر را حل کنم؛ در واقع، استرس 
که خودم  زمانی  از  درصدهایم  که  باعث شد 

تست می زنم، بهتر باشد! البته استرس معایبی هم داشت و باعث می شد که  گزینه ها را 
اشتباهی وارد کنم که این مشکل را هم با تست زیاد زدن حل کردم.

سید شایان پور میر بابایی، رتبه 1 گروه آزمایشی علوم تجربی سال 93: هنگام درس 
خواندن، گاه مضطرب می شدم که نکند نرسم درس ها را به طور کامل بخوانم. در این 
مواقع، مادرم خیلی روحیه می داد. خودم هم سعی می کردم که به این موضوع تا حد ممکن 
فکر نکنم و هدفم را فهمیدن عمیق درس ها قرار دهم. به خود می گفتم  که کنکوری های 
سال های قبل هم با این مشکل روبرو بوده و توانسته اند به نتیجه برسند و همه درس ها را 

بخوانند؛ پس من هم می توانم.
سید محمد صادق کشاورزی، رتبه 2 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی سال 97:  روز 
آخر با دوستانم به پارک رفتم و ساعت 7 بعد از ظهر به خانه آمدم و زود خوابیدم. خدا 
را شکر که فضای جلسۀ آزمون ما شاد بود و حس خوبی داشتم؛ اما با شروع آزمون، 
کمی مضطرب شدم، ولی تست هفتم یا هشتم ادبیات بود که به خودم مسلط شدم. در 
کل، عمومی هایم را خوب دادم، اما سر سؤال های ریاضی نتوانستم 5 تست اول را بزنم 
که برایم بی سابقه بود؛ اما بعد به خودم گفتم 
مهم نیست و آنها را بعداً حل می کنم. سر درس 
شیمی هم کمی مضطرب شدم، ولی چون وقت 

زیاد داشتم، نگرانی ام رفع شد .
سجاد فقفور مغربی، رتبۀ 7 گروه آزمایشی 
جلسۀ  97:  سر  سال  فنی  و  ریاضی  علوم 
اذیتم  استرسم  اما  داشتم،  استرس  آزمون، 
نکرد؛ در عوض، سرعتم را باال برد و من 15 
دقیقه در دروس عمومی  و 45 دقیقه در دروس 

اختصاصی وقت اضافه آوردم!

امروز و فردا و پس فردا چه ڪنیم؟
این روزها چه کنیم؟ چه بخوانیم؟ چه بخوریم؟ چطور با اضطرابمان مبارزه کنیم؟ اگر سر جلسة آزمون دچار اضطراب 

شدیم چه کنیم؟ روز قبل از آزمون سراسری چه باید کرد؟
ده ها سؤال از این دست، در ذهن تک تک داوطلبان هست. حاال بعضی ها ذهنشان را دربست در اختیار این دست از 
سؤال ها قرار داده اند و بعضی آرامش بیشتری دارند؛ اما اگر از ما بپرسید، می گوییم کار درست این است که هیچ کار 
عجیب و غریبی انجام ندهید و مثل همیشه عمل کنید؛ مثل همة امتحان های دیگری که در طی تحصیلتان داده  و پشت 
سر گذاشته اید؛ در واقع، هیچ قانون نوشته شده یا نا نوشته ای برای بهتر بودن در این دوران وجود ندارد. بله امکان 
دارد که شما سر جلسة آزمون مضطرب شوید، امکان دارد که شب آخر خواب خوبی نداشته باشید یا مشکل پیش بینی 
نشده ای برای شما اتفاق بیفتد، اما هیچ یک از اینها نمی تواند مانع از موفقیت شما باشد. همان طور که رتبه های برتر 
نیز گاه با همین مشکالت روبرو بوده و باز رتبة خوبی کسب کرده اند. به همین منظور، سراغ رتبه های برتر در چند سال 
اخیر رفتیم و در بارة این هفتة آخر و اینکه چطور توانسته اند در این روزهای حساس آرامش الزم را داشته باشند و آیا 
آنها با مشکلی روبرو بوده اند، و اگر جوابشان مثبت بوده است، چگونه با مشکل خود برخورد کرده اند، صحبت کرده ایم.
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روزبه امین تفرشی، رتبۀ 6 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی سال 97: روز  قبل از 
آزمون سراسری، به گفتۀ مشاورمان، صبح زود بیدار شدیم تا شب راحت تر خوابمان ببرد. 
بعد از ظهر با برادرم استخر رفتم تا خسته تر شوم و شب بهتر بخوابم. روز برگزاری آزمون 
سراسری هم، فقط 10 دقیقه مانده به شروع آزمون، به جلسۀ آزمون سراسری رسیدم. این 
دیر رسیدن باعث شد که کمی استرس داشته باشم و حتی ابتدای آزمون و سر سؤال های 
ادبیات خیلی استرس داشتم؛ البته به مرور استرسم کمتر شد، ولی کاماًل از بین نرفت؛ 
در حالی که من در آزمون های آزمایشی هیچ وقت دچار استرس نمی شدم. سر آزمون 

اختصاصی هم وقت کم آوردم و به 5 تا سؤال فیزیک نرسیدم.

عدم تمرکز
محمد امین زارع، رتبه 5 گروه آزمایشی علوم انسانی 97:  به نظر من، حواس پرتی 
و  دارد  پرتی  ساعت   10 در  ربع  یک  نفر،  یک  حاال  می آید.  کس  همه  سراغ 
دیگری 5 ساعت از وقتش را هدر می دهد. نکته این است که تن به حواس پرتی ندهیم 
و آن را به حداقل برسانیم. من با ذکر گفتن، در مقابل حواس پرتی مقاومت می کردم. 
اول هر درس آیه الکرسی می خواندم و اگر حواسم پرت می شد، صلوات می فرستادم. هر 
وقت هم که به مسائل بی فایده ای مثل اینکه آیا در نهایت رتبۀ خوب می آورم یا نه فکر 
ِ أَْن أَُکوَن ِمَن الَْجاِهلِیَن« را می خواندم؛ زیرا معتقد بودم که این  می کردم، آیۀ » أَُعوُذ بِاللَّ
فکر های بی فایده، یک نوع جهل است؛ حتی باالی برگه های کتاب های درسی ام این آیه را 

می نوشتم؛ در کل، به توسل و توکل، بسیار اعتقاد داشتم.

نیایش، راهكاری برای رسیدن به آرامش
علی براتی، رتبه 1 گروه آزمایشی علوم تجربی 97: بسیاری از اوقات، پس از نماز یا 
در فرصت های دیگر، با خدا حرف می زدم و از او برای اینکه یاورم هست و در  رسیدن به 
هدفم کمکم می کند، تشکر می کردم. زمانی هم که نتیجه ام بد می شد، با پروردگار حرف 
می زدم و به او می گفتم که فقط تو می توانی کمکم کنی. در کل، معتقدم که نیایش در 
آرامش فرد خیلی مؤثر است؛ اینکه بدانی کسی هست که  بسیار قدرتمند است و حواسش 

به تو هست و اگر تالش کنی و به او توکل کنی، کمکت خواهد کرد.
علی مرتضی قلی، رتبه 3 گروه آزمایشی علوم انسانی 97: یک بحث، بحث روحی 
است که به آدم آرامش می دهد و نکته دیگر اینکه وقتی معتقد باشی همه چیز دست 
خداست و به سمت او بروی، لطف و رحمتش شامل حالت می شود؛ برای مثال، همین 
مسأله ماه رمضان، درست است که باعث شد کمی از لحاظ درسی افت کنم، اما من باور 
داشتم که همه چیز دست خداست و من باید به وظایفم عمل کنم، و در نهایت، با اینکه 
هیچ وقت رتبه ام در آزمون های آزمایشی زیر 20 نشده بود، در آزمون سراسری رتبه ام 3 

شد!
محمد امین زارع، رتبه 5 گروه آزمایشی علوم انسانی 97:  وقتی خودت را به وجودی 
وصل می کنی که حد ندارد، توانت چند برابر می شود. او کمکت می کند که جلو بروی، و 
هر چه کمکت کند هم چیزی از او کم نخواهدشد و فقط به ما اضافه می شود. می خواهم 
بگویم وقتی به پروردگار توکل کنی، تأثیرش را در زندگی ات می بینی و متوجه می شوی 

که خیلی چیزها دست تو نیست و فقط با توکل به پروردگار، قدرت پیدا خواهی کرد.
سید شایان پور میر بابایی، رتبۀ 1 گروه آزمایشی علوم تجربی 93: بی شک، نیایش 
و ارتباط با قادر مطلق، در آرامش هر فردی مؤثر است. برای من هم همین طور بود، و 
هر وقت نگران می شدم، یاد خدا به من آرامش می داد. همچنین شرکت در نماز جماعت 

مدرسه هم در آرامشم مؤثر بود.
علی والیی، رتبه 1 گروه آزمایشی علوم انسانی سال93 : نیایش قطعاً تأثیری بسیار 
مثبت دارد؛ به خصوص  در مبارزه با اضطراب، بسیار مفید است. خود من زمان هایی که 
اضطرابم بیشتر می شد، با یاد خدا و نیایش، آرامش پیدا می کردم. جالب اینجاست که 
آزمون سراسری، تنها جلسه ای بود که من اضطراب نداشتم؛ تا جایی که وقتی آزمون تمام 
شد، با خود گفتم شاید متوجه نکات و ظرایف سؤال ها نشدم که آن قدر با آرامش به آنها 
پاسخ دادم. شب قبل از آزمون  هم  به موقع و خیلی راحت خوابیدم. تصور می کنم که 
این آرامش را به خاطر توکلم پیدا کرده بودم. با خودم گفتم من هر کاری که الزم بود و 
در حد توانم بود ، انجام دادم و مابقی در دست خداست و اینکه هر چه صالح بداند، پیش 

خواهد آمد.
سجاد فقفور مغربی، رتبه 7 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی سال 97:  سال آمادگی 
و شرکت در آزمون سراسری، سال پراسترسی است و اگر فردی بخواهد بر این مشکل فایق 
بیاید، نیایش کمکش می کند. در کل، در دوره های سخت زندگی، اعتقادات می تواند یاور 
انسان باشد. به نظر من کسی که برای خدا درس بخواند، یک ساعتش به اندازۀ 10 ساعت 
کیفیت دارد؛ چون آدم باید پیوستگی ذهنی به هدف پیدا کند و مذهب کمک بزرگی برای 

پیوستگی ذهنی به هدف است.
یاسمن میر، رتبه 6 گروه آزمایشی علوم تجربی سال 96: هیچ وقت نشد که به خاطر 

درس، نمازم قضا شود. معتقدم که نماز و نیایش، باعث آرامش بیشتر انسان می شود.
الهام حبیب زاده، رتبه 4 گروه آزمایشی علوم انسانی سال 93: نیایش  برای من بسیار 
راهگشا بود؛ برای مثال، نماز اول وقت و اینکه تا جایی که امکان دارد همیشه با وضو باشم 
به من آرامش می بخشید. همچنین در ایام عید نوروز، برای مدت کوتاهی هر دو ساعت یک 
بار، یک صفحه قرآن می خواندم . به نظر خودم انجام همین کار، هر چند که مدت زیادی 

ادامه نداشت، به درس خواندنم برکت داد و باعث تثبیت مطالب در ذهنم شد.

