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 تاریخ های ثبت نام و برگزاری آزمون های ورودی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در  سال 1400 

یادداشت  هفته

فرارسیدن سال 1400 هجری شمسی، 

عیدسعید نوروز و تقارن آن با فرخنده 

 زادروز حرضت بقیه ا... امام عرص)عج( 

بر متام ایرانیان و مسلامنان تهنیت باد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در نشست معاونان 
پژوهشی  مراکز  و  دانشگاه ها  فناوری  و  پژوهش 
تأکید کرد: همکاری نزدیک دانشگاه ها با پارک های 
علم و فناوری، از جمله اقدامات مورد تأکید است و 
معاونان پژوهش و فناوری باید در راستای کمک به 
صاحبان ایده های جدید و همچنین ظرفیت سازی، 
همکاری بسیار نزدیکی با پارک های علم و فناوری 
داشته باشند تا در تحقق اهداف آموزش عالی مؤثر 

باشند. 

در این نشست، که به صورت مجازی برگزار شد، دکتر 
دانشگاه ها در  انجام شده  اقدامات  از  قدردانی  با  غالمی، 
حوزه پژوهش و فناوری، با اشاره به منویات مقام معظم 
علمی  توسعه  و  استمرار رشد  بر ضرورت  مبنی  رهبری 
کشور، اظهار کرد: این جریان بالنده، باید پرقدرت و به 
صورت پایدار پیش رود و همواره در توسعه علم و انجام 

پژوهش های تأثیرگذار پیشرو باشیم.
وی افزود: پیشنهاد اکید ما این است که از توجه به پژوهش 
در علوم پایه و نیز مباحث مربوط به تحصیالت تکمیلی در 

وزیر علوم در نشست معاونان پژوهشی و فناوری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مطرح کرد:

اکنون در دنیا، علوم انسانی است که 
جامعه را مدیریت و رهبری می کند

ادامه در صفحه 3

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

نخستین شماره پیک سنجش در 
سال جدید )به صورت الکترونیکی(  

دوشنبه 16 فروردین ماه سال1400
منتشر خواهد شد

خاطرات یک معلم 
در ایام کرونا

وضعیت داوطلبان 
گروه آزمایشی 

علوم تجربی در آزمون 
سراسری سال 1399

در آستانه ورود به آخرین سال قرن:

سرسبزترین بهار تقدیم تو باد
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فرارسیدن  اعیاد شعبانیه 
و فرخنده زادروز

حرضت امام حسین، 
حرضت سّجاد و حرضت 

 ابالفضل العباس 
)علیهم السالم( بر متام 

مسلامنان تهنیت باد

پیامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
اگر مي توانید، هر روز را نوروز کنید؛ یعني در 
راه خدا به یکدیگر هدیه بدهید و با یکدیگر 

پیوند داشته باشید. 

بهار  و  پُرباران  ابر  با  را  ! رحمت خود  خدایا 
ما  بر  شاداب  و  گیاهان خوش منظر  و  پُرآب 
فرو  ما  بر  قطره  درشت  باران  و  فرما،  نازل 
از  آنچه  و  کند  زنده  را  مردگان  که  فرست 

دست ما رفته است، به ما باز گردانَد. 

حضرت امام حسین )ع( فرمودند:
خدا می داند که من نماز، تالوت آیات قرآن، 
دعا و استغفار فراوان را برای او دوست دارم.

سالم ! سالمي چو بوي خوش آشنایي ! 
خوانندگان گرامي هفته نامه پیک سنجش ! سالم بر 
شما ! اینک در آخرین دوشنبه سال سپري شده و در 
آستانه استقبال از نوروزي نو و بهاري با طراوت و وارد 
شدن به آخرین سال قرن چهاردهم هجری شمسی، و 
از باالي پنجاهمین پله )که همین پنجاهمین شمارة 
پیِش روي شماست( بر پله هاي طي شده در سالي 
که گذشت، عمرمان را به نظاره مي نشینیم؛ پله هایي 
که هر یک به شوق خدمت به شما از آن باال رفتیم و 
حاال بر بام آن رسیده ایم. اینکه در این پنجاه شماره 
در سال جاري گذشت، چقدر  که  هفته اي  پنجاه  و 
توانسته ایم در خدمت شما عزیزان باشیم، موضوعي 
دیگر است که داوري اش با شماست؛ اما از این نکته 
نباید غفلت ورزید که تمام هّم و غم ما و همکارانمان 
در سالي که گذشت، و در همه سال هایي که از انتشار 
بتوانیم  بوده است که  این  نشریه خودتان مي گذرد، 
گذشته،  از  مفیدتر  و  پیش  از  بیش  شماره،  هر  در 
تمام  باشیم؛ در خدمت شمایي که  در خدمت شما 
آرمان ها و آرزو هایتان صرفاً پذیرفته شدن در دانشگاه 
نیست؛ در خدمت شمایي که تنها به پذیرفته شدن 
در یک رشته دانشگاهي و کسب مدرک پس از چند 
سال نمي اندیشید؛ در خدمت شمایي که هدفتان از 
درس خواندن، تنها گرفتن نمره خوب یا متوسط، و 
خوب  که  نیست؛  درسي  واحد  تعدادي  گذراندن  یا 
مي دانید اینها همه فقط وسیله است، و هدف اصلي، 
خدمت به اعتالي نام ایران عزیز و سرافزار و سربلند 

تمام دوران هاست.

سال  و  دیگر  بهاري  و  نو  نوروزي  آستانه  در  حال 
پیمان  شما  با  طور  همین  و  خود  خداي  با  جدید، 
مي بندیم که در سال پیِش رو، که از چند روز دیگر 
بیشتر،  طراوت  و  شادابي  با  هم  باز  مي شود،  آغاز 
اهورایي  دیار  این  آینده ساز  عزیزان  در خدمت شما 
باشیم؛ سرزمیني که براي پاسداري از وجب به وجب 
آن، خون شهیدان بسیاري، از روزگاران کهن تاکنون 
بر جاي جاي آن ریخته شده است؛ سرزمیني که نام 
بلندش، آراسته با یاد و خاطره بزرگ مرداني است که 
براي سربلندي آن، جان عزیز خویش را فدا کرده اند 
تا ایران سرافراز، براي همیشه تا فرجام تاریخ، سربلند 

و پایدار و برقرار باقي بماند.
انگیز، از صمیِم دل و  این بهار دل  اینک در طلیعة 
از بِن دندان و اعماق جان بي قرارمان، پروردگار بلند 

مرتبه خویش را به زاري و تضّرع مي خوانیم که:
یا مقلّب القلوب و االبصار

یا مدبّر اللیل و الّنهار
یا محّول الَحول و االحوال

َحّول حالنا الي احسن الحال
آواز خوان و دست  و  نغمه خوان  به شما،  و خطاب 

افشان و پایکوبان، َصال سر مي دهیم که: 
آواز خــوش هَــزار تــقـدیــم تو بـاد   

سر سبزترین بهار تقدیم تو باد
گویند که لحظه اي است روییدن عشق  

آن لحظه ِهزار بار تقدیم تو باد 
نوروزتان پیروز باد

در آستانه ورود به آخرین سال قرن:

سرسبزترين بهار تقديم تو باد
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علوم پایه غفلت نشود. طی سال های اخیر، شاهد حضور 
و ورود کمتر دانشجویان و استعدادهای تحصیلی قوی به 
مجموعه رشته های علوم پایه بودیم که باید در دانشگاه ها 

برای آن تدبیری اندیشیده شود.
همفکری،  باعث  نشست ها  این  داد:  ادامه  غالمی  دکتر 
و  شده  تجربیات  انتقال  در  مشارکت  و  هم اندیشی 
خواهد  گسترده تر  و  عمیق تر  توسعه  و  رشد  دست مایه 
کار علمی دقیق در  انجام  پیشرفت علمی، حاصل  شد. 

