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آزمون هاي آزمايشي؛ 
ضرورت ها و شرايط

از سوی سازمان سنجش اعالم شد :

اسامی معرفی شدگان

 رشته های دارای شرایط خاص 

آزمون سراسری سال 1400

اگر رتبۀ مورد انتظارتان را کسب نکردید:

این روزها چه کنید؟

در زمان » اکنون« زندگي کنید!

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

 زمان برگزاری آزمون زبان انگلیسي 

پیشرفته تولیمو )Tolimo( در دوره 164

تا 3 شهریور ماه ادامه دارد:

ثبت نام پذیرفته شدگان
 دکتری پیام نور

ثبت نـام پذیرفتـه شـدگان آزمـون دکتـری 
سـال ۱۴۰۰ دانشـگاه پیام نـور از روز شـنبه 
۳۰ مـرداد مـاه آغـاز شـده اسـت و تـا روز 

چهارشـنبه ۳ شـهریور مـاه ادامـه دارد. 
دانشـگاه پیام نـور اعـالم کـرد کـه کلیـه پذیرفتـه 
شـدگان دکتـری تخصصـی دانشـگاه پیام نـور بایـد 
تـا  3 شـهریورماه بـرای ثبت نـام غیرحضـوری بـه 
  reg.pnu.ac.ir:نشـانی بـه  گلسـتان  سیسـتم 

مراجعـه کننـد.
بـر ایـن اسـاس، همـه پذیرفتـه شـدگان دکتـری 
تخصصـی دانشـگاه پیام نـور می تواننـد بـا شناسـه 
سیسـتم  وارد  زیـر  مشـخص  گـذرواژه  و  کاربـری 
شـماره  شـامل  کاربـری،  شناسـه  ضمنـاً  شـوند. 
داوطلبـی، و گـذرواژه نیـز شـامل شـماره ملـی )در 
صورتـی کـه در ابتـدای کـد ملـی رقم صفـر وجود 
داشـته باشـد، بایـد هنـگام درج شناسـه کاربـری 

ثبت شـود( اسـت.
در  پذیرفته شـدگان  ملـی  کـد  کـه  صورتـی  در 
اطالعـات سـنجش ذکـر نشـده باشد،دانشـجو باید 
شـماره شناسـنامه خـود را بـرای ورود به سیسـتم 
بـا  وارد کنـد، و در صورتـی کـه پذیرفته شـدگان 
شناسـنامه یـا کدملـی موفـق بـه ورود به سیسـتم 
نشـدند، بایـد شـماره پرونـده خـود را در محل گذر 

واژه وارد کننـد.
پذیرفته شـدگان، بعـد از تکمیـل و پذیرش از مرکز، 
بـا شناسـه کاربـری، شـماره دانشـجویی، گـذرواژه 
شـماره شناسـنامه، برای ثبت نام و انتخـاب واحد از 
تاریـخ 10 شـهریور ماه به سیسـتم مراجعه نمایید.

 کلیـه دانشـجویان، قبـل از انجـام انتخـاب واحـد، 
موظـف بـه پرداخـت شـهریه ثابـت خود هسـتند و 
در صـورت عـدم پرداخـت، امـکان انجـام انتخـاب 
واحدآنهـا مقـدور نخواهـد بـود؛ لـذا قبـل از انجـام 
ثبت نـام، بایـد  از طریـق یکی از روش هـای مندرج 
در ایـن سـایت، نسـبت بـه پرداخـت شـهریه خـود 

کنند. اقـدام 
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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

کارشناسي ارشد  آزمون هاي  برگزاري  از  پس  ساله  هر 
و سراسري، ثبت نام در آزمون هاي آزمایشي مؤسسات 
داوطلبان  سوي  از  غیرمجاز،  و  مجاز  آموزشگاه هاي  و 
موفق  حضور  و  آمادگي  براي  آزمون ها  این  پرشمار 
در  ما  بحث  مي شود.  آغاز  آینده  سال  آزمون هاي  در 
این شماره آن است که آزمون هاي آزمایشي که براي 
مقاطع  آزمون هاي  داوطلبان  آموخته هاي  سنجش 
مختلف دانشگاهي و افزایش مهارت هاي پاسخگویي آنها 
پیش از برگزاري آزمون اصلي اجرا مي شود، بر فرض 
استاندارد بودن، تا چه حد مي تواند یاري رسان داوطلبان 
در جهت بهبود کیفیت حضور آنها در یکي از آزمون هاي 