 یک هفته قبل از آزمون سراسری
ابوالفضل حاجی محمد حسین کاشی، رتبه یک گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 
سال 99: یک هفته قبل از برگزاری آزمون سراسری، دو سه آزمون سراسری آزمایشی 

دادم و به مطالعه دروسی مثل معارف اسالمی و شیمی یا لغات فارسی و زبان پرداختم.
 محمد مهدی ابوترابی، رتبه 10 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در سال 98: یک 
هفته قبل از آزمون، ساعت 6 صبح بیدار می شدم؛ چون در کل عادت به صبح زود بیدار 
شدن ندارم و این طوری خودم را آماده می کردم. روز قبل از آزمون هم تا 6 بعد از ظهر، 
حفظیاتی مثل فرمول های فیزیک یا شیمی  و تاریخ ادبیات را دوره کردم. صبح سر جلسۀ 
تا از  اما در حوزه محل برگزاری آزمون، چند  آزمون، کمی هیجان و استرس داشتم، 
دوستان دوران دبستانم را دیدم و آرامشی نسبی گرفتم. با شروع آزمون، دوباره استرسم 
برگشت و ادبیات را خوب ندادم ، اما چون در عربی قوی بودم، استرسم از بین رفت و باز 

سر سؤال های ریاضی، وقتی دیدم که سؤال ها خیلی آسان است، خودم را باختم.
پدرام افشار، رتبه 4 گروه آزمایشی علوم تجربی سال 91: سعي مي کردم، به ویژه در 
روزهاي آخر، سبک سؤاالت آزمون سراسری را بررسي کنم؛ یعني بارها دفترچه آزمون 
سراسری را بررسي کردم که ببینم مثاًل در درس هاي مختلف طراح ها دنبال چه هستند و 
آیا توجهشان به یک سري مسائل خاص است یا نه. همین  موضوع به من کمک کرد که 
مباحث را بتوانم پیش بیني کنم که احتماالً با توجه به رویکردي که طراحان در گذشته 

داشته اند، امسال دست روي این مسائل مي گذارند.
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تارا فرسادفر، رتبه 1 گروه آزمایشی هنر سال 93: ابتدای سال تحصیلی استرس داشتم، 
اما از آذر ماه استرسم از بین رفت؛ چون به خودم و توانایی هایم ایمان پیدا کرده بودم. در 
کل، اعتماد داشتن به خود و احساس آرامش در آزمون سراسری، به ویژه در گروه آزمایشی 
هنر، بسیار مهم است؛ چون تعدادی از سؤال های این گروه آزمایشی، از منابع خارج از 
کتاب های درسی است، و اگر داوطلبی سر آزمون، با دیدن این سؤال ها روحیه اش را از 
دست بدهد، نمی تواند موفق شود. من به خودم می گفتم اگر من پاسخ سؤالی را نمی دانم، 

دیگران  هم نمی دانند، و حتماً وضع من بهتر از سایر داوطلبان است.
استرس  الهام حبیب زاده، رتبه 4 گروه آزمایشی علوم انسانی سال 93:  چندان 
نداشتم؛ چون به خداوند توکل می کردم و طبق همان داستان معروف که پیامبر)ص(  وارد 
مسجد می شوند و می بینند که عده ای نماز می خوانند و گروهی مشغول مطالعه هستند، 
به سراغ آنهایی که مطالعه می کنند، می روند و می گویند که ارزش کار این افراد، بیشتر 
از عبادت است، معتقد بودم که خداوند تالش مرا می بیند؛ چون به انجام کاری می پردازم 
که در نزد او و بهترین بندگانش، برترین کار است؛ البته گاه که از برنامه ام عقب می افتادم، 

کمی نگران می شدم و باز به خدا توکل می کردم و آرامش می افتم.

روز قبل از آزمون سراسری
سید امیر سید شنوا، رتبه 1 گروه آزمایشی علوم تجربی سال 99: پنجشنبه، برای اینکه 
آرامش کسب کنم، به پیاده روی رفتم و شب فیلم تکراری تماشا کردم. هدفم این بود که 
زود بخوابم، اما اشتباه کردم که زود به رختخواب رفتم؛ چون خوابم نبرد و کالفه شدم .به 
نظرم  بهتر است یا از چند هفته قبل، زمان خواب را عوض کرد و یا شب آزمون سراسری 

هم مثل سایر شب ها خوابید. 
مهدی محمدی تمر، رتبه 1 گروه آزمایشی علوم انسانی سال 99:  قبل از روز آزمون، 
یک بار با ماسک در خانه آزمون دادم و برای شرایط آزمون آماده بودم. روز قبل از آزمون 
هم صلوات نذر کرده بودم و فکر می کنم که همان صلوات ها مؤثر واقع شد و سر جلسه 

آزمون اصاًل مضطرب نبودم.
علی براتی، رتبه 1 گروه آزمایشی علوم تجربی  سال 97: صبح قبل از آزمون سراسری، 
حدود یک یا دو ساعت معارف اسالمی خواندم و روی مباحثی که کمتر مطالعه کرده بودم، 
تمرکز کردم. بعد مباحث مشترک  سؤال های آزمون سراسری گروه های آزمایشی علوم 
تجربی و علوم ریاضی و فنی را حل کردم. غروب هم همراه خانواده بیرون رفتم و در نهایت 

به خانه برگشتم و به موقع خوابیدم
روژینا آزادی، رتبه 1 گروه آزمایشی هنر سال 99: روز قبل از آزمون، خیلی آرامش 
داشتم و به خودم اعتماد کرده بودم و می گفتم همه را بلدی و گوشی ام را خاموش کردم 
و از فضای مجازی خارج شدم و سعی می کردم که آهنگ های شاد گوش بدهم و توکل به 
خدا کردم که خودش تالش مرا دیده و امیدوار بودم که نتیجه اش را به من هدیه بدهد. 
نسبتاً هم زود خوابیدم؛ چون من خوابم را  از اول »فیکس« کرده بودم و خواب نا منظمی 

 نداشتم و اذیت نشدم.
سید شایان پور میر بابایی، رتبه 1 گروه آزمایشی علوم تجربی سال 93: صبح روز قبل 
از آزمون سراسری، کمی زیست شناسی، معارف اسالمی و زمین شناسی خواندم و بعد از 
ظهر آن روز، سؤال های گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی را بررسی کردم که خیلی کمکم 
کرد و فهمیدم که معارف اسالمی و شیمی نسبت به سال قبل سخت تر شده است و این 
موضوع از لحاظ روحی آماده ام کرد. بعد با خانواده بیرون رفتم و کمی بدمینتون بازی کردم 

و شب به خانه برگشتم.
سجاد فقفور مغربی، رتبه 7 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی سال 97:  دو روز 

مانده به آزمون سراسری ، درس خواندن را تعطیل کردم. شب قبل از آزمون سراسری، 
یک فیلم مستند تلویزیون گذاشته بود که تا یازده شب ادامه داشت؛ آن را نگاه کردم و 
سپس خوابیدم؛ اما ساعت چهار و نیم صبح بیدار شدم و یک موسیقی آرام بخش برای 
خودم گذاشتم و تا ساعت 6 صبح در تختم ماندم. بعد هم صبحانۀ سبکی خورردم و سر 

جلسۀ آزمون رفتم .
فاطمه جعفری، رتبه 8 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی سال 98 : روز قبل از آزمون 
سراسری، اصاًل درس نخواندم و سعی کردم که زود از خواب بیدار شوم و بعد از ظهر نخوابم 
تا شب راحت بخوابم. بعد از ظهر هم بیرون رفتم و کمی گشتم تا خسته شوم. سر جلسۀ 

آزمون نیز در ابتدا یک هیجان خاصی داشتم، اما بعد آرام شدم.
 

سرجلسۀ آزمون سراسری
ابوالفضل حاجی محمد حسین کاشی، رتبه 1 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی سال 
99: سر جلسه آزمون، برای تست زدن از زمان نقصانی استفاده می کردم؛ یعنی، تست هایی 
را که بلد نبودم یا وقت گیر بودند، با آرامش عالمت می زدم، رد می کردم و بعداً برمی گشتم 
و در زمان باقی مانده، رویشان فکر می کردم. تست هایی  را هم که اصاًل نمی دانستم یا 

مسأله هایی را که وقت گیر بود، کنار می گذاشتم و نمی زدم.
روژینا آزادی، رتبه 1 گروه آزمایشی هنر سال 99: ابتدای دفترچه، سؤال های ادبیات 
است و سؤال های ادبیات سال 99 واقعاً مشکل بود؛ اما خوشبختانه روحیه ام را نباختم و 
گفتم اگر این سؤاالت برای من مشکل است برای دیگران هم سخت است و همه همین 
سؤال ها را جواب می دهند و نباید زمان زیادی به این سؤال ها اختصاص بدهم و درس های 
بعدی را خراب کنم. وقتی پاسخنامه ام را در بخش ادبیات می دیدم، با خودم می گفتم که 
ای خدا چقدر سفید دارم! اما نترسیدم و روحیه ام را از دست ندادم  و به خودم گفتم که 
درس های دیگر را خوب بده .بعد از آزمون سراسری، از دوستان نزدیکم که پرسیدم چه 
کردید، می گفتند که وقتمان برای ادبیات از دست رفت و درس های دیگر را از دست دادیم.

سارا همتی، رتبۀ 1 گروه آزمایشی علوم تجربی سال 94: قبل از آزمون سراسری، کمی 
نگرانی به سراغم آمده بود. 5 دقیقه بعد از شروع آزمون، همه چیز به روال عادی برگشت 
و با آرامش کامل آزمون دادم. من سر جلسه، اصاًل به آزمون سراسری فکر نمی کردم؛ فقط 

بر سؤاالت تمرکز کرده بودم  که آنها را چگونه حل کنم.
سید شایان پور میر بابایی، رتبه 1 گروه آزمایشی علوم تجربی سال 93: سر جلسه 
آزمون سراسری هم، بر خالف آزمون های آزمایشی که هیچ وقت مضطرب نمی شدم، در 
ابتدا کمی اضطراب داشتم و تا یک ربع هم این اضطراب ادامه داشت؛ برای همین، دو سؤال 
ادبیات را صحیح جواب ندادم؛ اما بعد از یک ربع این  مشکلم رفع شد و با آرامش ادامه 
دادم. من کاًل همیشه طبق ترتیب دفترچه به سؤاالت پاسخ می دادم و سرعتم در تست زنی 
باال بود؛ بنابراین، همیشه وقت زیاد می آوردم و به سراغ تست هایی می رفتم که احساس 
می  کردم ممکن است به آنها اشتباه پاسخ داده باشم. همچنین به سراغ سؤاالتی می رفتم 
که آنها را نزده بودم. آنها را دوباره حل می کردم. معموالً آن قدر وقت اضافه می آوردم که 

می توانستم دوباره از اول شروع به حل تست ها کنم!
در مورد سؤاالت سخت و وقت گیر، معموالً سعی می کردم که در مورد حل آنها  فکر کنم. 
وقتی به نتیجه نمی رسیدم، دور آنها را خط می کشیدم و بعد از پایان آزمون، دوباره به آن 
سؤاالت برمی گشتم. اغلب سعی می کردم که صورت سؤال را خوب بخوانم؛ چون گاهی 
به دلیل بی دقتی در خواندن صورت سؤال، نمی توانستم پاسخ درست را پیدا کنم. معموالً 

از 200 سؤال، 15 سؤال را جواب نمی دادم و برمی گشتم و  مجدداً به آنها فکر می کردم.
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زمان  و  زمین  از  آدم  که  هست  زندگی  در   روزهایی 
دقایق  به  که چشمت  هست  روزهایی  می شود.  خسته 
درس  از  که  روزهایی  بگذرد.  زودتر  چه  هر  که  است 
بزنی  پلک  می خواهد  دلت  و  می شوی  خسته  خواندن 
نیست که  و  دیگر الزم  داده ای  را  ببینی که کنکور  و 

درس بخوانی.
گرم  روزهای  این  در  که  دارم  قبول  هم  من  راستش 
گاهی خسته  که  توست  این حق  تابستانی،  طوالنی  و 
از  و  بزنی  جا  که   نمی شود  باعث  این حق   اما  شوی؛ 

تالش دست برداری.
تالشی  باز  و  بود  خسته  می توان  چطور  چطور؟  ولی 
مستمر داشت؟ شاید خواندن نکات زیر بتواند  تو را در 

این روزهای آخر مانده به کنکور، مصمم تر کند.