دانشگاه ها و بخش های پژوهش و فناوری است.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری اظهار کرد: در حوزه های 
مختلف علمی، از جمله علوم پایه، شخصیت های علمی 
مهمی  ظرفیت  آنها  وجود  که  هستند  بسیاری  توانمند 
نخبگان  و  دانشجویان  جوان  دادن جمعیت  توجه  برای 
برای گرایش به سمت علوم پایه و بهره مندی از تجربیات 

آنان است.
وی همچنین، با اشاره به تغییرات اساسی، که در صدور 
افتاده  اتفاق  نشریات طی سال های گذشته  برای  مجوز 
نشریات  بر  بیشتری  نظارت  داریم  انتظار  گفت:  است، 
وجود  به  که  مشکلی  یک  مثال،  برای  بگیرد؛  صورت 
و  بررسی  برای  نشریات  هزینه هایی  که  است  این  آمده 
چاپ مقاالت دریافت می کردند که متأسفانه غیرمعقول 
هزینه های  کتاب های  و  حساب  با  و  بود  غیرمنطقی  و 
انجام یک کار علمی، انطباق نداشت؛ لذا در همین راستا 
اقداماتی برای آن انجام شده است که به زودی مقررات 
جدید در این زمینه ابالغ می شود. رفتارهای کاسب کارانه 
در فضای علمی جایگاهی ندارد و نباید اجازه دهیم که 

این موضوع، خدشه ای به آموزش عالی وارد کند.
علوم  به  جدی  نگاه  همچنین  ادامه،  در  غالمی،  دکتر 
انسانی را مورد نظر قرار داد و گفت: اکنون در دنیا، علوم 
انسانی است که جامعه را مدیریت و رهبری می کند؛ از 
این رو، حضور استعدادهای قوی و توانمند برای تحقیق و 

تحصیل در این حوزه، بسیار مهم است. 
اخالق  به  توجه  موضوع  اهمیت  به  اشاره  با  علوم،  وزیر 
به  علم  اخالق  به  توجه  گفت:  دانشگاه ها،  در  پژوهشی 
طور جامع، در محیط های دانشگاهی بسیار مهم است و 
تشکیل کارگروه اخالق در علم و فناوری، که اتفاق افتاده 

است، باید با جدیت پی گیری شود. 

رئیس مرکز سنجش و آزمون 
دانشگاه پیام نور اعالم کرد:

اعالم زمان برگزاری اولین آزمون 
بسندگی زبان عربی دانشگاه پیام نور 

رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور گفت: 
)اشتمال(  عربی  زبان  بسندگی  آزمون  دوره  اولین 
دانشگاه پیام نور، در روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه 

۱۴۰۰ برگزار می شود.
به دلیل شرایط  اینکه  با عنوان  دکتر معصومه حسینی، 
مشخص  ثبت نام  هنگام  در  مجری  مراکز  کرونا،  خاص 
خواهد شد، اعالم کرد: متقاضیان شرکت در این آزمون، 
از اول اردیبهشت ماه سال 1400 فرصت دارند به صورت 
الکترونیکی و از طریق پرتال دانشگاه پیام نورـ  مرکز سنجش و 
 http://azmoon.pnu.ac.ir/Portal/Home :آزمون 

برای ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.
وی زمان دریافت کارت شرکت در آزمون یاد شده را 

20 اردیبهشت ماه سال 1400 عنوان کرد.

رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور یادآور شد: 
هزینه ثبت نام در این آزمون باید به صورت الکترونیکی در 
هنگام ثبت نام و از طریق سایت پرداخت شود و در صورت 
ثبت نام و عدم شرکت در آزمون، وجه مذکور قابل استرداد 
نیست. ضمناً داوطلبان باید دقت داشته باشند که به هیچ 
وجه مبلغ ثبت نام را به صورت دستی و از طریق شعب 

بانک ها پرداخت نکنند.
دانشگاه  تخصصی  دکتری  دوره  دانشجویان  گفت:  وی 
پیام نور در رشته های علوم قرآن و حدیث، علوم و معارف 
و کالم  فلسفه  اسالمی،  مبانی حقوق  و  فقه  نهج البالغه، 
معارف  مدرسی  و  دین  فلسفه  و  اسالم  تاریخ  اسالمی، 
اسالمی، چنانچه تمایل به ارائه مدرک آزمون زبان انگلیسی 
قبولی در  باشند، می توانند گواهی  نداشته   )ETPNU(
این آزمون را تا قبل از برگزاری آزمون جامع ارائه دهند. 
ضمناً متقاضیان، به منظور کسب اطالعات بیشتر یا رفع 
مشکالت احتمالی، می توانند با شماره تلفن: 22458297-

021 تماس حاصل کنند.

تسهیالت دانشگاه پیام نور برای پذیرش 
الکترونیکی 

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور، 
از تسهیالت این دانشگاه برای پذیرش الکترونیکی 
داد. خبر  دانشجویان  حضوری  مراجعه  کاهش  و 

دکتر مرتضی محسنی، از امکانات جدید دانشگاه پیام نور 
مراجعه  کاهش  و  غیرحضوری  پذیرش  سهولت  برای 

حضوری دانشجویان به دانشگاه خبر داد.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور، با 
اشاره به پیشخان های جدید ایجاد شده در سیستم گلستان 
این دانشگاه، گفت: پیشخان های پی گیری صدور دانشنامه و 
درخواست های، مرخصی زایمان، موارد مطرح در کمیسیون 
موارد خاص، مهمانی، تغییر رشته، تسویه حساب، بررسی 
نقص پرونده، اصالح مشخصات، انصراف، ترم اخر بودن و 
عدم مراجعه در سیستم گلستان ایجاد شد و از این پس 
دانشجویان می توانند تمام موارد ذکر شده را از طریق این 
سیستم به نشانی: reg.pnu.ac.ir ثبت و پی گیری کنند.

وی همچنین به پذیرش الکترونیکی نودانشجویان دانشگاه 
پیام نور اشاره کرد و اظهار داشت: به منظور سهولت در امر 
پذیرش دانشجویان، امکاناتی نظیر: استعالم سیستمی مدارک 
پذیرش  برای  دیپلم  مدارک  و  دانشگاهی  تحصیالت 
شناسنامه ای،  سیستمی مشخصات  استعالم  غیرحضوری، 
کاهش روند مراحل پذیرش در مواردی که ضروری نبوده و 
کاهش بارگذاری فرم های آموزشی با جایگزینی تیک تأیید 

سیستمی در سیستم گلستان فراهم شده است.

جزئیات برگزاری آزمون زبان دکتری 
دانشگاه پیام نور اعالم شد

آزمون  دوره  پنجمین  و  سی  در  ثبت نام  نحوه  و  زمان 
از  پیام نور،  دانشگاه   )ETPNU( تخصصی  دکتری  زبان 
سوی رئیس مرکز سنجش و آزمون این دانشگاه اعالم شد. 
گفت: سی  باره  این  در  حسینی،  معصومه   دکتر 
 )ETPNU( و پنجمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی
دانشگاه پیام نور، روز یکشنبه 22 فروردین سال 1400 به 
یزد،  همدان،  استان های:  مراکز  در  الکترونیکی  صورت 
کرمان، آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، 
مازندران، خوزستان، تهران، سیستان و بلوچستان، ایالم، 

کرمانشاه و بوشهر برگزار می شود.
و پنجمین  سی  در  شرکــت  متقاضیان  داد:  ادامه  وی 
دانشگــاه  تخصـصــی  دکتـری  زبـان  آزمــون  دوره 
از  و  الکترونیکــی  صورت  به  می تواننــد  پیام نور، 
آزمون:  و  مرکز سنجش  ـ  پیام نور  دانشگاه  پرتال   طریق 
 http://azmoon.pnu.ac.ir/Portal/Home  

وزیر علوم در نشست معاونان پژوهشی و فناوری 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مطرح کرد:

اکنون در دنیا، علوم انسانی است که 
جامعه را مدیریت و رهبری می کند

ادامه ازصفحه 1
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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

برای ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.
دکتر حسینی، زمان دریافت پرینت کارت این آزمون را از 15 
لغایت 22 فروردین ماه سال 1400اعالم و خاطرنشان کرد: با 
توجه به شرایط خاص کرونا، ظرفیت ثبت نامی در مراکز 

مجری محدود است.
رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور یادآور شد: 
هزینه ثبت نام در آزمون یاد شده، باید به صورت الکترونیکی 
در هنگام ثبت نام و از طریق سایت پرداخت شود و داوطلبان 
باید دقت داشته باشند که به هیچ وجه مبلغ ثبت نام را به 
صورت دستی و از طریق شعب بانک ها پرداخت نکنند.

رفع  یا  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  متقاضیان  ضمناً 
مشکالت احتمالی می توانند با شماره تلفن:22458297-

021 تماس حاصل کنند.