ورود به دانشگاه ها باشد.
نکته اساسي و قابل ذکر در مورد آزمون هاي آزمایشي، 
که بعضاً از سوي داوطلبان مورد غفلت قرار مي گیرد و 
روي آن، درنگ و تأمل کافي نمي شود، این است که 
برخي از مشتاقان به ادامه تحصیل، بدون آنکه مطالعه 
کافي و عمیق روي متون و منابع درسي گروه یا رشته 
مورد نظر خود داشته باشند، داوطلب شرکت در این 
گونه آزمون ها مي شوند. انجام این کار باعث مي شود که 
داوطلب، به جاي آنکه با دقت کافي و تکیه بر آموخته ها، 
محفوظات و دانش خویش به تست ها پاسخ دهد، به 
محض برخورد با پرسش هاي دشوار، به طور تصادفي 
گزینه اي از گزینه هاي چهارگانه را انتخاب  کند؛ اما غافل 
با انجام این کار، ضمن دریافت نمره منفي و  از آنکه 
کسب رتبه نامطلوب، هدف وي نیز تأمین نمي شود؛ زیرا 
هدف اصلي از شرکت در این گونه آزمون ها آن است که 
داوطلب به کسب تجربه یا تجاربي مفید براي شرکِت 
اصلي  سراسري  آزمون  در  آگاهانه تر  و  هدفمندانه تر 
)کارشناسي یا کارشناسي ارشد( بپردازد و جلسه اي شبیه 
به جلسه آزمون اصلي را براي خود تداعي کند؛ اما عدم 
مواجهه واقعي با این مسأله ، باعث مي شود که چنین 
داوطلبي، ضمن به هدر دادن مبلغ یا مبالغي که براي 
شرکت  در آزمون هاي آزمایشي پرداخت کرده است، 
هیچ گونه تجربه مفیدي در این زمینه به دست نیاورد و 
نوعي دلزدگي نسبت به آزمون اصلي نیز در وي ایجاد 

شود.
به بیان دیگر، باید تأکید کرد که شرکت در آزمون هاي 
آزمایشي، یک جدیت خاصي از سوي افراد شرکت کننده 
در آنها مي طلبد، و اگر این آزمون ها داراي ضرورت ها 
داوطلبان،  و  باشند  ذیل  سطور  در  مندرج  شرایط  و 
بندند،  کار  به  را  این سطور  در  ذکر شده  توصیه هاي 
شرکت در این آزمون ها مفید خواهد بود و در غیر این 
صورت، جز اتالف وقت، انرژي و سرمایه مادي و معنوي، 

چیزي را براي این افراد در بر نخواهد داشت.
این شرایط عبارتند از:

1- آزمون هاي آزمایشي از سوي آموزشگاه ها یا مؤسسات 
مجاز برگزار شود؛

2- آزمون هاي مورد نظر، آزمون هاي استاندارد باشد؛
3- آزمون ها به صورت مرحله اي برگزار شود؛ یعني در 
فواصل کوتاه برگزار شده و از مباحث معّین که در فاصله 
پرسش  مي پردازد  آنها  مطالعه  به  داوطلب  آزمون،  دو 

طرح شود؛
4- در پایان تمام آزمون هاي مرحله اي، یک یا چند نوبت 
آزمون از کل مباحث و متون مربوط به هر گروه آزمایشي 

یا رشته تحصیلي نیز به عمل آید )آ زمون جامع(؛
5- پس از برگزاري هر آزمون آزمایشي )مرحله اي یا 
جامع(، کارنامه کاملي از نمرات تفکیکي داوطلب در هر 
درس، رتبه علمي داوطلب در میان شرکت کنندگان و 
... براي اطالع وي از وضعیت خویش، از سوي مؤسسه 

برگزار کننده آزمون صادر شود؛ 
6- زمان، مکان و در مجموع فضاي برگزاري آزمون هاي 
آزمایشي، نمونه کاملي از آزمون اصلي باشد تا داوطلب 
بتواند به تمرین و تکرار موقعیتي شبیه به حضور خود در 