از دیروز فاصله بگیرید و به فردا فكر نكنید
هیچ وقت به این فکر کرده اید که چرا امروزتان صرف 
کنید،  کمی دقت  اگر  می شود؟  اندوه  و  غم  و  کالفگی 
متوجه می شوید که علت این همه خستگی، دلمردگی 
و کالفگی، این است که به جای ماندن در اکنون، یا در 

گذشته هستیم یا به آینده فکر می کنیم.
برای مثال، مشغول حل یک تست نسبتاً دشوار ریاضی 
هستید. همین که کمی  در رسیدن به جواب با مشکل 
از  مشکل  که  می کنید  فکر  این  به  می شوید،  روبرو 
کجاست. حتماً به این علت نمی توانید به جواب برسید 
که دبیرتان خوب درس نداده است؛ یا برای این بوده که 
در فضای آن الین نمی توان به خوبی نکته های ریاضی را 
این است که موقع آموزش  برای  درک کرد. شاید هم 
نگران  گاهی هم  بوده اید.  بیمار  نظر شما  مورد  مبحث 
اگر  که  می کنید  فکر  خودتان  پیش  و  می شوید  آینده 
شبیه این تست در کنکور بیاید، چه کنید یا اگر  بیشتر 
سؤال های ریاضی را نتوانید حل کنید، چه خواهد شد 
یا اینکه اصاًل اگر رتبۀ کنکورتان به همین دلیل خراب 

شود، چه باید کنید؟
خالصه اینکه آن قدر در گذشته یا آینده غرق می شوید 
که ذهنتان خسته می شود و از کار اصلی و مهمی که 
باید بکنید، و آن هم حل تست مورد نظر و یاد گرفتن 
راه حل آن است، باز می مانید؛ به عبارت دیگر، شما لذت 
بهره بردن از کارایی داشتن در زمان حال را به خاطر 
آنچه که در گذشته بوده است یا آنچه که فکر می کنید 
در آینده اتفاق خواهد افتاد، از دست می دهید؛ دو امری 
که بر آنها هیچ تسلطی ندارید و جز خستگی و ناراحتی 

بهره ای برای شما ندارد.   
اگر شما می خواهید که در آینده دور یا نزدیک، بتوانید 
لحظه،  این  در  باید  دهید  پاسخ  ریاضی  سؤال های  به 
بهترین و کارآمدتریِن خودتان باشید؛ چون تنها راه رخ 
دادن آنچه در آینده می خواهید، فراهم کردن شرایط آن 

در زمان حال است.
انجام دهید  به زور  را  اگر کاری  باشید که  توجه داشه 
باز هم موفق  انجام آن در زمان حال لذت نبرید،  از  و 
گذشته  گرفتار  یا  آن،  انجام  موقع  چون  شد؛  نخواهید 
اکنون  که  صفحه ای  از  باید  بوده اید.  آینده  درگیر  یا 
می خوانید، تستی که در حال حاضر پاسخ می دهید، و 
مرور درستان در این زمان لذت ببرید تا در ذهن شما 

بنشیند و ماندگار شود.

چاله ای به نام »حاال بی فایده است«! 
در  بودن  برای  که  تصور می کنند  داوطلبان  از   عده ای 
حال و تالش برای بهره برداری از زماِن »اکنون«، دیر 
ابتدا  از همان  بعد  کنکور سال  برای  و می گویند  است 
تالش خواهند کرد و وقتشان را در گذشته یا آینده هدر 

نخواهند داد.
مطمئن باشید که اگر بودن در حال را به فردا موکول 
کنید، هیچ وقت آن فردا نخواهد آمد و شما همیشه در 

آرزوی فردای موهوم باقی خواهید ماند.
بارها شکست  از  بعد  مکتشفان،  و  مخترعان  بزرگترین 
رسیده اند.آنها  موفقیت  به  ناامیدی،  مرز  در  و  خوردن 
یا  فردا  امید  به  وقت  هیچ  و  کرده  تالش  بارها  و  بارها 
نکرده اند  پشت  امروزشان  تالش  به  موهوم،  فرداهای 
که اگر چنین می کردند، هیچ اختراع و اکتشافی انجام 
نمی شد. بی خود نیست که »تامس ادیسون« می گوید: 
ریختن  عرق  درصد   99 و  نبوغ  درصد  یک  »موفقیت، 
ما، در  او همچنین می گوید: »بزرگترین ضعف  است.« 
راه  مطمئن ترین  همیشه  و  است،  نهفته  شدن  تسلیم 

برای  موفقیت، تالش دوباره خواهد بود.« 
پروردگارت  به  را  فردا  و  بگیر  فاصله  دیروزت  از  پس، 
بسپار و این لحظه را زیبا زندگی کن تا فاصله ات را با 

رؤیاهایت کم کنی.
از  یکی  میالدی   1968 المپیک  ماراتن  دوی  داستان 

بهترین نمونه های این گونه زیستن است.
شهر  در  المپیک  مسابقات  میالدی   1968 سال 
ستیون  ا ن  »جا و  می شد  ر  ا برگز مکزیکوسیتی 
دوی  در  شرکت کننده   72 ز  ا یکی  ری«  ا کو آ

42 کیلومتر از کشور تانزانیا بود. در بین کیلومتر 19 و 
20 این مسابقه، جان استیون به سختی به زمین خورد 
باندپیچی  از  او بعد  اما  و زانوی وی آسیب جدی دید، 
پایش به دویدن ادامه داد. وی در راه گاهی می ایستاد و 
دست روی پای آسیب دیده اش می گذاشت و در نهایت 
و  بود  تاریک شده  هوا  که  حالی  در  حدود ساعت 19 
تماشاچی ها در حال ترک استادیوم بودند، با صدای آژیر 
به  آکواری  استیون  جان  ورود  متوجه  پلیس،  چراغ  و 
استادیوم شدند. تماشاچی های باقی مانده در استادیوم، 
اکنون تا جایی که می توانستند، در حال تشویق استیون 
بودند. وی پس از 3 ساعت و 25 دقیقه و 27 ثانیه  از 
زمان آغاز مسابقه، نفس نفس زنان و در میان کف زدن 
افتاد.  زمین  روی  و  گذشت  پایان  خط  تماشاچیان، از 
وقتی نفرات اول از خط پایان گذشتند، استادیوم این قدر 
هجوم  او  سوی  خبرنگاران  به  نداشت!  هیجان  و  شور 
آوردند و نور پی درپی فالش ها استادیوم را روشن کرده 

بود؛ انگار نه انگار که دیگر شب شده بود!
آن  و  آموختند  بزرگی  درس  او  از  جهانیان  شب  آن 
یک  وی  بود.  نتیجه  کسب  از  مستقل  حرکت،  اصالت 
لحظه به این فکر نکرد که نفر آخر است و به این فکر 
تحقیرآمیز  نگاه  تحمل  از  پیشگیری  برای  که  نکرد 
او  کند.  خالی  را  میدان  بودن،  آخر  خاطر  به  دیگران 
اصالت  کند،  طی  را  مسیر  این  که  بود  گرفته  تصمیم 
باعث  تصمیمش،  اجرای  در  استقامتش  و  وی  تصمیم 
شد تا جهانیان به ارزش جدیدی توجه کنند؛ ارزشی که 

احترامی تحسین برانگیز به دنبال داشت
او در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسیده بود چرا با 
آن وضع و در حالی که نفر آخر بودید، از ادامه مسابقه 
منصرف نشدید، ابتدا فقط گفت: »برای شما قابل درک 
نیست!« و بعد در برابر اصرار آن خبرنگار ادامه داد: »مردم 
کشورم مرا 5000 مایل تا مکزیکوسیتی نفرستاده اند که 
فقط مسابقه را شروع کنم؛ مرا فرستاده اند که آن را به 

پایان برسانم!«
این روزها بعد از گذشت بیش از 50 سال، کسی »مامو 
وولده« را که سال 1968 میالدی جایگاه نخستین دو 

جان  اما  خاطرندارد،  به  آورد،  دست  به  را  ماراتن 
است؛  شده  اسطوره  یک  به  تبدیل  استیون 

است«  شده  دیر  »دیگر  برایش  چون 
را  شکست  و  نداشت  مفهومی 

نپذیرفت و تسلیم نشد.   

اگر در » اڪنون« زندگی ڪنے ، 
زمان در دست تو خواهد بود
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به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون  سراسري  سال 1400 مي رساند که آزمون عمومي و 
اختصاصي هر یک از گروه های آزمایشي در تاریخ های اعالم شده به شرح ذیل در 414 
شهرستان و بخش مختلف کشور )به شرح جدول شماره 1 مندرج در ذیل این اطالعیه که 

در سایت سازمان سنجش منتشر شده است(  برگزار خواهد شد.

تاریخ برگزاری آزمونگروه هاي آزمایشي 

صبح چهارشنبه  1400/4/09هنر

علوم انسانی
صبح پنجشنبه  1400/4/10علوم ریاضی و فنی

صبح جمعه 1400/4/11علوم تجربی

صبح شنبه 1400/4/12زبان هاي خارجي

الف- نحوه  و زمان پرینت برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون
 کارت هاي  شرکت در  آزمون  همه متقاضیان  به همراه راهنماي شرکت در آزمون، از روز 
یکشنبه مورخ 1400/4/6 لغایت روز سه  شنبه مورخ 1400/4/8 براي مشاهده و پرینت روي 
درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت؛ لذا متقاضیان  شرکت  
در آزمون ، براي پرینت کارت شرکت در آزمون، باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق، به 
درگاه اطالع رساني مذکور مراجعه نموده و با وارد نمودن شماره سریال کارت اعتباري ثبت نام 
)12 رقمي( و شماره شناسنامه یا شماره پرونده و کدپي گیري ثبت نام )16 رقمي( و نام و 
نام خانوادگي، کدملي و سریال شماره شناسنامه، یک نسخه پرینت از راهنما و کارت شرکت 
در آزمون تهیه نمایند. متقاضیاني که در دو یا سه گروه آزمایشي متقاضي شده اند، باید، 
بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشي اصلي، برحسب مورد، نسبت به  عالوه 
پرینت کارت گروه آزمایشي دوم یا گروه هاي آزمایشي دوم و سوم )گروه هاي آزمایشي هنر 
و زبان هاي خارجي( خود نیز اقدام نمایند. متقاضیان براي پرینت کارت شرکت در آزمون، 
باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده روي کارت شرکت در 
آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمایند. براي شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن 
پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عکس دار و ارائه 
آن، الزامي است. متقاضیان، در صورت مشاهده نقص احتمالی در کارت شرکت در آزمون، 
مي بایستي »مطابق بند »ب« این اطالعیه« به حوزه هاي رفع نقص کارت مندرج در جدول 
شماره 2 )موجود در ذیل همین اطالعیه که در سایت سازمان سنجش منتشر شده است( 

مراجعه نمایند.
یادآوری مهم: چنانچه متقاضی، به دلیل در اختیار نداشتن اطالعات مربوط به شماره پرونده 
یا کد پي گیري مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمي شود، الزم است 
با مراجعه به درگاه سازمان سنجش آموزش کشور و ورود به سیستم پاسخگویي و انتخاب 
نام آزمون و تعیین موضوع پي گیري نسبت به دریافت اطالعات مربوط به شماره پرونده یا 
کد پي گیري ثبت نام اقدام نماید و به هیچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننماید. این امکان 
براي متقاضیاني فراهم است که در سیستم پاسخگویي داراي عضویت باشند؛ لذا ضرورت دارد 
متقاضیاني که اطالعات فوق را مفقود نموده اند، با عضویت در این سیستم، نسبت به بازیابي 

این اطالعات اقدام نمایند.
ب- محل  رفع نقص کارت شرکت در آزمون

محل رفع نقص کارت شرکت در  آزمون متقاضیان گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني ، 
علوم انساني ، علوم  تجربي ، هنر و زبان هاي  خارجي،  بر مبناي  شهرستان  انتخابي  آنان،  که  در 

بند 46 تقاضانامه  ثبت  نام ، مشخص کرده اند به  شرح  جدول شماره  1 و آدرس محل رفع نقص 
به شرح جدول شماره 2 و 3 این اطالعیه )که در سایت سازمان سنجش منتشر شده است( 