جشنواره »شعر دانشجویی« فراخوان داد
»شعر  ملی  جشنواره  دوره  دومین  فراخوان 
و  از دانشجویان دانشگاه ها  با دعوت  دانشجویی«، 
مراکز آموزش عالی سراسر کشور برای شرکت در 

این جشنواره منتشر شد. 
قالب های  در  خود،  دوره   دومین  در  که  جشنواره،  این 
»کالسیک، نیمایی، سپید و آزاد، ترانه، طنز، شعر ترجمه 
دانشجویان  کلیه   از  می شود،  برگزار  شعر«  پژوهش  و 
مقطع های مختلف تحصیلی دعوت کرده است تا در بخش 
رقابتی این جشنواره  ملی شرکت و برای به دست آوردن 

تندیس »رودکی« با یکدیگر رقابت کنند.
عالقه مندان برای ثبت نام و شرکت در این جشنواره، که 
می شود،  انجام  الکترونیکی  صورت  به  آن  مراحل  کلیه  
 http://roytab.ir  :می توانند به سامانه  اینترنتی رویتاب 

مراجعه کنند 
تنها شرط های شرکت در این جشنواره  ساالنه، که با دبیری 
راهبری  امور  کل  از سوی اداره  و  بهرامی  علیرضا  علمی 
معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی و با مشارکت دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی کشور برگزار می شود، دانشجو بودن 
صاحب آثار و نیز حائز رتبه نبودن آثار ارسالی در دیگر 

جشنواره ها اعالم شده است.
بنا بر اعالم، هر شرکت کننده در هر یک از قالب ها، حداکثر با سه 

اثر و جمعاً حداکثر با 21 اثر در این جشنواره می تواند شرکت کند.
خوانش  معاصر،  شعرخوانی  کهن،  ادبیات  نقیضه نویسی 
متون ادبی کهن و نقد و معرفی مجموعه اشعار، از دیگر 
بخش های جنبی این جشنواره است که شرکت کنندگان 
برای به  دست آوردن حداکثر امتیاز، در این بخش ها نیز 

می توانند شرکت کنند و اثر بفرستند.
ملی  دوره جشنواره  نخستین  که  است  یادآوری  به  الزم 
استادان  و  دانشجویان  مشارکت  با  دانشجویی«،  »شعر 
سال  در  کشور  سراسر  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها 

تحصیلی 98-99 برگزار شد.
ضمناً قرار است که تمرکز دومین دوره این جشنواره، بر 
برگزاری  و  بوده  برخط  محفل های  و  نشست ها  برگزاری 
صورت  به  نیز  متنوع  آموزشی  کارگاه های  و  دوره ها 
جشنواره  رقابتی  بخش  برگزاری  کنار  در  باشد؛  برخط 
صورت  آن به  داوری  و  شرکت  ثبت نام،  کلیه  مراحل  که 

الکترونیک انجام خواهد شد.

اعالم ظرفیت و شرایط پذیرش مقطع 
دکتری وزارت بهداشت

ظرفیت اولیه رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت 
دکتری  دندانپزشکی  و  داروسازی  تخصصی،  و 
تخصصی)ph.D( سال ۱۴۰۰ از طریق مرکز سنجش 

آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعالم شد. 
بر این اساس، فهرست دانشگاه های پذیرنده، اولیه بوده و 

ممکن است که در اعالم نهایی، تغییراتی در رشته های 
مختلف )بر حسب شرایط دانشگاه ها( انجام شود.

و  پذیرنده  دانشگاه های  فهرست  اعالم  که  است  بدیهی 
ظرفیت های مربوطه در این مرحله، صرفاً برای آگاهی کلی 
داوطلبان بوده و حقی برای داوطلبان ایجاد نمی کند. ضمناً 
تغییرات احتمالی در ظرفیت های پذیرش تا زمان انتخاب 
رشته محل از سوی داوطلبان، از طریق اطالعیه های مرکز 

سنجش آموزش پزشکی اطالع رسانی خواهد شد.
علوم  دانشگاه های  که  است  کرده  اعالم  بهداشت  وزارت 
پزشکی کشور، تعهدی در قبال اسکان و تأمین خوابگاه 
اختیار  در  خوابگاه  موجود،  امکانات  اساس  بر  و  ندارند 
دریافت  برای  باید  داوطلبان،  لذا  می دهند؛  قرار  دانشجو 
اطالع بیشتر در این زمینه، به سایت اینترنتی دانشگاه مرکز 
پذیرش مراجعه کنند؛ بنابراین، دبیرخانه شورای آموزش 
علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و همچنین مرکز 
سنجش آموزش پزشکی، در مورد ارائه یا عدم ارائه خوابگاه، 

هیچ گونه مسؤولیتی نخواهد داشت.
الزم به یادآوری است که تحصیل در دوره های شهریه پرداز، 
از سوی هر  مستلزم پرداخت شهریه است که مبلغ آن 
برای کسب  داوطلبان،  ضمناً  شد.  خواهد  اعالم  دانشگاه 
اطالعات بیشتر در خصوص مبلغ شهریه، باید به دانشگاه 

مربوط مراجعه کنند.
چنانچه در رشته یا محلی به دلیل تعداد کم داوطلبان، حداقل 
دو نفر دانشجو قابل معرفی نباشند، داوطلبان در پذیرش 
نهایی، به سایر اولویت های انتخابی خود معرفی خواهد شد.

ضمناً در رشته محل هایی که دانشجویان به صورت مشترک 
بین دو دانشگاه پذیرش و معرفی می شوند، فرد پذیرفته 
شده دانشجوی دانشگاه مبدأ خواهد بود؛ اما دانشجو باید 
آمادگی داشته باشد تا تمام یا قسمتی از دوره آموزشی یا 
پژوهشی خود را بر اساس تفاهم نامه میان دانشگاه ها، در هر 

محلی که دانشگاه ها تعیین می کنند، بگذراند.
پایه پزشکی،  گفتنی است که داوطلبان رشته های علوم 
بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندان پزشکی دکتری 
ظرفیت  از  اطالع  برای   1400 سال   )Ph.D(تخصصی
پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه های علوم پزشکی، باید به 
اطالعیه سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنند.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

اصالح کد ضریب و ضرایب دروس امتحاني رشته گرایش 
»دکتری پیوسته ریاضی گرایش ریاضی کاربردی«  از  مجموعه امتحانی »1208- ریاضي« 

در آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال1400
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اگر مهر ماه به شما می گفتیم که خیلی زود این سال تحصیلی هم تمام می شود، باور 
نمی کردید، اما حاال به آخر سال 99 رسیدیم، و اگر قبول کنید، خیلی زودتر از آنچه 
که فکر می کردید، امسال هم تمام شد و تا چشم به هم بزنید، سال تحصیلی هم به 
پایان رسیده و زمان برگزاری آزمون سراسری از راه می رسد؛ اما راستش را بخواهید 
اما  نبود،  آسان  برای شما هم  امسال کمی سخت گذشت. می دانم  معلم ها  ما  برای 
تدریس در فضای مجازی، برای معلمی که سال هاست تجربة کالس درس را داشته، 
با  باید بپذیریم که  کار آسانی نیست )هر چه باشد، سن و سال شما کمتر است و 

فضاهای مجازی هم آشناتر از ما هستید(.
 اما ما معلم ها ... بگذارید فقط چند خاطره از همین سال تحصیلی و کالس های فضای 

مجازی بگویم؛ شاید با من همدردی کنید. 

ساعت کالس یا ...
هرچه  بچه ها هستم.  تست های  اشکال  رفع  مشغول  و  است  نیم ظهر  و  ساعت 12 
یکی از بچه ها را صدا می زنم، خبری از او نیست، و با اینکه به ظاهر در کالس درس 
است، پاسخی نمی دهد؛ تا باالخره آخر کالس پیدایش می شود و می گوید: خانم! من 

حاضرم!
می گویم: بارها صدایت زدم، اما جوابی نشنیدم.

کمی مکث می کند و می گوید: خوب ناهار می خوردم، اما ناهار که تمام شد، آمدم!

پارازیت های بی موقع
وسط آموزش یک مبحث درسی سخت هستم که سر کالس هم به زور بچه ها متوجه 
می شوند. ناگهان یکی از بچه ها میکروفونش را روشن می کند و می گوید: ببخشید، من 

دارم می روم سرویس بهداشتی!
مانده ام چه جوابی بدهم که یکی از بچه ها پیش دستی می کند و با تمسخر می گوید: 
مؤدب باش! و بعد اسم دیگر سرویس بهداشتی را می آورد، و آن یکی اسمی دیگر و 
خالصه چند دقیقه ای کالس به هم می ریزد. باالخره یکی از بچه ها به حالت شاکی به 

همکالسی اش می گوید: آخه این حرفه که وسط کالس می زنی؟!
جواب می دهد: خوب چه کنم؟! گفتم نکنه خانم ِصدام بزنه و من نباشم؛ خواستم 

بدونه که پنج دقیقه تو کالس نیستم!
 