جلسه آزمون اصلي بپردازد؛ 
7- منابع و مباحثي که از آنها در هر مرحله از آزمون هاي 
آزمایشي یا آزمون جامع، سؤال طرح مي شود، به طور 
آغاز  در  آزمون  کننده  برگزار  مرجع  سوي  از  کامل 

مشخص شود؛
8- داوطلب با مطالعه دقیق منابع مربوط به هر مرحله 
از آزمون آزمایشي، در جلسه آزمون حاضر شود و به 

پاسخگویي )تست زني( بپردازد؛
9- داوطلب، پس از برگزاري هر مرحله و دریافت کارنامه 
آن مرحله از آزمون، نسبت به رفع خطاها، نقطه  ضعف ها 
و کاستي هاي علمي خود اقدام کند و با پشتوانه  بیشتري 

براي حضور موفق در مرحله بعدي آزمون،گام بردارد؛ 
10- داوطلب فرض را بر این بگذارد که هر مرحله از 
آزمون هاي آزمایشي، یک آزمون اصلي است؛ بنابراین، 
ضمن تمرین مهارت هایي مانند نحوة تست زني، تنظیم 
وقت پاسخگویي به هر سؤال و ...، آن را کاماًل جدي بگیرد؛
11- با کسب رتبه مطلوب در یک یا چند مرحله از 
آزمون هاي آزمایشي، به آن رتبه مغرور نشود و بداند 
اصلي،  آزمون  در  داوطلب  رواني  و  روحي  شرایط  که 
تعداد داوطلبان، سؤاالت آزمون، و شرایط کلي آزمون، 
در هر حال به گونه دیگري است، و این آزمون ها، هر 
چند به استانداردهاي آزمون اصلي نیز نزدیک باشند، 
قطعاً قابل مقایسه با آزمون اصلي )آزمون سراسري یا 
کارشناسي ارشد( نیستند و آزمون اصلي، آزمون دیگري 
است؛ آزموني که به هر حال فضاي آن، نه مجازي و 

آزمایشي، بلکه واقعي و حقیقي است. 
موفق باشید

آزمون هاي آزمايشي ؛ ضرورت ها و شرايط

حضرت امام سّجاد )ع( فرمودند:
باش که گویي  نماز مي گزاري، چنان  هرگاه 

نماز ِ آخرین را به جاي مي آوري.

خداوند سبحان، دنیا را برای آخرت قرار داده، 
و مردم دنیا را در آن به آزمایش نهاده تا معلوم 
دارد کدام یک نیکوکارتر است. ما را برای دنیا 
نیافریده اند، و نه ما را به کوشش در آن فرموده اند. 

ما را به دنیا آوردند تا در آن آزموده شویم.

حضرت امام حسین )ع( فرمودند: 
هر کسي خدا را چنان که حق عبادت اوست، 
عبادت کند، خداوند بیش از آرزوها و نیازش 

به او عطا مي نماید.
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تا 5 شهریور ماه تمدید شد:

زمان ثبت نام پذیرش کارشناسی 
ناپیوسته و کاردانی پیوسته بدون 

آزمون دانشگاه آزاد

دانشجو  پذیرش  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  زمان 
مقاطع  در  تحصیلی  سوابق  اساس  بر  صرفًا 
ورودی  پیوسته  کاردانی  و  ناپیوسته  کارشناسی 

مهر ماه دانشگاه آزاد اسالمی تمدید شد. 
بنا بر اعالم مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی 
دانشگاه آزاد اسالمی، ثبت نام و انتخاب رشته برای آن 
دسته از رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی،  که در 
مقاطع کارشناسی وکاردانی پیوسته و ناپیوسته نیمسال 
سوابق  براساس  صرفاً  صورت  به  آنها  پذیرش  اول، 

تحصیلی است، تا جمعه 5 شهریور ماه تمدید شد.
داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، 
  www.azmoon.org  پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی 
از  پس  و  دریافت  را  ثبت نام  راهنمای  دفترچه  ابتدا 
داشتن  و  تمایل  صورت  در  آگاهی،  کسب  و  مطالعه 
و  ثبت نام  به  نسبت  اعتباری  کارت  با تهیه  شرایط، 

انتخاب رشته در این پذیرش اقدام نمایند.