است.
ج- درصورت مشاهده مغایرت در مندرجات کارت شرکت در آزمون، متقاضیان 

الزم است به شرح زیر اقدام نمایند:
1- متقاضیان نظام سالي واحدي و ترمي واحدي که مشمول اعمال سوابق تحصیلي دیپلم 
)فارغ التحصیالن سال 1384 به بعد( یا پیش دانشگاهي )فارغ التحصیالن سال 1391 به بعد( 
هستند و همچنین متقاضیان نظام آموزشي جدید )نظام 6،3،3( نسبت به مندرجات کارت 
شرکت در آزمون در بندهاي 1 ،3 ،4، 7 ،13، 16، 17، 23، 24 و 25 شامل نام و نام خانوادگي، 
سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع دیپلم، شماره ملي، کد دانش آموزي و منطقه 
اخذ دیپلم، عنوان مدرک پیش دانشگاهي، منطقه یا ناحیه اخذ مدرک پیش دانشگاهي و کد 
دانش آموزي مقطع پیش دانشگاهي، مغایرتي مشاهده نمودند، الزم است که براي اصالح مورد 
یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ 1400/4/14 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرک 

تحصیلي خود مراجعه و از آن طریق نسبت به اصالح موارد اقدام نمایند. 
2-متقاضیاني که مشمول اعمال سوابق تحصیلي نیستند، چنانچه مغایرتي در اطالعات 
مندرج در بندهاي 1، 3، 4، 7، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25 و 
27 شامل نام و نام خانوادگي، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع دیپلم، شماره ملي، 
سري و سریال شناسنامه، محل تولد، سهمیه، معدل کتبي نهایي دیپلم، محل اخذ مدرک 
ماقبل دیپلم، محل اخذ مدرک دیپلم، عنوان مدرک پیش دانشگاهي، منطقه یا ناحیه اخذ 
پیش دانشگاهي و وضعیت تحصیلي و اشتغال مغایرتي مشاهده نمودند، الزم است که براي 
اصالح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ 1400/4/12 منحصراً به درگاه اطالع رسانی این 
سازمان )قسمت ویرایش اطالعات( مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در درگاه نسبت به 

اصالح موارد اقدام نمایند.
 3- چنانچه نسبت به اطالعات مندرج در بندهاي الف، ب، ج و د به شرح ذیل معترض 
هستید، ضروري است که براي بررسي موضوع، صبح ها از ساعت 8:30 الي 12:00 و بعد از 
ظهرها از ساعت 14:00 الي 18:00 روزهای اعالم شده طبق زمان بندی مندرج در جدول 
ذیل به نماینده سازمان سنجش مستقر درباجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول 

شماره 2 )ذیل همین اطالعیه که در سایت این سازمان آمده است( مراجعه نمایید.

تاریخ مراجعه متقاضیان به باجه های رفع نقص با توجه به گروه آزمایشی

زمان مراجعه به باجه رفع نقصگروه هاي آزمایشي 

روز سه شنبه  1400/4/08هنر

علوم انسانی
روزهای سه شنبه 1400/4/8 و چهارشنبه 1400/4/9علوم ریاضی و فنی

روزهای چهار شنبه 1400/4/9 و پنجشنبه 1400/4/10علوم تجربی

پنجشنبه 1400/4/10 و جمعه 1400/4/11زبان هاي خارجي

الف- مغایرت در بندهاي 2، 6 ،8، 9 ، 10 و 11 )جنسیت، دین، زبان خارجي امتحاني، 
معلولیت، بهیاري و نوع سؤال انتخابي )مختص متقاضیان دارنده دیپلم علوم و معارف اسالمي(.

ب-  چنانچه شماره متقاضی شما چه به صورت عددي یا به صورت حروف ناخوانا است.  
ج- چنانچه کارت شرکت در آزمون شما فاقد عکس بوده یا چنانچه عکس روي کارت شما 
داراي اشکاالتي از جمله: اشتباه عکس، فاقد مهر، عدم وضوح و ... هست، ضروري است که در 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

تاریخ  برگزاري ، نحوه  پرینت کارت  و محل رفع نقص 
کارت شرکت در آزمون سراسري  سال 1400
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روزهاي اعالم شده، با توجه به گروه آزمایشی خود، شخصاً با همراه داشتن سه قطعه عکس 
4×3 )در سال جاري تهیه شده باشد(، کارت ملي یا شناسنامه عکسدار به نماینده سازمان 
سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه بر اساس جدول شماره 2 مندرج در ذیل 
همین اطالعیه که در سایت سازمان سنجش منتشر شده است، مراجعه نمایید؛ در غیر این 
صورت، مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد. در صورتي که در این خصوص کارت متقاضی 
داراي اشکال بوده و تا روز قبل از آزمون نسبت به رفع آن اقدام ننماید، مطابق مقررات مربوط 

به تخلف و تقلب با وي رفتار خواهد شد.

د- براي  آن  دسته  از متقاضیاني  که  یکي  از بندهاي  ردیف  29 )بند معلولیت( تقاضانامه  
ثبت  نام  را عالمتگذاري  نموده  و پس از استعالم از سازمان بهزیستي، معلولیت آنان مورد 
تأیید قرار گرفته است، در مقابل  عنوان  معلولیت  در کارت  شرکت در آزمون، نوع  معلولیت  
و شدت آن درج  شده  است . چنانچه  متقاضی  یکي  از بندهاي  مذکور را عالمتگذاري  نموده، 
لیکن معلولیت وی مورد تأیید قرار نگرفته است، بند معلولیت وي حذف گردیده ، لذا الزم  
است  که در یکي از روزهاي اعالم شده، با توجه به گروه آزمایشی خود با همراه داشتن گواهي 
معلولیت مراتب  را سریعاً به  نماینده  سازمان  سنجش  آموزش  کشور مستقر در باجه رفع  نقص  
براساس جدول شماره 2 که در سایت سازمان سنجش منتشر شده است اطالع  دهد تا قبل  

از برگزاري  آزمون  وضعیت  وي  مشخص  گردد.
4- چنانچه سهمیه درخواستي متقاضي، غیر از سهمیه مناطق مي باشد و در بند 18 کارت 
شرکت در آزمون سهمیه مناطق درج گردیده است الزم است که متقاضیان استفاده از 
سهمیه هاي بنیاد شهید و امورایثارگران، رزمندگان ستاد کل نیروهاي مسلح، وزارت جهاد 
کشاورزي و رزمنده متقاضی بسیجي و همچنین همسر و فرزندان آنان برای اعالم مغایرت و 
تکمیل اطالعات مربوط به سهمیه، حداکثر تا تاریخ 1400/4/12 منحصراً به قسمت ویرایش 
اطالعات در درگاه این سازمان مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در درگاه، نسبت به 
اصالح و تکمیل موارد اقدام نمایند تا درصورت تأیید سهمیه از سوی ارگان مربوط، سهمیه 
براي آنها اعمال گردد؛ در غیراین صورت، با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد و هیچ گونه 
اعتراضي در این زمینه، قابل قبول نیست. ضمناً تأکید مي گردد متقاضیاني که سهمیه آنان 
مورد تأیید قرار نگرفته است، براي اطمینان بیشتر و بررسي وضعیت عدم تأیید سهمیه خود 
)بعد از ویرایش( به ارگان هاي ذي ربط نیز مراجعه نمایند؛ در غیر این صورت، با سهمیه مناطق 

گزینش خواهند شد و هیچ گونه اعتراضي در این زمینه، قابل قبول نیست.
5- متقاضیان گروه آزمایشي هنر، در صورت عالقه مندي به رشته هاي ذیل، به منظور 
شرکت در آزمون عملي مي بایست نسبت به انتخاب حداکثر دو مجموعه از رشته هاي تحصیلي 
جدول ذیل )ردیف 2 الي 14( و منحصراً به صورت اینترنتي از روز یکشنبه مورخ 1400/4/6 
همزمان با پرینت کارت تا روز شنبه 1400/4/12 از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان 
اقدام نمایند. با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصیلي مورد نظر در آزمون 
سراسري سال 1400 به صورت متمرکز و با شرایط خاص صورت مي پذیرد، متقاضیاني 
که اقدام به انتخاب یک مجموعه از مجموعه رشته هاي تحصیلي گروه آزمایشي هنر براي 
شرکت در آزمون عملي اقدام مي نمایند، مي بایست نسبت به پرداخت مبلغ 1/500/000 
)یک میلیون و پانصد هزار( ریال )معادل صد و پنجاه هزار تومان( بابت هزینه آزمون عملي 
به صورت اینترنتي با استفاده از کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب، از تاریخ فوق با مراجعه 
به درگاه اطالع رساني فوق الذکر اقدام نمایند. متقاضیان، در صورتي که عالقه مند به شرکت 
در آزمون عملي دو مجموعه از مجموعه هاي گروه آزمایشي هنر هستند، مي بایست نسبت به 
پرداخت مبلغ 3/000/000 )سه میلیون( ریال )معادل سیصد هزار تومان( به صورت اینترنتي 
اقدام نمایند. عدم پرداخت هزینه آزمون رشته هاي تحصیلي عملي در تاریخ تعیین شده، به 
منزله عدم امکان پذیرش آنان در این رشته ها خواهد بود و آزمون عملي براي رشته هاي 
مندرج در جدول ذیل در مرداد ماه 1400 برگزار خواهد شد و متقاضیان الزم است که براي 
اطالع از جزئیات برگزاري آزمون عملي، زمان پرینت کارت ورود به جلسه و آدرس محل 
برگزاري آزمون رشته هاي مندرج در جدول ذیل )بجز رشته علوم ورزشي( به اطالعیه اي 
که در روز چهارشنبه مورخ ۱400/4/۲۳ در درگاه اطالع رساني این سازمان قرار 
مي گیرد، مراجعه نمایند. متقاضیانی مجاز به شرکت در آزمون عملی خواهند بود که اوالً 
نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی در بازه زمانی اعالم شده اقدام نموده و ثانیاً در 
جلسه آزمون گروه آزمایشی هنر، که در روز چهارشنبه مورخ 1400/4/9برگزاری می گردد، 

حاضر باشند.

6- متقاضیان هریک از گروه هاي آزمایشي علوم ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم 
انساني، در صورت عالقه مندي به رشته علوم ورزشي و آموزش تربیت بدني )ردیف 1 جدول 
ذیل(، مي بایست نسبت به انتخاب مورد مربوط منحصراً به صورت اینترنتي همزمان با پرینت 
کارت از روز یکشنبه مورخ 1400/4/6 تا روز شنبه مورخ 1400/4/12 از طریق درگاه اطالع 
رساني این سازمان اقدام نمایند و با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در این رشته در آزمون 
سراسري سال 1400 به صورت متمرکز با شرایط خاص صورت مي پذیرد، متقاضیاني که 
نسبت به انتخاب مورد مربوط اقدام نموده اند، مي بایست نسبت به پرداخت مبلغ 700/000 
)هفتصد هزار( ریال )معادل هفتاد هزار تومان( به صورت اینترنتي با استفاده از کارت هاي 
بانکي عضو شتاب اقدام نمایند. ضمناً متقاضیان، برای اطالع از روزهای برگزاری آزمون عملي 
رشته مذکور )که در دهه دوم مرداد ماه خواهد بود(، به اطالعیه ای که در روز چهارشنبه 
مورخ ۱400/5/۶ در درگاه اطالع رسانی این سازمان منتشر می گردد، مراجعه نمایند. 
متقاضیانی مجاز به شرکت در آزمون عملی خواهند بود که اوالً نسبت به پرداخت هزینه 
برگزاری آزمون عملی در بازه زمانی اعالم شده اقدام نموده و ثانیاً در جلسه آزمون یکی از 
گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی و علوم تجربی، که در روزهای پنجشنبه 

و جمعه مورخ 10 و 1400/4/11 برگزاری می گردد، حاضر باشند.
رشته هاي شرایط خاص آزمون سراسري سال 1400

عنوان رشته هاردیف

علوم ورزشي - آموزش تربیت بدني ۱

نقاشي )ارتباط تصویري(، آموزش ارتباط تصویري ـ هنرهاي ۲
تجسمي ـ طراحي پارچه و لباس

طراحي صنعتي۳
ادبیات نمایشي4
مجسمه سازي5
موسیقي ایراني۶
موسیقي جهاني7
موسیقي نظامي8
کتابت و نگارگري9
آهنگسازي۱0
بازیگري ـ کارگرداني۱۱
طراحي صحنه۱۲
نمایش عروسکي۱۳
عکاسي۱4

7- توضیحات الزم درخصوص نحوه اعالم عالقه مندي متقاضیان به رشته هاي تحصیلي مورد 
نیاز وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه  تربیت دبیر شهید رجایي و پردیس هاي دانشگاه 
فرهنگیان، در مرحله اعالم نتایج اولیه و انتخاب رشته )نیمه اول مرداد ماه( اعالم     می شود.
8- آن دسته از متقاضیان عالقه مند به انتخاب رشته هاي تحصیلي مراکز و واحدهاي دانشگاه 
آزاد اسالمي،  که پذیرش در آنها به روش با آزمون صورت مي پذیرد، مي بایست، ضمن 
شرکت در آزمون، براي اطالع از نحوه انتخاب رشته هاي تحصیلي دانشگاه آزاد اسالمي، به 
اطالعیه اعالم نتیجه اولیه آزمون سراسري سال 1400 )نیمه اول مرداد ماه( مندرج در درگاه 

اطالع رساني این سازمان مراجعه نمایند.
د-یادآوری های مهم 

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت 
ملي یا اصل شناسنامه عکس دار الزامي است.