غیبت، غیبت، غیبت
- من با گوشی مادرم وارد کالس می شم و جلسة پیش، مادرم با گوشی اش کار فوری 

داشت و نتونستم سر کالس بیام.
- برق خونه  رفته بود و نت نداشتیم؛ برای همین نتونستم سر کالس بیام.

- سرعت نت خیلی پایینه، و من هر کاری می کردم، وصل نمی شدم.
- شارژ گوشی ام تموم شده بود.

- کالس برادرم مهم تر بود و ما دو نفری از یک گوشی استفاده می کنیم .
- خواب موندم و کسی در خونه نبود که بیدارم کنه.

- گوشی ام خراب شده بود ...
اینها بخشی از دالیل دانش آموزانی است که سر کالس حاضر نیستند یا اواسط کالس 

غیبشان می زند.

خانه هایی که بخشی از کالس هستند
پر  را  کالس  فضای  قناری  چند  می کند،چهچة  روشن  که  را  میکروفونش  نفراول: 
هستی؟!  حاضر  کالس  سر  صدا،  و  سر  همه  این  با  همیشه  تو  می گویم:  می کند! 

می گوید: عادت کرده ام؛ من اصاًل متوجه صدایشان نمی شوم!
نفر دوم: اولین صدایی که از میکروفونش به گوش می رسد، یک جیغ گوش خراش 
است، و بعد کودکی که می گوید: »سالم! من محمدم. تو معلِم آبجی منی؟! حالت 

خوبه ؟« و بعد »پتی کو« »پتی کو« کنان دور می شود. 
از دانش آموزم می پرسم: این برنامه هر روز توست؟!

می گوید: عادت کردم خانم. االن دیگه تو محیط ساکت حواسم پرت میشه و نمی تونم 
درس بخونم!

 نفر سوم: درس را با »ِمّن و ِمّن« جواب می دهد و خیلی از اوقات در جوابم سکوت 
می کند و هیچ چیز نمی گوید. می گویم: چرا درس نخواندی؟ که صدای بمی  به گوشم 
می رسد که: نه، درس خونده! من شاهد بودم، و بعد صدای ظریفی که: آره! منم دیدم 

که داره درس می خونه. دعواش نکنید خانم!

دلم نمی خواهد!
برای یکی از دانش آموزانم پیام دادم که چرا تکلیفت را نفرستاده ای و تا یک ساعت 
دیگر فرصت داری که آن را بفرستی. در جوابم نوشت: »دلم نمی خواهد بفرستم!« 
مات مانده بودم که چرا چنین پاسخی داده است؛ چون دانش آموز مؤدبی نیز بود. دو 
ساعتی ذهنم مشغول جواب دندان شکن دانش آموز بود که دیدم پیام دیگری فرستاد 
و کلی عذر خواهی کرد و گفت که امروز با برادر کوچکترش دعوا کرده و برادرش هم 

به تالفی آن دعوا، گوشی او را برداشته و این پیام را برای من فرستاده است!
 

خاطرات یڪ معلم در ایام کرونا
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که  تولیمو مي رساند  پیشرفته  انگلیسی  زبان  آزمون  در  متقاضیان شرکت  اطالع  به 
دوره های 159 الی 163 آزمون فوق، به روش الکترونیکي، مطابق جداول زمان بندی 
متقاضي  افرادی که  از  برگزار خواهد شد. آن دسته  برگزاری در ذیل  مراکز محل  و 
شرکت در این آزمون هستند، می توانند در زمان مقرر، که از طریق درگاه اطالع رسانی 
سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: )http://tolimo.sanjesh.org( اعالم 

می گردد، نسبت به ثبت نام در آن اقدام نمایند.
جدول زمان بندی برگزاری آزمون تولیمو 

آدرس مراکز محل برگزاری آزمون به شرح جدول ذیل است.

یادآوری ۱: متقاضیان الزم است منحصراً به مرکزي که در زمان ثبت نام آن را انتخاب 
نموده اند، مراجعه نمایند؛ چون در سایر مراکز از آنها آزمون به عمل نخواهد آمد.

یادآوری ۲: متقاضیان براي شرکت در جلسه آزمون، می بایست ساعت: 7:3۰ صبح 
نموده اند،  انتخاب  ثبت نام  زمان  در  که  آزمون،  این  برگزاري  مرکز  به  آزمون،  روز 
مراجعه نمایند. شروع فرآیند آزمون در ساعت 8:00 صبح روز برگزاری خواهد بود و 
متقاضیان مي بایست نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون، در محل حوزه امتحاني 
مربوط حضور داشته باشند. ضمناً عدم حضور بهموقع تا فرآیند آزمون و تأخیر بیش 

از 15 دقیقه، منجر به لغو آزمون متقاضی خواهد شد. 

الف – شرایط و مدارک مورد نیاز برای شرکت در آزمون:  
از آنجایي که این آزمون به صورت الکترونیکي و از طریق رایانه برگزار مي گردد، براي 
متقاضیان، کارت ورود به جلسه آزمون پیش بیني نشده است و نیازي به ارائه کارت 
شرکت در جلسه آزمون در این روش نیست و متقاضیان می بایست با یک یا دو کارت 
گذرنامه،  جدید،  عکسدار  شناسنامه  هوشمند،  ملی  کارت  )شامل:  معتبر  شناسایی 
گواهی نامه رانندگی و کارت پایان خدمت )برای آقایان((، به حوزه امتحانی ذی ربط 

مراجعه نمایند.
 آزمون زبان انگلیسي پیشرفته )Tolimo(، شامل دو مرحله تستي و تشریحي است، 
که متقاضیان باید با استفاده از رایانه )کامپیوتر(، پاسخ سؤاالت تستي و همچنین متن 

مربوط به پاسخ سؤال تشریحي را، تایپ و ثبت نمایند.

ب – بخش ها، تعداد سؤاالت و مدت زمان پاسخگویي به آنها: 
 بخش های تستی: شامل 105 سؤال است، و متقاضیان باید جمعاً در مدت 80 دقیقه

 به این سؤاالت پاسخ دهند.
)Structure and Written Expression( بخش اول: ساختار و بیان نوشتاري
تعداد سؤاالت 35 سؤال )15 سؤال تکمیل جمله و 20 سؤال شناسایی خطا(، مدت 

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

تعداد سؤاالت 35 سؤال )قسمت A )20 گفت و گوی کوتاه(: 20 سؤال؛ قسمت B )2 گفت 
و گوی طوالنی(: 8 سؤال؛ قسمت C )3 سخنرانی(: 7 سؤال، مدت پاسخگویي 18 دقیقه.

سؤاالت بخش شنیداري)درک مطلب شفاهي( بهصورت مستقل برای هر متقاضی از 
طریق هدست پخش خواهد شد و متقاضیان باید با توجه به متن سؤال که از هدست 
پخش مي شود، نسبت به انتخاب یکي از چهار گزینه اي که در رابطه با سؤال مربوط 
به این بخش )درک مطلب شفاهي( است، اقدام نمایند. متقاضیان باید توجه داشته 
نیست؛  تکرار  قابل  و  مي شود  پخش  یک بار  فقط  شنیداري  متن سؤاالت  که  باشند 
لذا الزم است که تمام حواس و دقت خود را براي شنیدن صوت منتشر شده به کار 

ببندند، تا ضرري متوجه آنان نشود.
)Reading Comprehension( بخش سوم: خواندن و درک مطلب

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره :

تاریخ  و نحوه  برگزاري آزمون )الکترونیکي( 

زبان انگلیسي پیشرفته تولیمو )Tolimo(  دوره های 

159، 160، 161، 162 و 163
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تعداد سؤاالت 35 سؤال، مدت پاسخگویي 40 دقیقه.
 )Writing( بخش تشریحی: نوشتاري

شامل یک سؤال است که متقاضیان باید در مدت 30 دقیقه از طریق رایانه )کامپیوتر( 
تایپ  مهارت  از  مي بایست  قسمت  این  در  متقاضیان  دهند.  پاسخ  مربوط  سؤال  به 

جمالت با کیبورد برخوردار باشند.
ج– تذکرات مهم:

الزامی  1- همراه داشتن ماسک ساده سه الیه و دستکش التکس، برای متقاضیان 
است و مراکز آزمون موظف هستند که از ورود متقاضیان به سالن آزمون، بدون همراه 

داشتن لوازم فوق خودداری نماید.
2- متقاضیان می بایست یک یا دو کارت شناسایی معتبر، )شامل: کارت ملی هوشمند، 
شناسنامه عکس دار جدید، گذرنامه، گواهینامه رانندگی و کارت پایان خدمت )ویژه 

آقایان((، و یک نسخه از فرم تکمیل شده ثبت نام اینترنتی را همراه داشته باشند. 
)خودکار،  افزار  نوشت  شامل:  اضافي،  وسایل  هرگونه  آوردن  از  باید  متقاضیان   –3
...(، کیف یا ساک دستي، کتاب، جزوه، ماشین حساب،  اتود، روانویس و  خودنویس، 
تلفن همراه، هندسفری، ساعت یا دستبند، انگشتر هوشمند، پیجر و ... اکیداً خودداري 
این وسایل در حوزه هاي  نگهداري  براي  آنجایی که ممکن است محلي  از  و  نمایند، 
امتحاني پیش بیني نشده باشد؛ لذا حوزه هاي امتحاني مسؤولیتي در قبال نگهداري از 

این وسایل ندارند.