تمدید زمان انتخاب رشته متقاضیان 
رشته های با آزمون دانشگاه آزاد

آزمون  با  رشته های  متقاضیان  رشته  انتخاب 
آزمون  در  کننده  اسالمی شرکت  آزاد  دانشگاه 
سراسری)به جز رشته های پزشکی، دندانپزشکی، 

داروسازی و دامپزشکی( تمدید شد. 
آزمون  جلسه  در  حاضر  داوطلبان  کلیه  اساس،  این  بر 
سراسری سال 1400 که متقاضی تحصیل در دانشگاه 
پزشکی،  رشته های  جز  )به  هستند  اسالمی  آزاد 

می توانند تا  دامپزشکی(،  و  داورسازی  دندانپزشکی، 
ساعت 24 روز جمعه 5 شهریور ماه  با مراجعه به سامانه 
به نشانی:   www.azmoon.org  نسبت  این مرکز 

به انتخاب رشته خود اقدام کنند.
دسترسی  کد  از  استفاده  با  که  است  الزم  داوطلبان 
وارد  این سامانه  به  ملی  و کد  کارنامه  در ذیل  مندرج 
به  نسبت  رشته،  انتخاب  وجه  پرداخت  از  پس  و  شده 
گروه  با  متناسب  محل  رشته  یکصد  حداکثر  انتخاب 

آزمایشی مربوط اقدام نمایند.
همچنین، داوطلبانی که، عالوه بر گروه آزمایشی اصلی، 
در گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی شرکت 
در  می توانند،  رشته شده اند،  انتخاب  به  مجاز  و  نموده 
صورت تمایل، رشته محل های این گروه های آزمایشی 
را در میان انتخاب های صدگانه خود نیز منظور نمایند.

کارنامه  در  که  تجربی،  علوم  آزمایشی  گروه  متقاضیان 
باید  انتخاب رشته شده اند،  به  مجاز  اولیه،  نتایج  اعالم 
توجه داشته باشند که رشته های پزشکی، دندان پزشکی، 
داروسازی و دامپزشکی مراکز دانشگاه  آزاد اسالمی در 
درج  سنجش  سازمان  رشته  انتخاب  راهنمای  دفترچه 
محل های  کدرشته  می توانند  داوطلبان  لذا  است؛  شده 
در  اسالمی  است،  آزاد  دانشگاه  به  مربوط  که  را،  فوق 
اولویت  به  توجه  با  انتخاب رشته سازمان سنجش  فرم 

درج نمایند.
در  را  خود  نظر  مورد  رشته محل  که  داوطلبانی  ضمناً 
آزاد  دانشگاه  سراسری  آزمون  با  رشته های  دفترچه 
از  بیش  که  باشند  داشته  توجه   ، اسالمی نمی یابند 
اسالمی در  آزاد  دانشگاه  محل های  رشته  درصد   95
هستند  آزمون  بدون  کارشناسی  و  کاردانی  مقاطع 
سامانه:  به  مراجعه  با  می توانند  تمایل  صورت  در   و 
در  خود  ثبت نام  به  نسبت     www.azmoon.org 

این گونه رشته ها اقدام نمایند.
به گزارش روابط  عمومی مرکز سنجش، پذیرش و امور 
فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی، داوطلبان الزم است 
که ابتدا از وجود رشته محل مورد عالقه خود در دفترچه 
راهنمای انتخاب رشته اطمینان حاصل کنند و سپس 
اقدام به پرداخت وجه انتخاب رشته دوره مربوطه کنند.

تا 5 شهریور ماه تمدید شد :

زمان ثبت نام پذیرش بدون آزمون 
)ویژه استعدادهای درخشان( 
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 

استعدادهای  )ویژه  آزمون  بدون  ثبت نام  مهلت 
درخشان( رشته های پزشکی و غیرپزشکی مقطع 
متقاضیان  ثبت نام  همچنین  و  کارشناسی ارشد 
امارات  و  ارس،کیش  واحدهای  اختصاصی  آزمون 
آزاد  دانشگاه   ۱۴۰۰ سال  کارشناسی ارشد  مقطع 

اسالمی  تمدید شد. 