2- شروع فرآیند برگزاري آزمون صبح ها رأس  ساعت  8:00 )هشت( آغاز مي گردد 
و درِ حوزه  هاي امتحاني رأس  ساعت  7:30 )هفت و سی( صبح بسته خواهد شد؛ لذا از ورود 

متقاضیان پس از بسته شدن درِ حوزه هاي امتحاني ممانعت به عمل خواهد آمد.
3- هر متقاضی براي حضور در جلسه آزمون، عالوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه 
آزمایشي مربوط ، الزم است اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عکس دار، چند مداد سیاه نرم 
پررنگ، مدادتراش، مداد پاک کن و یک سنجاق یا سوزن و همچنین ماسک به همراه داشته  

باشد.
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4- متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافي از جمله: کیف دستي، ساک دستي، هرگونه دستگاه 
ارتباطي )از قبیل پیجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوري، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، 
انگشتر هوشمند و ...(، کیف، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نُت یادداشت و نظایر آن 
و همچنین وسایل شخصي به جلسه آزمون اکیداً خودداري نمایند. بدیهي است که به همراه 

داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند دارای تبعات زیر خواهد بود:
1-4- به عنوان تقلب و تخلف تلقي، و با متقاضیان ذي ربط براساس قانون رسیدگي به تخلفات 
و جرایم در آزمون هاي سراسري که بخشي از آن در بند »هـ« آمده است، رفتار خواهد شد.

2-4- در صورت همراه داشتن وسایل ذکر شده و تحویل آنها به هنگام ورود به محل حوزه، 
در صورت مفقود شدن وسایل، حوزه برگزاري، هیچ گونه مسؤلیتي در قبال آن نخواهد داشت.
۳-4- تأکید می شود که همراه داشتن تلفن همراه، حتی به صورت خاموش در 

جلسه آزمون، موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.
5- براي  آن  دسته  از متقاضیان  شرکت در آزمون گروه هاي  آزمایشي  علوم  ریاضي  و فني ، علوم  
انساني، علوم  تجربي و زبان هاي خارجي،  که عالقه مندي  خود را براي  شرکت  در آزمون  گروه  
آزمایشي  هنر با گذاشتن  عالمت  در ردیف  40 تقاضانامه  اعالم  داشته اند، کارت  شرکت در 
آزمون  گروه آزمایشی هنر نیز جداگانه  صادر گردیده  است . این  دسته  از متقاضیان ، الزم  است  
که پرینت کارت  شرکت در آزمون گروه  آزمایشی هنر را نیز عالوه  بر پرینت کارت  شرکت در 
آزمون  گروه آزمایشي  مربوط،  از طریق درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور 
دریافت  دارند؛ به عبارت دیگر، براي  این  قبیل از  متقاضیان ، دو کارت  شرکت در آزمون  صادر 
شده  است  که  الزم  است  پرینت هر دو کارت  شرکت در آزمون را از طریق درگاه اطالع رساني 

سازمان سنجش آموزش کشور  دریافت  نمایند.
6- براي  آن دسته  از متقاضیان  شرکت در آزمون گروه هاي  آزمایشي  علوم  ریاضي  و فني ، 
علوم  انساني ، علوم  تجربي و هنر، که عالقه مندي  خود را براي  شرکت  در آزمون  گروه  آزمایشي  
زبان هاي  خارجي  نیز با گذاشتن  عالمت  در ردیف  41 تقاضانامه  مشخص  کرده اند، کارت  
شرکت در آزمون گروه زبان هاي  خارجي  نیز صادر گردیده  است . این  دسته  از متقاضیان ، 
الزم  است  که پرینت کارت  شرکت در آزمون گروه  آزمایشي  زبان هاي  خارجي  را نیز عالوه  
بر کارت  گروه  آزمایشي  مربوط،  از طریق درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور 
دریافت  دارند؛ به  عبارت دیگر، براي  این  قبیل  از متقاضیان،  دو کارت  شرکت در آزمون صادر 
شده  است  که  الزم است  پرینت هر دو کارت  شرکت در آزمون را از طریق درگاه اطالع رساني 

سازمان سنجش آموزش کشور دریافت  نمایند.
7- براي  آن دسته  از متقاضیان  شرکت در آزمون گروه هاي  آزمایشي  علوم  ریاضي  و فني ، علوم  
تجربي  و علوم  انساني ، که عالقه مندي  خود را براي  شرکت  در گروه  آزمایشی هنر و همچنین  
گروه  آزمایشی زبان هاي  خارجي  با عالمتگذاري  در ردیف هاي  40 و 41 تقاضانامه  مشخص  
کرده اند، سه  کارت  شرکت در آزمون )یک  کارت  مربوط  به  گروه آزمایشي  اصلي  علوم  ریاضي  
و فني یا علوم  تجربي  یا علوم  انساني  و دو کارت  دیگر به  ترتیب  براي  گروه  های آزمایشی هنر 
و زبان هاي  خارجي ( صادر شده  است . این  قبیل  از متقاضیان،  باید پرینت هر سه  کارت  شرکت 

در آزمون را از طریق درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور دریافت  دارند.
8- متقاضیان  نظام  جدید آموزشی 3-3-6 در گروه  آزمایشي  علوم  انساني،  که داراي دیپلم 
علوم و معارف اسالمي بوده و متقاضیان نظام سالي واحدي/ترمي واحدي که عنوان  دیپلم 
و پیش دانشگاهي  آنان  علوم  و معارف  اسالمي )کد 18( است، با توجه  به  انتخاب نوع دفترچه 
سؤاالتي که در بند 38 تقاضانامه  مشخص  کرده اند، در جلسه آزمون به آنها دفترچه عمومی 

و اختصاصی مورد درخواست تحویل خواهد شد.  
9- متقاضیان آزمون سراسري سال 1400 با توجه به دارا بودن آخرین مدرک تحصیلي 

مي بایست داراي یکي از شرایط باشند:
ماه  پایان شهریور  تا  که  دوازدهم(  )پایه  آموزشي 6-3-3  نظام جدید  آموز  دانش   -9-1

)1400/6/31( موفق به اخذ دیپلم مي شوند.
2-9- داراي گواهي نامه پیش دانشگاهي )به تاریخ فارغ التحصیلي حداکثر تا 1400/6/31(.

3-9- داراي دیپلم چهارساله نظام قدیم آموزش متوسطه.
4-9- داراي مدرک کارداني یا باالتر )به تاریخ فارغ التحصیلي حداکثر تا 1400/6/31(.

متقاضیاني که موفق به اخذ یکي از مدارک فوق تا تاریخ 1400/6/31 نشوند، در صورت  
شرکت و قبولي در آزمون ، قبولي آنان لغو خواهد شد.

تبصره: در صورت قبولي متقاضی در رشته هایي که پذیرش آنها از نیمسال دوم سال تحصیلي 
1400-1401 آغاز مي گردد، به شرط دریافت مدارک تحصیلي فوق تا تاریخ 1400/11/30، 

ثبت نام و ادامه تحصیل آنان در رشته قبولي بالمانع خواهد بود.
10- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفي حوزه هاي 
برگزاري آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطالعات براي 
ارزیابي حوزه ها دارد، خواهشمند است که نسبت به تکمیل نمودن پرسشنامه ارزیابي حوزه 
امتحاني خود در آزمون سراسري سال 1400 از تاریخ 1400/4/9 لغایت 1400/4/16 به 

صورت اینترنتي از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان اقدام نمایید.
و  پنج گانه  آزمایشي  گروه هاي  سؤال  دفترچه هاي  خصوص  در  مهم  نکاتي  ه - 

شخصي سازي آنها:
1-13- در آزمون سراسري سال 1400 به هر متقاضی در گروه هاي آزمایشي یک پاسخنامه 
و دو دفترچه سؤال )آزمون عمومي »دفترچه شماره 1« و آزمون اختصاصي »دفترچه شماره 
2«( در قالب دو بسته نایلوني داده مي شود. این بسته ها شخصي سازي شده و مشخصات 

متقاضیان روي پاسخنامه و جلد دفترچه سؤاالت درج گردیده است. 
2-13- متقاضیاني  که  معارف آنها غیراسالم یا زبان  خارجي  آنان  غیرانگلیسي  است، باید 
سؤاالت  مربوط به  اقلیت هاي  دیني  )کلیمي ، زرتشتي  و مسیحي ( و زبان  خارجي  غیرانگلیسي  
)فرانسه، آلماني، ایتالیایي  یا روسي ( را پاسخ  دهند. سؤاالت  مربوط براي این دسته از متقاضیان، 
با توجه  به  شماره  داوطلبي  آنان،  شخصي سازي شده و به صورت بسته هاي مجزا، در جلسه 

آزمون همراه با دفترچه سؤاالت عمومی به آنها تحویل خواهد شد.
3-13-  متقاضیان  داراي گواهینامه  دیپلم بهیاري که به حرفه بهیاري اشتغال دارند، الزم 
است که عالوه  بر پاسخگویي  به  سؤاالت  دفترچه   شماره 2، به  50 سؤال  درس بهیاري  مندرج  

در دفترچه  شماره  3 )دفترچه  بهیاري (  پاسخ  دهند. 
4-13- متقاضیان در  تمامی گروه هاي آزمایشي، مي بایست پاسخ سؤاالت دفترچه هاي 

عمومي  و اختصاصي را در همان یک برگ پاسخنامه تحویل شده عالمتگذاري نمایند.
و- دستورالعمل بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و الزامات بهداشتی 

ضمن آرزوی سالمتی، تندرستی و موفقیت برای شما، براساس، آخرین اطالعات درباره 
راه های انتشار ویروس کرونا و مخاطرات احتمالي آن در حوزه هاي برگزاري آزمون، انتظار 
و  برای حفظ سالمتی خود، سایر متقاضیان  و  قرار داده  مّدنظر  را  زیر  می رود که موارد 

خانواده های محترم خود، آن را رعایت کنید.
1- زمان مناسب منزل تا حوزه امتحانی را برآورد کرده و به موقع در محل آزمون حضور یابید. 
حوزه برگزاری آزمون از ساعت 6:30 صبح روز برگزاری آزمون، آماده حضور شما خواهد بود.

2- برای پیشگیری از تجمع، حضور خود را به دقایق پایانی موکول ننمایید.
3- از تردد بی مورد در محل آزمون جداً خودداری نمایید.

4- هنگام ورود و خروج به حوزه با دیگر متقاضیان فاصله مناسب )حداقل یک متر( را حفظ 
نمایید.