قبیل:  از  وسیله،  نوع  هر  کردن  بدل  و  رد  یا  متقاضیان  سایر  با  کردن  صحبت   -4
لوازم التحریر، نت )یادداشت(، . . . در جلسه امتحان، به عنوان تقلب و تخلف محسوب 
مي شود و با متقاضی متخلف، برابر قانون رسیدگي به تخلفات و جرائم در آزمون هاي 

سراسري رفتار خواهد شد.
الکترونیکي،  ارتباط  غیرمجاز، شامل: دستگاه هاي  داشتن هرگونه وسایل  5- همراه 
دستبند  هوشمند،  انگشتر  هوشمند،  ساعت  خاموش،  صورت  به  ولو  همراه،  تلفن 
هوشمند یا ماشین حساب در جلسه آزمون، طبق قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم 

در آزمون هاي سراسري، موجب محرومیت از گزینش در آزمون مي شود.
6- در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاري این آزمون، الزم است 
که متقاضیان، حداکثر تا یک روز بعد از برگزاری آزمون، از طریق سیستم پاسخگویی 
نشاني:  به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  اطالع رسانی  درگاه  در  مندرج  اینترنتی 
نمایند.  ثبت  را  خود  درخواست  و  مکاتبه  سازمان  این  با    www.sanjesh.org
بدیهی است که درخواست های رسیده بعد از مهلت مقرر، قابل بررسی و پی گیری 

نخواهد بود. ضمناً الزم است که از مراجعه حضوری به سازمان، خودداری گردد.

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

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

 TOEFL ، GRE،IELTS بـه اطالع متقاضیان شـرکت در آزمون های بین المللی نظیـر
و ... می رسـاند بـا توجـه بـه وجود تعدادی افراد و شـرکت های سـود جو کـه  با تبلیغات 
و وعده هـای واهـی مبنـی بـر اخـذ مـدارک مورد نظـر، با مشـخصات داوطلب  اقـدام به 
کالهبـرداری و اخـذ مبالـغ قابل توجهـی از این افـراد می نمایند، این سـازمان به عنوان 
ناظـر آزمون هـای  بین المللـی در کشـور، ضمـن برخورد قانونـی و معرفی ایـن مراکز به 

مراجـع قضائـی، مـوارد ذیل را  برای اطـالع متقاضیان یـادآوری می نماید:
1 -  تنهـا مدارکـی از طریـق این سـازمان مورد گواهـی و تأیید قـرار خواهند گرفت که 
قبـاًل مجری آزمون از سـوی این سـازمان مجوز برگـزاری آن را دریافت نموده باشـد؛ لذا 
قبـل از پرداخـت هرگونه وجه از طریق سـایت سـازمان سـنجش آموزش کشـور )بخش 

آزمون هـای بین الملـل( نسـبت به مجاز بـودن مرکز اطمینـان حاصل نمایید.
2 - بـا داوطلبانـی کـه مرتکـب تخلـف شـوند برابـر قانـون برخـورد خواهـد شـد و 
مشـخصات آنـان در فهرسـت متخلفـان آزمون هـای ایـن سـازمان قـرار خواهـد گرفت. 
ضمنـاً ایـن داوطلبـان از 2 تـا 10 سـال از شـرکت در آزمون هایـی کـه ایـن سـازمان 
برگـزار می نمایـد یـا ناظـر آن اسـت، محـروم خواهنـد شـد. همچنیـن در صورتـی 
کـه متخلفـان در طـول محرومیـت اقـدام بـه ثبت نـام در یکـی مراکـز نماینـد، در هـر 
مرحلـه از مراحـل آزمـون از شـرکت آنـان در آزمـون جلوگیـری بـه عمل خواهـد آمد.

3 - مراکـز برگـزاری آزمون هـا موظـف بـه رعایت قوانین بـوده و بایسـتی از ثبت نام این 
افـراد خـودداری نماینـد و در صورت تخلـف،  مجوز آنان لغـو می گردد.

4 - داوطلبانـی کـه بـا جعـل مـدارک هویتـی سـعی در گمراه نمـودن مجریـان آزمون 
نماینـد و در آن شـرکت کننـد و تخلف آنان )حتی پس از دریافـت مدرک ( اثبات گردد، 
برابـر مقـررات برگـزاری آزمون هـا، مدارک مربوط بـه آنها باطل و از شـرکت در آزمون ها 
بـه مـدت 2 تا10سـال محـروم خواهنـد شـد و با توجـه به اینکـه جعل هر گونه اسـناد 
دولتـی و اسـتفاده از سـند مجعول و شـرکت کردن بـه جای داوطلب اصلـی، برابر قانون 
مجـازات اسـالمی )تعزیـرات مصـوب 1375( جـرم تلقی می شـود و مجـازات کیفری به 
همـراه خواهـد داشـت، ایـن گـروه از متخلفـان بـرای  صـدور احـکام قضائی بـه مراجع 

قضائـی معرفـی می گردند.
یـادآور می شـود کـه براسـاس قوانین مؤسسـات صاحب امتیـاز آزمون هـای بین المللی، 
کلیـه مراحـل ثبت نام آزمون ها بایسـتی شـخصاَ توسـط شـخص متقاضی انجام شـود و 
در صـورت عـدم رعایت شـرایط ثبت نام، از شـرکت متقاضی در آزمـون ممانعت به عمل 
خواهـد آمـد و در صورت مشـاهده هرگونـه تخلف در ایـن زمینه با افراد یا شـرکت های 
سـودجو کـه به روش های مختلف اقـدام به ثبت نام متقاضیـان در آزمون های بین المللی 

می نماینـد برخورد قانونی خواهد شـد.
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آزمایشی  داوطلب گروه   729 و  هزار   506  ،1399 سال  در 
علوم تجربی  در جلسه آزمون سراسری حضور داشتند و  به 
چهاردرس عمومی و پنج درس اختصاصی پاسخ دادند. در 
این میان، تعدادی از داوطلبان توانسته اند نمرات خام خوب 
و قابل قبولی کسب کنند و متأسفانه تعداد قابل توجهی از 
داوطلبان نیز، که بدون مطالعه دقیق و عمیق درس هایشان 
در این جلسه حضور یافته اند، نمرات خوبی در بعضی از 
آمار پاسخگویی  دروس کسب نکرده اند. در جدول زیر، 
خدمتتان  تجربی  علوم  آزمایشی  گروه  داوطلبان  کل 
ارائه می شود؛ البته قبل از آن، برای بهره برداری هرچه 
بیشتر شما از این آمار، توجهتان را به نکاتی چند جلب 

می کنیم:
هیچ درسی را رها نکنید

آیا می دانید که اگر یک داوطلب گروه آزمایشی علوم 
فیزیک  سؤال  یک  به  فقط  در سال 1399،  تجربی 
پاسخ صحیح می داد، و البته به هیچ یک از سؤال های 
این درس نیز پاسخ غلط نمی داد، از 245 هزار 
و 433 داوطلب )48/43 درصد داوطلبان(  نمره 
بهتری در این درس کسب می کرد؟ همچنین 
اگر داوطلبی به هیچ یک از سؤال های فیزیک 
جواب نمی داد و به عبارت دیگر پاسخنامه را 
در این بخش سفید باقی می گذاشت، از 139 
هزار و 466 داوطلب )27/52درصد داوطلبان( 
وضعیت بهتری در این درس داشت. گاه از 
داوطلبان می شنویم که سؤال های این یا آن 
درس در آزمون سراسری دشوار بوده است 
و نتوانسته اند به آن سؤاالت پاسخگو باشند. 
بدون شک، در  یک آزمون ملی مهم، باید 
تعدادی از سؤال ها دشوار باشد تا بتواند 
را  داوطلبان  علمی  سطح  درستی  به 
یک  تمامی سؤال های  آیا  اما  بسنجد، 
از  تعدادی  یا  هستند  دشوار  درس 
رها  را  ها  درس  از  برخی  داوطلبان 
می کنند و در سر آزمون هم بدون 
همان  سؤال های  به  الزم  دانش 
درس پاسخ می دهند؟ آیا نمی شود 
از 30 سؤال فیزیک، حداقل به دو 

یا سه سؤال پاسخ صحیح داد؟

پس از همین امروز، بی عالقگی یا ضعف علمی را بهانه نسازید و با برنامه ریزی، برای همة 
درس ها وقت بگذارید و مطمئن باشید که می توانید به حداقلی از سؤال های هر درس پاسخ 

صحیح بدهید و در آزمون سراسری نیز نتیجه بهتری را کسب کنید.
اهمیت این امر زمانی مشخص می شود که بدانیم برای موفقیت در آزمون سراسری، باید به 
همه دروس توجه داشت و نمی توان چند درس را مطالعه کرد و یک یا دو درس دیگر را رها نمود.

فقط به سؤال هایی که بلدید، پاسخ دهید
در سال 1399 در گروه آزمایشی علوم تجربی، تعداد داوطلبانی که در دروس عمومی  به 
تمامی یا قریب به اتفاق سؤال ها پاسخ صحیح نداده اند، بیشتر از داوطلبانی است که در 
دروس اختصاصی چنین وضعیتی را داشته اند؛ برای مثال، در سال گذشته 915 نفر در 
گروه آزمایشی علوم تجربی در درس زبان خارجی نمره خام 20- یا کمتر از آن کسب 
اما در درس زیست شناسی 93 داوطلب چنین نمره ای را کسب کرده اند. آیا  کرده اند، 
سؤال های زبان خارجی، سخت تر از زیست شناسی بوده است یا تعدادی از داوطلبان، بدون 
دانش و توانمندی الزم، سراغ سؤال های زبان خارجی رفته و تصّور کرده اند که با اطالعات 
عمومی خود یا به یاری شانس و اقبال، می توانند به سؤال های عمومی پاسخ دهند، و چنین 
تصّوری را نسبت به دروس اختصاصی نداشته اند. واقعیت این است که تعدادی از همین 
داوطلبان به چند سؤال پاسخ صحیح داده اند، اما چون به سؤال هایی که در آنها کاماًل 
مسلط نبوده اند نیز پاسخ داده اند، نمرة منفی کسب کرده اند؛ به عبارت دیگر، تعداد قابل 
توجه پاسخ های غلط آنها موجب شده است که تأثیر پاسخ های صحیح آنها نیز از بین برود.

می خواهیم بگوییم که آزمون سراسری، محل آزمون و خطا نیست و نباید به سؤال های 
آن به طور سرسری پاسخ داد )گاه می شنویم که داوطلبی می گوید حوصله کافی یا زمان 
الزم برای خواندن همة گزینه ها را نداشتم و برای همین وقتی دیدم که گزینه اول یا دوم 

به نظرم درست هستند آن را انتخاب کردم!(
همچنین نباید به امید شانس و اقبال، گزینه ها را بدون دانش و دقت الزم انتخاب کرد؛ پس 
اگر این روزها در درسی آمادگی ندارید، باید در مدت باقی مانده تا زمان برگزاری آزمون 
سراسری، به مطالعه مباحثی از آن درس بپردازید تا بتوانید به چند سؤال معدود در همان 

درس پاسخ دهید؛ زیرا کسب نمره منفی، بسیار بدتر از به دست آوردن نمره صفر است.
توجه داشته باشید که کنکور، یک مسابقه است و قرار نیست که شما به همه سؤال های آن، 
پاسخ صحیح بدهید، بلکه الزم است که در مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته 
باشید، و این امر، بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤال ها به دست نخواهد آمد.

این نکته نیز مهم است که میانگین ذکر شده در هر سال یکسان نیست؛ برای  ذکر 
مثال، در سال  92، هیچ یک از داوطلبان، در درس های زیست شناسی و زبان و ادبیات 
فارسی، به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح نداده اند، اما در سال 93، دو پذیرفته شده 
در زیست شناسی و پنج نفر در زبان و ادبیات فارسی به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح 
داده اند. همچنین در سال 94، دو نفر در درس زبان و ادبیات فارسی به 100 درصد 
سؤال ها پاسخ صحیح داده اند و هیچ داوطلبی نیز موفق به کسب نمره 90 درصد سؤال های 
زیست شناسی نشده است. در سال 95، نُه داوطلب در درس زبان و ادبیات فارسی به 
100درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند و هیچ یک از داوطلبان به 100درصد سؤال های 
زیست شناسی پاسخ صحیح نداده اند. درسال 96، 47 داوطلب در درس زبان و ادبیات 

وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی 

علوم تجربی در آزمون سراسری سال 1399
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فارسی و یک داوطلب در درس زیست شناسی به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند. 
در سال 97 این آمار در زبان و ادبیات فارسی سه نفر و در زیست شناسی صفر بوده و در 
سال 98 در زبان و ادبیات فارسی صفر و در زیست شناسی هشت نفر بوده است، و در 
نهایت، در سال 99 هیچ یک از داوطلبان به 100 درصد سؤال های زبان و ادبیات فارسی و 

زیست شناسی و شیمی پاسخ صحیح نداده اند.
)برای  می شود  نیز  محاسبه  داوطلب  یک  تحصیلی  مثبت سوابق  ضمن، تأثیر  در 
فارغ التحصیالن نظام آموزشی جدید )3 – 3 – 6( که دیپلم خودرا در سال 1398 و 
بعد از آن اخذ نموده باشند، به میزان حداکثر 30 درصد، و برای فارغ التحصیالن مشمول 
نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی، به میزان حداکثر 25 درصد سوابق تحصیلی 
دیپلم، و 5 درصد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی تأثیر مثبت لحاظ می شود(. منظور از 
تأثیر مثبت، یعنی، امکان دارد که داوطلبی در آزمون سراسری، درصدهای مطلوبی کسب 
نکرده باشد، اما سوابق تحصیلی خوبی داشته باشد و تأثیر مثبت سوابق تحصیلی، در 

پذیرش نهایی او مؤثر واقع شود.
 در نهایت اینکه نباید تصور کرد که یک داوطلب با نمره های منفی یا بسیار پایین در 
درس های مختلف، می تواند در رشته های با آزمون یا روزانه پذیرفته شود. اگر داوطلبانی را 
می شناسید که حتی در رشته های روزانه با نمره منفی پذیرفته شده اند، دلیلش آن است 

که این افراد به احتمال قوی در سایر درس ها نمره خوبی کسب کرده اند؛ برای مثال، امکان 
دارد که داوطلبی در درس ریاضی نمره منفی گرفته، اما در درس زیست شناسی، شیمی 
 و دروس عمومی، نمرات باالیی به دست آورده باشد؛ ضمن اینکه داوطلبانی که در آزمون 
سراسری نمره منفی می آورند، در رشته محل هایی که مطلوب اکثر داوطلبان هستند، 

پذیرفته نخواهند شد.
در رتبۀ کشوری سهمیه ها اعمال نمی شود

آمار ارائه شده، نمرات خام داوطلبان، بدون اعمال سهمیة مناطق یا سایر سهمیه های 
موجود است و 1000 نفر اول کشوری نیز بدون محاسبه سهمیه و فقط براساس نحوة 

پاسخگویی در آزمون سراسری تعیین می شوند.
 نحوۀ رده بندی در جدول زیر

در این جدول، به غیر از داوطلبانی که به تمامی یا قریب به اتفاق سؤال ها پاسخ غلط 
داده اند و در نتیجه نمره خام آنها 33- تا 30- شده است و داوطلبانی که به 100 درصد 
سؤال ها پاسخ صحیح داده اند، سایر داوطلبان در گروه های 10 نمره ای بررسی شده اند؛ 
یعنی، داوطلبانی که نمره 90 تا 99/99 در یک درس کسب کرده اند، در گروه 90 تا 99/9 
درصد آمده اند، یا داوطلبانی که نمره 0 تا 9/99 در یک درس کسب کرده اند، در گروه 0 

تا 9/99 آورده شده اند.