5- همراه داشتن ماسک سه الیه معمولی )بدون فیلتر( و استفاده صحیح از آن )از باالی بینی 
تا زیر چانه(، از ابتدای ورود به حوزه برگزاری آزمون تا پایان برگزاری آزمون و خروج از حوزه 

امتحانی، الزامی است.
6- در زمان استقرار در محل صندلی، از صحبت کردن با سایر متقاضیان مجاور جداً خودداری 

نمایید.
7- برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس، با فرد متولی همکاری کنید.

8- از تماس دست ها با چشم، دهان و بینی در حین آزمون جداً خودداری نمایید.
9- هنگام عطسه یا سرفه کردن از دستمال کاغذی استفاده نمایید و در صورتی که دستمال 

وجود نداشت، از قسمت داخلی آرنج استفاده کنید.
10- رعایت فاصله مناسب و داشتن ماسک اقدام به صحبت نمایید.

11- در پایان آزمون تا زمان اعالم خروج از سالن از سوی عوامل اجرایي، همچنان بر صندلي 
خود مستقر باشید.

 12- به پیام هایی که حاوی نکات اجرایی و بهداشتی است و درجلسه آزمون از بلندگو پخش 
می شود با دقت گوش کرده و به آنها عمل کنید.

13- سعی کنید از تماس دست با سطوحی که اغلب لمس مي شود، نظیر: صندلی ها، دستگیره 
درب  ها و شیرآالت سرویس بهداشتي و... خودداری نموده و از دستمال کاغذی استفاده کنید.

ز- تكمیل فرم خوداظهاری :
۱- تکمیل فرم خوداظهاری ویژه متقاضیان مبتال به بیماری کرونا:

از متقاضیان آزمون سراسري سال 1400 که دچار  ارائه خدمات به آن دسته  به منظور 
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بیماری کرونا شده اند )اعم از بیمارانی که در بیمارستان بستری یا در منزل قرنطینه هستند( 
این سازمان، با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تدابیر ویژه ای اتخاذ 
نموده است؛ بر این اساس، متقاضیانی که عالئم بیماری آنها از تاریخ 1400/3/24 به صورت 
قطعی تأیید گردیده، الزم است که از روز یکشنبه مورخ 1400/3/30 لغایت سه شنبه مورخ 
فرم  سراسري(  آزمون  )بخش  سازمان  این  رسانی  اطالع  درگاه  به  مراجعه  با   1400/4/1
خوداظهاری را تکمیل نموده و گواهی مبنی بر داشتن بیماری کرونا )تأییدیه بیمارستان یا 
نتیجه تست یا آزمایش مبنی بر مثبت بودن به ویروس کرونا( را در بخش مورد نظر بارگذاری 
نمایند. متقاضیاني که این فرم را تکمیل نمایند، براساس دستورالعمل هاي وزارت بهداشت از 
سایر متقاضیان جدا شده و آزمون آنها در یکی از بیمارستان های تعیین شده صرفاً در 
شهرهای محل آزمون به همراه سایر متقاضیان مبتال به بیماری کرونا برگزار خواهد شد. 

۲- تکمیل فرم خوداظهاری ویژه همه متقاضیان آزمون:
متقاضیان این آزمون الزم است که از روز دو شنبه مورخ 1400/3/31 به سامانه خودارزیابی 
بیماری کرونا به آدرس:  https://salamat.gov.ir )قسمت سامانه خود ارزیابی بیماری 
کرونا( مراجعه نموده و نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری اقدام نمایند. اطالعات متقاضیان در 

سامانه مذکور نزد وزارت بهداشت محفوظ است.
ح- مواردي از قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري

ماده 5 - تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف - ارتکاب هرگونه عملي که موجب بي نظمي در برگزاري آزمون گردد یا همراه داشتن 
هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل: وسایل ارتباط الکترونیکي )حتی به صورت خاموش( و 

دستگاه هاي حافظه دار.
ب - ارتکاب هرگونه عمل خالف مقررات که آزمون متقاضی را از نظر علمی خدشه دار سازد، 

از قبیل:
1 - ارائه مدرک یا گواهي مجعول یا تصویر گواهي مجعول براي شرکت در آزمون.

2 - تباني با متقاضیان یا افراد خارج از حوزه امتحاني یا دست اندرکاران آزمون از قبیل عوامل 
اجرایي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.

3 - ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جاي متقاضی اصلي.
ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز، از قبیل: وسایل ارتباط الکترونیکي و دستگاه هاي 

حافظه دار.
د - کمک به متقاضی خارج از ضوابط برگزاري آزمون برای پاسخ به سؤاالت.

ه - دسترسي غیرمجاز به اطالعات مربوط به متقاضیان یا استفاده غیرمجاز از آنها.
و - هرگونه تغییر غیرمجاز سؤاالت، اوراق و پاسخنامه هاي متقاضیان یا سایر مدارک و دفاتر 

مربوط به آزمون.
ز- افشاي سؤاالت آزمون یا تالش در جهت دستیابي و افشاي آن یا شرکت یا معاونت در این 

امر قبل یا حین برگزاري آزمون به هر نحو.
ح - خرید یا فروش سؤاالت آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین 

برگزاري آزمون اعم از اینکه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعي یا غیرواقعي باشد.
ماده 6 - هیأت هاي رسیدگي به تخلفات، صالحیت صدور حکم به مجازات هاي زیر را درباره 

متخلفان دارند:
الف - در مورد مشموالن بند )الف( ماده )5(: اخطار کتبي با درج در پرونده متقاضی و اعالم 

به مراجع ذي ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب - در مورد مشموالن بند )ب( یا بند )ج( ماده )5(: محرومیت از گزینش علمي در آزمون 
همان سال و ابطال قبولي متقاضی در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا 

ده سال بعد.
تبصره - آراء هیأت هاي بدوي جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )6( این قانون قابل 

تجدید نظر خواهي در هیأت تجدید نظر رسیدگي به تخلفات در آزمون هاست.
ماده 7 - در مورد مشموالن بندهاي )د(، )هـ(، )و( )ز( و )ح( ماده )5( هیأت هاي رسیدگي 
متهم را براي رسیدگي و اعمال جزاي نقدي از ده میلیون )10.000.000( ریال تا یک میلیارد 
)1.000.000.000( ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستري 

معرفي مي نمایند.
ماده 8 - ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده )5( چنانچه در قالب عضویت در یک گروه 
یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات مي شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به 
حداکثر مجازات محکوم مي گردد. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم 

فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده براي مرتکب است.
ماده 9 - رسیدگي در هیأت هاي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگي برابر 
یا هیأت هاي  اداري  تخلفات  به  در هیأت هاي رسیدگي  یا رسیدگي  قوانین جزایي  سایر 
انتظامي اعضاي هیأت علمي یا کمیته هاي انضباطي دانشجویان نیست و مرتکب عالوه بر 
مجازات مندرج در مواد )6( و )7( این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات 

محکوم مي گردد.
ماده 10 - در صورت محکومیت قطعي فردي به یکي از مجازات هاي مندرج در این قانون، به 
استثناي مجازات مندرج در بند )الف( ماده )6(، هیات رسیدگي به تخلفات در آزمون ها، قبولي 
وي در آزمون را ابطال مي نماید؛ در این صورت، مؤسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي 
هرگونه گواهي یا مدرک به وي خودداري خواهد نمود، و چنانچه گواهي فارغ التحصیلي به 
وي اعطاء شده باشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکي یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسالمي، ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
ماده 11 - چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بین نمرات و رتبه اکتسابي متقاضی و سوابق 
تحصیلي وي مغایرت هاي غیرمتعارف مشهود و اساسي از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و 
دوره پیش دانشگاهي با رتبه و نمره اکتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت هاي 
بدوي رسیدگي به تخلفات در آزمون ها از متقاضی در یک یا چند درس عمومي و اختصاصي 
امتحان مجدد به عمل مي آید. تعیین وضعیت نهایي آزمون این متقاضی، بر اساس نتایج 

حاصل از امتحان مجدد، بر عهده هیأت بدوي است.
ماده 12 - هر مؤسسه یا آموزشگاه علمي  و آموزشي، که براي افزایش آمادگي متقاضیان 
شرکت در آزمون هاي مورد بحث این قانون فعالیت مي کند، چنانچه در تخلفات ماده )5( 
مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو مي شود و مدیران مسؤول آنها، عالوه بر محرومیت 
دائمي از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازات هاي پیش بیني شده در این قانون و سایر 
قوانین محکوم مي شوند و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران 

مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده )6( است.
تبصره - در مورد آموزشگاه هایي که فاقد مجوز باشند، عالوه بر اقدام مراجع قانوني ذي ربط، 

مدعي العموم نیز مي تواند راساً نسبت به اعالم جرم و پي گیري تخلفات آنان اقدام نماید.
ط - نحوه اعالم گزارش تقلب و تخلفات

با نزدیک شدن به ایام برگزاري آزمون سراسري سال 1400 مشاهده مي شود که برخي از 
افراد سودجو و کالهبردار، با انجام تبلیغات در فضاهاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي و با 
ادعاي واهي دسترسي به سؤاالت آزمون سراسري، اقدام به اخاذي و کالهبرداري مي نمایند. 
از متقاضیان درخواست مي شود که در نهایت هوشیاري و مراقبت، از گرفتار شدن در دام این 
شیادان، هرگونه خبر مشکوک در این زمینه را از طریق شماره تلفن هاي: 0۲۶-۳۶۱8۲۱5۲ 
و ۳۶۱8۲۱5۱-0۲۶ و آدرس الکترونیکي: hefazatazmon@sanjesh.org به ستاد 

خبري اداره کل حراست سازمان سنجش آموزش کشور اعالم نمایند. 
به متقاضیان عزیز اعالم مي دارد که این سازمان، هیچ گونه فعالیتي در کانال هاي اطالع رساني 
)تلگرام، اینستاگرام و ...( ندارد و متقاضیان محترم برای کسب اطالعات الزم و دسترسي 
به اطالعیه هاي صادره مي توانند از طریق درگاه اطالع رساني سازمان، نشریه الکترونیکی 
پیک سنجش یا کانال هاي اطالع رساني داخلي سروش، آي گپ، گپ، بله و ایتا به آدرس هاي 

مندرج در پایگاه اطالع رساني این سازمان اقدام نمایند. 
ی - نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش و کشور

باتوجه 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 می توانند 
آدرس: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  الکترونیکی  خدمات  پیشخان  سیستم   به 

 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 کد رهگیری از طریق پیام 
 http://rahgiri.sanjesh.org :کوتاه، به پرتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس

وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.
سه شنبه  تاریخ  از  را  خود  سؤاالت  یا  سؤال  مي توانند  لزوم،  صورت  در  متقاضیان  ضمناً 
1400/4/8 لغایت روز شنبه 1400/4/12 با بخش پاسخگویي اینترنتي سازمان سنجش 

آموزش کشور، یا در روزها و ساعات اداری با شماره  تلفن:  4۲۱۶۳-0۲۱ در میان بگذارند. 
 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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نزدیک  داوطلبان  سنجش  و  آزمون  روز  یعنی  کنکور،  مرحله  آخرین  به  کم  کم 
عزیزان  دانسته های شما  و  تمام تالش  آزمون سراسري،  برگزاري  روز  می شویم. در 
با آزمون تستی سنجیده می شود، و اینکه شما چقدر در این خصوص توانایی داشته 
باشید و چگونه با امتحان تستی برخورد کنید مهم ترین بخش کار است. برای اینکه 
از نتیجه تالش خود، بهترین نتیجه را بگیرید، اقدامات و نکاتی وجود دارد که باید در 
جلسه آزمون به آنها توجه کنید، و اگر این راهکارهای ساده و عملی را انجام دهید، 
مطمئن باشید که در حد مطالعه ای که داشته و وقتی که برای آمادگی در کنکور 
گذاشته اید، کنکور را به راحتی هر چه تمام تر پشت سر خواهید گذاشت؛ پس موارد 

زیر را به خاطر بسپارید:

اعتماد به نفس داشته باشید
برخی از داوطلبان به محض شروع آزمون، روحیه خود را باخته و با دستپاچگی و 
استرس، آزمون خود را آغاز می کنند. عده ای از داوطلبان نیز به محض دیدن چند 
سؤال سخت، به کلی روحیه خود را از دست می دهند و دیگر نمی توانند از توانایی ها 
و اطالعات خود استفاده نمایند. مهم ترین کار قبل از شروع آزمون، این است که به 
خودتان آرامش بدهید و بگویید که حتماً می توانید این آزمون را به خوبی پشت سر 
یا  ناامید کننده،  بابت نگرانی نخواهید داشت. به حرف های  این  از  بگذرانید و اصاًل 
افرادی که خواسته یا ناخواسته به نگرانی شما دامن می زنند، توجه نکنید. یک سوره 
قرآن یا آیه الکرسی را بخوانید و به مطالعه سؤاالت مشغول شوید. وقتی به سؤاالت 
سخت رسیدید، باید بر اعصاب خود تسلّط داشته باشید. در سر جلسه آزمون، به اینکه 
چرا کم مطالعه کردم یا کاش این قسمت را خوانده بودم، فکر نکنید. به جای اینکه 

به زمان گذشته و کارهای نکرده خود افسوس بخورید، به دانش خود مراجعه کنید 
و با دیدی روشن، به سؤاالت پاسخ دهید. درست مانند یک شطرنج باز ماهر یا یک 
فرمانده نظامی، در سخت ترین شرایط تصمیم بگیرید که باید چه کار کنید و بهترین 
کار در هر لحظه کدام است. در هر لحظه باید تشخیص دهید که کدام تست را باید 
رها کرد، به کدام تست باید جواب داد و چگونه باید زمان را تنظیم نمود. در هر درس 
به دنبال سؤال هایی بگردید که جواب آنها را می دانید. اگر در یک درس، فقط سه یا 
چهار سؤال را پیدا کردید که مي توانید به آنها جواب دهید، امیدوار باشید. با همین 
شرایط هم می توانید نتیجه ای در حد خودتان بگیرید. به خودتان امیدواری بدهید و با 
خودتان بگویید وقتی که این سؤال ها برای من دشوار است، پس برای بقیه داوطلبان 

هم همین طور است. 
     اگر جزو داوطلبان قوی هستید و با چند سؤال سخت مواجه شدید، به خاطر 
داشته باشید که خیلی خودتان را درگیر این گونه سؤاالت نکنید و برای آنها زمان 
نگذارید. اگر سؤاالت از حد معمول، دشوارتر باشد، معموالً داوطلبان قوی بیشتر لطمه 
می خورند؛ زیرا به دلیل میزان مطالعه و کوششی که داشته اند، تالش می کنند که به 
همه سؤاالت پاسخ دهند، و این موضوع ممکن است زمان زیادی را از شما بگیرد. 
اگر شما قصد جواب دادن به تمام سؤاالت را داشته باشید، مضطرب و آشفته خواهید 
شد؛ پس، از همین حاال خود را آماده کنید که ممکن است چند سؤال متوالی دشوار 
باشند و شما نتوانید در زمان الزم یا به طور کلي به آنها پاسخ دهید؛ بنابراین، تمرین 
کنید تا بدون نگرانی، از آنها عبور نمایید. اگر بعد از چند سؤال اول یک درس، به 
خاطر اضطراب یا هر علت دیگری، فکر کردید که قادر نیستید به سؤال های آن درس 
پاسخ دهید، سؤال های آن درس را کنار گذاشته و به سراغ درس دیگری بروید. اصاًل 
نگران نباشید؛ زیرا پاسخ دادن به سؤال های درس دیگر، به شما احساس آرامش و 
بار  با آمادگی بیشتری،  اطمینان خاطر می دهد و بعد می توانید 
از  مدتی  برای  آن  مطالب  که  درسی  سؤال های  سراغ  دیگر 

صفحه ذهنتان پاک شده بود، بروید.
از همین االن، روش های مدیریت آزمون را یاد بگیرید. 
پی درپی،  سخت  سؤال  چند  با  برخورد  از  پس 
در درسی که در آن درس، احساس  خصوصاً 
روحیه  دارید،  بیشتری  توانایی  و  تسلّط 
و  انتظارات  به  اصاًل  نبازید،  را  خود 
جلسه  در  دیگران  خواسته های 
به  نسبت  و  نکنید  فکر  کنکور 
قابلیتتان  و  توانایی ها  خود، 
نگاه  با  باشید.  مطمئن 
خانه های  به  کردن 
پاسخنامه  سفید 
از  آمارگیری  و 
سؤاالتی که 
به  قادر 

راهڪارهای ساده و عملے
 برای گذراندن روز آزمون

راهكارهاي ساده و عملي
 براي گذراندن روز آزمون
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پاسخگویی به آنها نبوده اید، خودتان را دچار ناراحتی و استرس نکنید و در صورت 
بروز هر گونه مشکلی، چند لحظه خود را از وضعیت موجود بیرون آورید، چند نفس 
عمیق بکشید، به خود امیدواری و روحیه داده و با توکل به خدا و بدون فکر کردن به 

سؤاالتی که پاسخ آنها را بلد نیستید، به بقیه سؤال ها جواب بدهید.
اجازه ندهید که افکار مخرب، تمرکز شما را به هم زده و در شما اضطراب ایجاد کند. 
خود را از قبل برای پاسخ ندادن به بعضی از سؤاالت آماده کنید. اگر به چند تست 
پشت سر هم برمی خورید که نمی توانید به آنها پاسخی دهید، مطمئن باشید که این 
مسأله کاماًل اتفاقی است و هرگز به معنای تسلّط نداشتن و ناتواني شما در پاسخ دادن 
به سایر سؤاالت نیست. هر آزمون، مجموعه ای از سؤاالت آسان تا سخت است، و کسی 

در آن آزمون موفق تر است که به سؤاالت آسان 
و متوسط پاسخ گوید؛ از طرفی به اندازه  انرژی 
و زماني که صرف مطالعه  یک درس کرده اید، 
که  نکنید  تصور  و  باشید  داشته  توقع  خود  از 
را  بخش  یک  یا  درس  یک  مطالب  تمام  باید 
به یاد داشته باشید. اساس تست زدن شما از 
زمان مطالعه تان در منزل پایه ریزی می شود. به 
دانسته هایتان اعتماد کنید. آزمون فقط آخرین 
مرحله  آموختن است؛ یعنی پیاده کردن آن چه 
که قباًل آموخته اید؛ پس در هنگام پاسخگویی 
در  سعی  و  تمرکز  هدفتان  تنها  سؤاالت،  به 
اجازه  و  باشد  آموخته هایتان  تمام  از  استفاده 
انرژی ای  با  منفی،  و  مخرب  افکار  که  ندهید 
نتیجه گیری  از  مانع  می گیرند،  شما  از  که 
شایسته   که  نتیجه ای  به  تا  شوند؛  مطلوبتان 

میزان مطالعات و سواد شماست، دست یابید.

زمان را در نظر بگیرید
به دالیلی،  بنا  افراد،  این  دارند.  انجام کارهایشان سرعت کمتری  افراد در  از  برخی 
میزانی از وقت خود را هدر می دهند. این زمان های از دست رفته در برخی از کارها 
به ویژه سر  و  نیست، ولی در کارهایی چون تست زنی  فعالیت ها، چندان مشهود  و 
جلسه آزمون سراسري، اهمیت اساسی دارد. یکی از مشکالتی که داوطلبان در حین 
شدن  دستپاچه  و  وقت  آوردن  کم  می شوند،  روبرو  آنها  با  سؤال ها  به  پاسخگویی 
زمان  یک  درس،  هر  سؤاالت  برای  آزمون ها  سؤاالت  دفترچه  ابتدای  در  آنهاست. 
پیشنهاد شده است. اگرچه این زمان ها مطابق با استانداردها و ویژگی دروس، بهترین 
زمان های ممکن برای پاسخگویی به سؤاالت هستند، اما شما می توانید، با توجه به 
شناختی که از روحیات و توانایی های خود دارید، زمان بندی مناسبی را برای جلسه 
آزمون در نظر بگیرید؛ مثاًل ممکن است که زمان بندی شخصی در دروس عمومی 
به این ترتیب باشد که ادبیات )15 دقیقه(، عربی )25 دقیقه(، زبان )20 دقیقه(، و 
معارف )10 دقیقه(. به همین ترتیب برای دروس اختصاصی نیز زمان بندی مناسبی 
را در نظر بگیرید و حتی االمکان در اجرای آن تالش کنید. این موضوع اصاًل به آن 
معنی نیست که شما در تمام مدت، چشم به ساعت دوخته و تمرکز خود را از دست 
دهید؛ بلکه برای مطابقت با زمان از پیش تعیین شده، پس از پاسخ دادن به نیمی از 
سؤاالت، به ساعت خود نگاهی بیندازید؛ اگر مطابق با زمان یا جلوتر از زمان باشید که 

هیچ، ولی در صورت عقب بودن از برنامه، اندکی 
به  بیفزایید.  خود  سرعت  به 

باشید  داشته  یاد 
افزایش  که 

عدم  صورت  در  و  نیست،  شما  شدن  عصبی  و  دلهره  افزایش  معنای  به  سرعت، 
به سراغ درس بعدی بروید و  پاسخگویي به سؤاالت یک درس در زمان مقرر، فوراً 
به هیچ وجه اجازه ندهید که این مسأله به پاسخگویی شما به سؤاالت سایر دروس، 

لطمه بزند.
این درست است که باید در جلسه آزمون، تقسیم زمان داشته باشید؛ اما بدان معنا 
نیست که برای همه تست ها، باید زمان یکسان در نظر گرفت. نگران نباشید؛ اگر برای 
تستی، سه دقیقه وقت صرف کردید، حتماً تستی هم وجود دارد که در ظرف پانزده 
ثانیه، پاسخ آن را بیابید. نباید وقت زیادی را صرف سؤالی کنید که توان پاسخگویی 
به آن سؤال را ندارید، بلکه باید در کنار آن سؤال عالمت زده و به سراغ دیگر سؤاالت 
بروید و سپس در صورت اضافه آوردن زمان، به 
بازگردید؛  نداده اید،  پاسخ  آنها  به  که  سؤاالتی 
آمدن  اضافه  در صورت  کار،  این  انجام  با  زیرا 
زمان، عالوه بر باالرفتن اعتماد به نفس شما به 
خاطر پاسخگویی به سؤاالت دیگر، فکرتان بهتر 
کار می کند و می توانید در خصوص سؤاالتی که 
داشته  بیشتری  تمرکز  نداده اید،  پاسخ  آنها  به 
باشید و به آن سؤاالت نیز پاسخ دهید، و چه 
این  از  بازنگری، به بسیاری  بسا که در مرحله 

سؤاالت هم بتوانید پاسخ دهید. 
     نکته دیگری که باید در نظر بگیرید، این 
است که برای تنظیم بهتر زمان، برخالف آنچه 
معمول است و به دانش آموزان گفته می شود، 
درسی را که بیشتر می دانید، ابتدا پاسخ دهید، 
عالمت  روش  با  که  است  این  روش  بهترین 
به  شروع  دفترچه،  ترتیب  همان  به  و  گذاری 
در  بتوانید  تا  نمایید؛  آزمون  در  تست  حل 
درس هایی که آنها را کمتر خوانده اید نیز، به چند تست جواب دهید. اعتقاد مشاوران 
این است که هر داوطلب، باید حداقل دو و حداکثر سه بار تست ها را در آزمون مرور 
کند. دلیل انجام این کار آن است که در یک بار مرور کردن، داوطلب، بی آنکه دست 
و  اضطراب  خاطر  به  آنهاست  به حل  قادر  که  را  تست ها  از  تعدادی  باشد،  خودش 
محدودیت زمان رها می کند و خدای ناکرده، در صورتی که اشتباهی در زدن تست ها 

انجام داده باشد، متوجه آن نخواهد شد.