تعداد و میانگین نمرات خام حاضران در جلسه  گروه آزمایشي علوم  تجربی آزمون سراسری سال ۱399
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نفرات برتر کنکور چه درصدهایی می آورند؟
»اگر زیست شناسی را خوب بزنید، قبولی شما در آزمون سراسری تضمین شده است.«،     
» اهمیت عربی از همة درس های عمومی بیشتر است؛ چون بچه ها به سؤال های این درس 

خوب پاسخ نمی دهند.«
شبیه جمالت فوق را دربارة هر درسی از سوی برخی از  مؤسسه های آموزشی یا مدرسان 
کنکور می شنویم؛ افرادی که مدعی هستند اگر در یک درس یا تعدادی از دروس، نمرات 
خوبی کسب کنید، رتبه خوبی در آزمون سراسری به دست می آورید، اما درصد رتبه های 
برتر آزمون سراسری، بیانگر چیز دیگری است؛ برای مثال، یکی از داوطلبانی که رتبة زیر 
هزار کشوری کسب کرده، در درس زیست شناسی نمره 13/4 کسب کرده  است! البته 
بی شک، این داوطلب، درس های دیگر خود را بسیار عالی پاسخگو بوده که توانسته است 

جزو 1000 نفر اول کشوری باشد. فقط می خواهیم بگوییم که نمی توان برای موفقیت در 
آزمون سراسری، حکم صادر کرد و یک راه مشخص و مستقیم نشان داد و اعتقاد داشت که 
موفقیت در این آزمون، در گرو پیروی از راهی است که من ارائه می کنم! البته میانگین نمره 
خام داوطلبان برتر، در همة دروس آزمون سراسری به طور نسبی یکسان است؛ به عبارت 

دیگر، داوطلبان برتر برای موفقیت و کسب نمرات خوب در همة دروس تالش می کنند.
در زیر، میانگین نمره خام 1000 نفر اول کشوری گروه آزمایشی علوم تجربی در تمامی 
دروس آزمون سراسری ارائه شده است، همچنین در هر درس، بیشترین و کمترین نمره 
خام در بین 1000 نفر اول آمده است. توجه داشته باشید که این آمار برای آزمون سراسری 

سال 1399 است و میانگین ذکر شده در هر سال تغییر می کند.

تعداد، میانگین، کمترین و بیشترین نمرات خام داوطلبان گروه آزمایشي علوم  تجربی در آزمون سراسری سال ۱399 دارای رتبه کشوری کمتر  از ۱۰۰۰
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ـــرح  ـــب مط ـــز و مطال ـــان عزی ـــاد داوطلب ـــیار زی ـــا و مکاتبات بس ـــه تماس ه ـــه ب ـــا توج ب
ـــات  ـــوص موضوع ـــدد در خص ـــای متع ـــی و مصاحبه ه ـــبکه های اجتماع ـــده در ش ش
ـــور الزم  ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س ـــجو، س ـــرش دانش ـــنجش و پذی ـــه س ـــوط ب مرب
ـــه  ـــا، ب ـــدار به آنه ـــان و هش ـــی داوطلب ـــرای آگاه ـــل را ب ـــات ذی ـــه توضیح ـــد ک می بین

اطالعشـــان برســـاند:
ـــردار،  ـــودجو  و کالهب ـــراد س ـــده ای از اف ـــه ع ـــت ک ـــده اس ـــاهده ش ـــرا مش ـــف- اخی  ال
بـــا سوءاســـتفاده از اشـــتیاق داوطلبـــان و  همچنیـــن شـــرایط کنونـــی شـــیوع و 
ــی و  ــای تلگرامـ ــدازی کانال هـ ــه راه انـ ــدام بـ ــا، اقـ ــروس کرونـ ــری ویـ همه گیـ
اینســـتاگرامی جعلـــی بـــا عنـــوان »روابـــط عمومـــی ســـازمان ســـنجش آمـــوزش 
کشـــور« و طـــرح وعده هـــای دروغیـــن در خصـــوص اختصـــاص ســـهمیه کرونـــا 
ـــا  ـــا آنه ـــاد و ب ـــا اعتم ـــه آنه ـــم ب ـــان ه ـــدادی از داوطلب ـــفانه تع ـــه متأس ـــد ک نموده ان

ــد.  ــی کرده انـ همراهـ
ـــودن  ـــودجو ب ـــردار و س ـــالم کالهب ـــن اع ـــور، ضم ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س س
ـــوص  ـــا درخص ـــار و اطالعیه ه ـــه اخب ـــه کلی ـــی دارد ک ـــالم م ـــا، اع ـــه کانال ه ـــن گون ای
ـــوب  ـــهمیه های مص ـــی، س ـــوابق تحصیل ـــر س ـــزان تأثی ـــرش، می ـــوه پذی ـــا، نح آزمون ه
ــود،  ــالغ می شـ ــالح ابـ ــع ذی صـ ــق مراجـ ــه از طریـ ــات الزم را کـ ــایر اطالعـ و سـ
 ،www.sanjesh.org :ــانی ــه نشـ ــود بـ ــمی خـ ــایت رسـ ــق سـ ــاً از طریـ  صرفـ
ســـایت هفته نامـــه پیک ســـنجش و صـــدا و ســـیمای جمهـــوری اســـالمی ایـــران 
ـــالع  ـــت و اط ـــه فعالی ـــچ گون ـــازمان هی ـــن س ـــاند و ای ـــان می رس ـــالع داوطلب ـــه اط ب
رســـانی در فضـــای مجـــازی } تلگـــرام، اینســـتاگرام و...{ بـــه غیـــر از کانال هـــای 

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

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

@prnoetir :4-  پیام رسان بله

https://eitaa.com/prnoetir : 5-  پیام رسان ایتا
ـــات  ـــر اســـاس مصوب ـــی، ب ـــرش دانشـــجو در کلیـــه مقاطـــع تحصیل ب- ســـنجش و پذی
قانونـــی مراجـــع ذی ربـــط صـــورت می گیـــرد و اخیـــراً مصاحبه هـــای متعـــددی 
ـــال های  ـــاری و س ـــال ج ـــرای س ـــرش ب ـــنجش و پذی ـــای س ـــوص روش ه ـــم در خص ه
آینـــده در رســـانه ها صـــورت گرفتـــه اســـت. در ایـــن خصوص، ســـازمان ســـنجش 

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

2-  در خصـــوص روش هـــای ســـنجش و پذیـــرش ســـال های آتـــی، ایـــن ســـازمان در 
ـــت  ـــف نیس ـــراد مختل ـــای اف ـــده در مصاحبه ه ـــالم ش ـــرات اع ـــدام از تغیی ـــان هیچ ک جری
ـــی  ـــط عموم ـــاً رواب ـــت و طبیعت ـــته اس ـــا نداش ـــن زمینه ه ـــا در ای ـــا آنه ـــم ب ـــارکتی ه و مش
ـــد پاســـخگوی داوطلبـــان  ـــدارد کـــه بتوان ایـــن ســـازمان نیـــز اطالعاتـــی در ایـــن خصـــوص ن
عزیـــز باشـــد؛ لـــذا از داوطلبـــان عزیـــز درخواســـت می شـــود اگـــر ســـؤالی راجـــع بـــه 
ــده  ــه کننـ ــتگاه های مصاحبـ ــا دسـ ــراد یـ ــد، آن را از افـ ــا دارنـ ــه مصاحبه هـ این گونـ

پی گیـــری نماینـــد.
در خاتمـــه، از عمـــوم داوطلبـــان آزمون هـــاي سراســـري خواهشـــمند اســـت 
کـــه در صـــورت مشـــاهده هرگونـــه اقدامـــات خـــالف قوانیـــن و مقـــررات 
ــب را از  ــازمان، مراتـ ــن سـ ــوان ایـ ــام و عنـ ــي از نـ ــتفاده احتمالـ ــوء اسـ ــا سـ یـ
آدرس  و  و ۰۲۶-3۶۱8۲۱5۱   ۰۲۶-  3۶۱8۲۱5۲ تلفن هـــاي:  شـــماره  طریـــق 
اینترنتـــي: نشـــاني   الکترونیکـــي: hefazatazmon@sanjesh.org  یـــا 

http://q.sanjesh.org/53479 بـــه ســـتاد خبـــري اداره کل حراســـت ســـازمان 
ـــد.         ـــزارش نماین ـــور گ ـــوزش کش ـــنجش آم س

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

توضیحات سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

مطالب مطرح شده در 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

بـه اطـالع متقاضیـان پذیـرش در دوره هـاي کاردانـي نظـام جدیـد دانشـگاه فني و حرفـه  ای 
و مؤسسـات آمـوزش عالـي غیردولتـي - غیـر انتفاعي در سـال 1400 مي رسـاند که »سـامانه 
ثبت نـام و انتخـاب رشـته«، بـه صـورت اینترنتـي از روز یکشـنبه مـورخ 1400/03/30 تـا 
روز یکشـنبه مـورخ 1400/04/06 فعـال مـی شـود؛ بـر ایـن اسـاس، ضـرورت دارد کـه همـه 
متقاضیـان، در مهلـت در نظـر گرفتـه شـده و پـس از مطالعـه دقیـق »دفترچـه راهنمـاي 
 ثبت نـام و انتخـاب رشـته« و فراهـم نمـودن مـدارک و اطالعـات مـورد نیـاز ثبت نام، بـه درگاه 
اطالع رسـاني این سـازمان به نشـاني:  www.sanjesh.org مراجعه و نسـبت به ثبت نام در 
سـامانه بـرای پذیـرش در این دوره ها اقـدام کنند. با توجه به اینکه ثبت نام و انتخاب رشـته، 
همزمان در یک مرحله انجام مي شـود، متقاضیان می بایسـت با توجه به رشـته محل هاي 
اعالم شـده در »دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشـته«، نسـبت به انتخاب و درج رشـته  

محل هـاي مـورد عالقه خود در »سـامانه ثبـت نام و انتخاب رشـته« اقدام کنند.