دقیق باشید
بی دقتی و تمرکز نداشتن در هنگام تست زنی، یکی از اشتباهاتی است که برخی از 
داوطلبان در کنکور مرتکب آن می شوند. به خاطر عدم تمرکز، عجله و اشتباه گرفتن 
از  با دقت تست است، ممکن است که برخی  از نخواندن  ناشی  سرنخ ها، که عمدتاً 
داوطلبان فریب بخورند و به محض دیدن کوچک ترین سرنخی از پاسخ، آن را عالمت 
بزنند؛ پس بسیار مهم است که از یک طرف تمرکز و دقت کردن را تمرین کنید و از 
طرف دیگر با روش های کنترل اضطراب آشنا باشید تا بتوانید حالت تعادلی خود را 
حفظ کنید. خیلی از داوطلبان با آمادگی کامل سر جلسه آزمون حضور می یابند، ولی 
با یک بی دقتی، اشتباهات زیادی را مرتکب می شوند. به منظور افزایش تمرکز، پس 
با برگه ای که مخصوص پاسخ هاست روی سؤال ها را  ابتدا  از دریافت برگه سؤال ها، 

مهم ترین کار قبل از شروع آزمون، این است که به خودتان 

آرامش بدهید و بگویید که حتمًا می توانید این آزمون را به 

خوبی پشت سر بگذرانید و اصاًل از این بابت نگرانی نخواهید 

داشت. به حرف های ناامید کننده، یا افرادی که خواسته یا 

ناخواسته به نگرانی شما دامن می زنند، توجه نكنید.

اجازه ندهید که افكار مخرب، تمرکز شما را به هم زده و در 

شما اضطراب ایجاد کند. خود را از قبل برای پاسخ ندادن به 

بعضی از سؤاالت آماده کنید. اگر به چند تست پشت سر هم 

برمی خورید که نمی توانید به آنها پاسخی دهید، مطمئن باشید 

که این مسأله کاماًل اتفاقی است و هرگز به معنای تسّلط نداشتن 

و ناتواني شما در پاسخ دادن به سایر سؤاالت نیست 
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پوشانده و فقط سؤالی را که می خواهید جواب دهید 
ببینید و سپس شروع به خواندن سؤال ها و جواب دادن 

به آنها یکی پس از دیگری نمایید. اگر پاسخ سؤال اول را 
در  بکنید؛  آن  گزینه درست  به عالمت گذاري  دانستید، شروع 

غیر این صورت، به سؤال دوم بپردازید. بهتر است که قبل از شروع به 
پاسخ دادن به سؤال ها، تمام آنها را نخوانید؛ زیرا این امر، تمرکز شما را کاهش 

می دهد. قبل از شروع پاسخگویي به هر سؤال، آن را با دقت بخوانید و سعی کنید 
ابتدا دقیقاً بفهمید که چه موضوعی در سؤال مطرح شده است. اعتقاد بر این است که 

حدود پنجاه درصد از جواب، در خود سؤال پنهان هست. 
اگر پاسخ سؤالی را نمی دانستید، کنار آن عالمتی مخصوص به همین منظور بزنید، 
و اگر در پاسخ سؤالی شک داشتید، عالمت خاص دیگری را که برای همین کار در 
نظر گرفته اید بزنید تا بتوانید در مرور بعدی به آن سؤال پاسخ دهید یا سریع از آن 
بگذرید. در پاسخ به سؤال های چهار گزینه ای، باید دقت کنید که در پاسخنامه، خانه 
مربوط به آن سؤال را اشتباه پر نکنید. داوطلبان زیادی هستند که در کنکور، پاسخ 
سؤالی را در یک خانه دیگر که مربوط به سؤال دیگری است، پر می کنند و بدون 
توجه به شماره سؤال ها، همه پاسخ ها را تا آخر جابجا می زنند؛ به همین دلیل، دقت 
کنید که در موقع پر کردن پاسخنامه، دچار چنین اشتباهی نشوید و شماره هر سؤال 
بخوانید. برای این  را با شماره پاسخنامه تطبیق دهید. سؤال ها و جواب ها را دقیقاً 
منظور، پس از ده تست که در پاسخنامه وارد کردید، یک بار پاسخنامه خود را کنترل 
کنید تا در پاسخنامه، به صورت جابجا عالمت نزده باشید. بهتر است که جواب ها را 
در دفترچه سؤال ها هم عالمت بزنید تا بررسي سؤال ها از این جهت، برایتان راحت تر 

شود.
گاهی اتفاق می افتد که داوطلبان، به دلیل توجه بیش از حد به وقت و ترس از دست 
دادن زمان یا استرس و عجله، صورت سؤاالت را به خوبی مطالعه نمی کنند و همین 
موضوع باعث می شود با اینکه آن مبحث یا موضوع خاص را به خوبی مطالعه کرده اند، 
باز هم نتوانند گزینه صحیح را انتخاب کنند؛ پس قبل از هر چیز، سؤاالت را به دقت 
بخوانید و به لغاتی مثل: »می شود« و »نمی شود«، »صحیح نیست« و »صحیح است«، 
»همیشه، اغلب، برخی از اوقات، هرگز، تنها، فقط، باید، به طور الزم، به طور کامل« و 
... که در جمالت مي آید، دقت بیشتری داشته باشید. جمالتی که فعل آنها به صورت 
منفی نوشته شده است، از نظر ظاهر، تفاوت چندانی با جمالتی که فعل آنها مثبت 
است، ندارند؛ به ویژه در جمالت فارسی که غالباً فعل در آخر جمله است. به علت 
محدودیت در وقت، معموالً قسمت های آخر جمالت در آزمون ها کمتر مورد دقت و 
توجه داوطلبان قرار می گیرد. معموالً افعال منفی، پر رنگ تر نوشته می شوند یا زیر آن 
افعال را خط می کشند؛ ولی متأسفانه در برخی از موارد، داوطلبان به این نکته چندان 
توجه نمی کنند. متن سؤاالت را در کمال دقت و با آرامش مطالعه کنید تا مطلب را 
دریابید. اگر سؤال با عجله خوانده شود، چندین برابر وقت مقرر، زمان برای ارتباط 
دادن گزینه ها با متن تلف می شود. بعد از اینکه مطمئن شدید سؤال را فهمیده اید، 
به مطالعه گزینه ها بپردازید. در خواندن متن سؤال به ویژه به نکته مورد بحث در این 
بخش )مثبت یا منفی بودن افعال( توجه داشته باشید تا اینکه بدون جهت به سؤالی 

پاسخ غلط ندهید.
چون از »آزمون های چهار گزینه ای« همیشه این مفهوم در ذهن دانش آموز وجود 

دارد که باید حتماً یک پاسخ درست داشته باشند، پس در مواردی که سؤاالتی از 
نوع دوم مطرح می شود، احتماالً مشکالتی ایجاد می گردد. با توجه به این اصل در 
ساخت آزمون های چند گزینه ای، که می تواند به دو صورت ذکر شده مطرح شود، 
به داوطلبان توصیه می شود در صورتی که با مطالعه اولین گزینه متوجه شدند که 
آن گزینه می تواند پاسخ درست باشد، فوراً آن را انتخاب نکنند و حتماً گزینه های 
دیگر را نیز از این نظر بررسی کنند؛ شاید پاسخ بهتری برای سؤال موجود باشد. در 
بعضی از سؤاالت، تمام گزینه ها صحیح است؛ اما یک گزینه صحیح تر بوده و در اصل، 
مطالعه  را  گزینه ها  تمام  باید  می دهد؛ بنابراین،  ما  پرسش  به   را  جواب  کامل ترین 
انتخاب  می کند،  بیان  کامل تر  صورت  به  را  تست  جواب  که  را  گزینه ای  تا  نمایید 
کنید. نکته بعدی اینکه صورت تست یا سؤال را با دقت بخوانید تا اوالً منظور سؤال و 
خواسته تست را به صورت دقیق متوجه شوید، و دوم اینکه مراحل حل یک پرسش، از 
مفروضات تا یافتن مجهول را نیز به خوبی پیدا کنید. وقتی صورت مسأله را خواندید، 
قبل از نگاه کردن به گزینه ها، جواب را حدس بزنید. انجام این کار، سرعت عمل شما 
را در پاسخگویی به تست ها افزایش می دهد. حتی در صورتی که حدس شما درست 
از آب درآمد و پاسخ شما بین گزینه ها وجود داشت، باز هم حتماً سایر گزینه ها را 
بخوانید؛ به عالوه، زمانی که مشغول پاسخ دادن به یک سؤال هستید، فقط به همان 

سؤال فکر کنید و در فکر سؤال قبلی یا بعدی نباشید.
سعی کنید که از همین امروز، در مورد رفع مشکالت مربوط به بی دقتی خود اقدام 
کنید؛ چرا که افزایش دقت، فقط با تمرین کردن ممکن است. حتی اگر افزایش دقت، 
باعث پایین آمدن سرعت پاسخگویی شما شود، باز هم سعی کنید که از امروز تمرین 
دقت را در اولویت خودتان قرار دهید؛ زیرا افزایش سرعتی که به بی دقتی و گرفتن 

نمره  منفی منجر شود، هیچ فایده ای ندارد.

رعایت نكات بهداشتی را جدی بگیرید
همان طور که می دانید، این روزها درگیر بیماری  واگیردار کووید 19 هستیم، پس 
الزم است که برای تندرستی خود و دیگران، نکات بهداشتی را بیش از پیش رعایت 

نمایید.
پد  یا  الکل  کاغذی،  دستمال  اضافه،  ماسک  خود  همراه  به  آزمون،  جلسۀ  در  لطفاً 
ضدعفونی داشته باشید و در حوزۀ برگزاری آزمون نیز ماسک خود را به هیچ وجه 
در نیاورید یا  پایین ندهید )اگر عادت به ماسک زدن ندارید، این روزها هنگام تست 
زدن ماسک بزنید تا داشتن ماسک در هنگام آزمون  برایتان عادت شود(. از دست 
دادن به دوستان و سایر داوطلبان آزمون و نزدیک شدن به دیگران خودداری کنید 
و هنگام ورود یا خروج از حوزه نیز فاصلۀ اجتماعی را رعایت کنید )شاید شما بدون 
آنکه بدانید، ناقل خاموش و بی عالمت این بیماری باشید. این امکان می تواند برای 

طرف مقابلتان نیز صادق باشد(. 
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با توجه به عدم پذیرش حضوری داوطلبان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و به 
منظور تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضــیان می توانند به 
 سیـــستم پیشخان خدمـــات الکترونیکی ســـازمان سنـجش آمـوزش کشور به آدرس:

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

طریق پیام کوتاه ارسال می شود.

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

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست داوطلبان به روش الكترونیكی

پذیرش  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  خصوص  در   1400/03/30 مورخ  اطالعیه   پیرو 
دوره هاي مقطع کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي 
اعالم  راهنماي مذکور، ضمن  انتشار دفترچه  و  غیردولتي- غیرانتفاعي سال 1400 
اصالحات و رشته محل هاي جدید عالوه بر رشته هاي تحصیلي مندرج در دفترچه 
راهنما، به اطالع متقاضیان مي رساند که به منظور فراهم نمودن تسهیالت بیشتر و 
مساعدت با آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ )1400/04/06( براي ثبت نام و 
تا  بتوانند  متقاضیان  است که  اتخاذ گردیده  ترتیبي  ننموده اند،  اقدام  انتخاب رشته 
پایان روز جمعه مورخ  1400/04/11 نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمایند.

لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق 
دفترچه راهنماي مربوط و مندرجات این اطالعیه، به درگاه اطالع رساني این سازمان 
مراجعه و نسبت به ثبت نام و انتخاب کدرشته محل هاي مورد عالقه خود در آزمون 

مذکور اقدام نمایند. 
در ضمن، متقاضیاني که قباًل ثبت نام خود را تکمیل و کد رهگیري ثبت نام دریافت 
نموده اند، نیز مي توانند، در صورت تمایل، تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده یا ویرایش 

اطالعات ثبت نامي کدرشته محل هاي انتخابي خود اقدام نمایند. 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

 اعالم رشته محل هاي جدید 
و اصالحات دفترچه 

راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش 
دوره هاي مقطع کارداني نظام جدید 

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

و تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته

ادامه درصفحه 16
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