اطالعیـه تکمیلـي و همچنیـن »دفترچه راهنمـای ثبت نام و انتخاب رشـته« ایـن پذیرش 
همزمـان بـا شـروع ثبت نـام، در تاریـخ 1400/03/30 در درگاه اطـالع رسـانی این سـازمان 
منتشـر می شـود. متقاضیان الزم اسـت که برای اطالع از جزئیات شـرایط و ضوابط پذیرش، 
دفترچه راهنمای مذکور را به دقت مطالعه کنند. همچنین آزمون آن دسـته از رشـته هایي 
کـه پذیـرش در آنها به شـیوه » با آزمون« اسـت، در روز جمعـه مـورخ 1400/05/22 برگزار 

شد.  خواهد 
ضمناً فهرسـت مجموعه های ثبت  نامی با ذکر مشـخصه »شـیوه پذیرش« )جداول شماره 
1 و 2( و »دیپلـم هـای مجاز به تحصیل در هر رشـته گرایش« )جدول شـماره 3( و منابع و 
ضرایب دروس 5 مجموعه ثبت نامي پذیرش با آزمون )جدول شـماره 4(، به شـرح ذیل این 

اطالعیه که در سـایت سـازمان سـنجش آمده اسـت، برای اطالع متقاضیان اعالم می شود.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

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

فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي - غیرانتفاعي در سال 1400
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جدول رشته هاي امتحاني با آزمون و پذیرش براساس سوابق تحصیلي )بدون آزمون(  کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال1400

* پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصیلي غیرپزشکي دانشگاه آزاد اسالمي و رشته هاي تحصیلي مهندسي بهداشت محیط دانشگاه مذکور، صرفًا براساس 
سوابق تحصیلي )معدل کل دوره کارداني( متقاضیان و در سایر رشته هاي گروه پزشکي این دانشگاه )شامل: تکنولوژي اتاق عمل، بهداشت عمومي، علوم 
آزمایشگاهي و مامایي (، براساس آزمون صورت مي گیرد. تاریخ، نحوه انتخاب رشته و همچنین کدرشته محل هاي دانشگاه آزاد اسالمي، متعاقبًا از طریق 

درگاه اطالع رسانی  مرکز  سنجش و پذیرش دانشگاه مذکور به اطالع متقاضیان عالقه مند خواهد رسید.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

تاریخ ثبت  نام و انتخاب رشته آزمون

 کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1400 
بدین وسیله به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کارداني به کارشناسي 
به صورت  آزمون،  این  در  براي شرکت  ثبت نام  که  ناپیوسته سال 1400 مي رساند 
اینترنتي از روز یکشنبه مورخ 1400/03/23 آغاز خواهد شد و تا روز  یکشنبه مورخ 
1400/03/30 ادامه خواهد یافت؛ بر این اساس، ضرورت دارد که همه متقاضیان در 
مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب 
اطالع رساني  پایگاه  به  ثبت نام،  نیاز  مورد  اطالعات  و  مدارک  نمودن  فراهم  و  رشته 
این سازمان به نشاني:  www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام در این 
آزمون اقدام نمایند. با توجه به اینکه ثبت نام و انتخاب رشته در این آزمون، در یک 
مرحله انجام مي شود، متقاضیان مي بایست، همزمان با ثبت نام، نسبت به درج رشته 
محل هاي تحصیلي خود در فرم تقاضانامه اینترنتي با توجه به رشته هاي اعالم شده 

در دفترچه راهنما، اقدام نمایند.
با  انتخاب رشته، همزمان  و  ثبت نام  راهنمای  و همچنین دفترچه  تکمیلي  اطالعیه 
این  اطالع رسانی  درگاه  روي   1400/03/23 مورخ  یکشنبه  روز  در  ثبت نام،  شروع 
سازمان قرار خواهد گرفت. متقاضیان الزم است که برای اطالع از شرایط و ضوابط 
شرکت در این آزمون و نوع پذیرش رشته های امتحانی با آزمون یا براساس سوابق 
تحصیلي »بدون آزمون«، دفترچه راهنمای مذکور را به دقت مطالعه نمایند. ضمناً 
آزمون آن دسته از رشته هایي که پذیرش آنها به صورت »با آزمون« است، در روز 
جمعه مورخ 1400/05/22 برگزار خواهد شد و فهرست رشته های امتحانی با ذکر نوع 

پذیرش آنها به شرح جداول شماره 1 و 2 ذیل اعالم می گردد:
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

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

و همچنین منابع سؤاالت آزمون سراسري  سال 1400 

الفـ  دروس عمومی 

مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

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

۲- عربی

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

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

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

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

علوم انسانی  برای دیپلمه های علوم و معارف 
اسالمی

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

3- فرهنگ و معارف اسالمی

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

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

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

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

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

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

۴- زبان انگلیسی
97دهم110230زبان خارجی )1(

98یازدهم111230انگلیسی )2(
99دوازدهم112230انگلیسی )3(

بدین وسیله به اطالع مي رساند که در آزمون سراسري سال 1400 مطابق مصوبات بیست 
و چهارمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1399/7/22 مقررات ذیل اجرا 

می شود.
1- میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1400 همانند سال 1399 
حداکثر 30 درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و دروس موثر سوابق 

تحصیلی آزمون سال 1400 همانند سال 1399 است.
2- مصوبه هفدهمین جلسه مورخ 97/12/26 شورای سنجش و پذیرش دانشجو مجدداً 
تأیید شد و از آزمون سراسری سال 1400 و بعد از آن، سنجش فقط با یک آزمون و بر 

مبنای دروس نظام آموزشی جدید 3-3-6  انجام می شود. 
3- برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسالمی، که در گروه آزمایشی علوم انسانی 
شرکت می کنند، منابع درس امتحانی »فرهنگ و معارف اسالمی« کتاب های »اصول عقاید 

1، 2 و 3«، منابع دروس امتحانی »زبان عربی عمومی و تخصصی« کتاب های »عربی، زبان 
قرآن 1، 2 و 3« و منابع درس امتحانی »تاریخ« کتاب های »تاریخ اسالم 1 و 2 و تاریخ 3 
)ایران در دوره اسالمی(« درنظر گرفته می شود. در زمان ثبت نام آزمون سراسری در گروه 
آزمایشی علوم انسانی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسالمی باید انتخاب کنند که 
صرفاً به یکی از دفترچه سواالت عمومی و تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی از »منابع 
دیپلم علوم انسانی« پاسخ می دهند یا به دفترچه سواالت گروه آزمایشی علوم انسانی که 
»منابع چهار درس الهیات و معارف اسالمی، زبان عربی عمومی و تخصصی و تاریخ آن«، 

کتاب های دیپلم علوم و معارف اسالمی است.
با توجه به موارد فوق، فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسری سال 1400 بر اساس نظام 

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

۱- ریاضیات

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

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

99دوازدهم112215ریاضیات گسسته 

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

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

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

98یازدهم111237زمین شناسی ۱- زمین شناسی

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

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

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

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

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

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

97دهم110221اقتصاد ۲- اقتصاد

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

۴- زبان عربی

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

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

99دوازدهم112208عربی، زبان قرآن )3(

5- تاریخ

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

98یازدهم111219صفویه
99دوازدهم112219تاریخ )3( ایران و جهان معاصر

97دهم110233تاریخ اسالم )1( 
دیپلمه های علوم و 

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

۶- جغرافیا
97دهم110218جغرافیای ایران

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

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

98یازدهم111226فلسفه 8- فلسفه
99دوازدهم112226فلسفه )2(

97دهم110223منطق9- منطق
98یازدهم111224روانشناسی۱۰- روانشناسی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور     
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