فارغ التحصیلی  امور  و  پذیرش  سنجش،  مرکز  اعالم  با 
ویژه  آزمون  بدون  اسالمی، ثبت نام  آزاد  دانشگاه 
استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد، و همچنین 
ثبت نام آزمون اختصاصی واحدهای ارس،کیش و امارات 
مقطع کارشناسی ارشد سال 1400 این دانشگاه ، تا آخر 

وقت روز جمعه 5 شهریور ماه تمدید شد.
ثبت نام  سامانه  به  مراجعه  با  می توانند،  داوطلبان 
التحصیلی  فارغ  و  پذیرش  سنجش،  مرکز  الکترونیکی 
مطالعه  از  آدرس:  www.azmoon.org  پس  به 
اعتباری  کارت  خرید  به  نسبت  ابتدا  راهنما،  دفترچه 
به  نسبت  سامانه،  این  به  ورود  با  و سپس  کرده  اقدام 
اقدام  عالقه  مورد  محل های  رشته  انتخاب  و  ثبت نام 

نمایند.
داوطلبان الزم است که پس از انتخاب رشته محل، کد 
رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه کرده و آن 

را تا زمان اعالم نتایج نزد خودشان حفظ نمایند.

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان 
دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد 

منتشر شد

دکتری  دوره  شدگان  پذیرفته  ثبت نام  راهنمای 
تخصصی بدون آزمون )استعدادهای درخشان( و 
واحدهای بین المللی )ارس و کیش( و واحد امارات 

سال ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسالمی منتشر شد. 
دکتری  دوره  شدگان  پذیرفته  نتایج  اعالم  به  توجه  با 
و  درخشان(  )استعدادهای  آزمون  بدون  تخصصی 
امارات  واحد  و  کیش(  و  )ارس  المللی  بین  واحدهای 
سال 1400 دانشگاه آزاد اسالمی در سامانه اعالم نتایج 
آزاد  دانشگاه  فارغ التحصیلی  و  پذیرش  سنجش،  مرکز 
جزئیات   ، www.azmoon.org :آدرس اسالمی  به 

ثبت نام این دوره ها منتشر شد.
بر این اساس، پذیرفته شدگان واحدهای ارس، کیش و 
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امارات، که در فرم ثبت نام اینترنتی شرکت در آزمون، 
شورای  مجلس  مصوب  واحده  ماده  مشمول  را  خود 
اسالمی موضوع استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران 
دانسته اند، باید هنگام ثبت نام، فرم مربوط به تعهدنامه 
استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران را تکمیل کنند 
ارائه  یا مرکز دانشگاهی محل پذیرش خود  به واحد  و 

دهند.
پذیرفته شدگان  از  ثبت نام  اینکه  به  توجه  با  همچنین، 
تمام  لذا  می گیرد،  صورت  مجازی  صورت  به  شده  یاد 
پذیرفته شدگان نهایی الزم است که در روزهای دوشنبه 
سامانه  به  ثبت نام  برای  ماه  شهریور   9 سه شنبه  و   8

آموزشیار به آدرس: edu.iau.ac.ir مراجعه کنند. 
ضمناً عدم مراجعه پذیرفته شدگان به سامانه آموزشیار 
تلقی  ثبت نام  از  انصراف  منزله  به  مقرر،  زمانی  بازه  در 
پذیرفته  زمینه  این  در  اعتراضی  گونه  هیچ  و  شده 

نخواهد شد. 
طریق  از  را  الزم  مدارک  باید  متقاضیان  همچنین 
اصل  شامل:  مدارک  این  کنند.  ارسال  پستی  شبکه 
با  نمرات  ریز  و  کارشناسی ارشد  دوره  تحصیلی  مدرک 
ذکر معدل، تصویر کل صفحات شناسنامه، شش قطعه 
شده  تهیه  جاری  سال  در  که  رخ،  تمام    3×4 عکس 
ملی  کارت  تصویر  قطعه(،   12 مشموالن  )برای  باشد 
)پشت و رو( و مدرکی است که وضعیت خدمت وظیفه 
بر  عمومی پذیرفته شدگان مرد را مشخص کند؛ عالوه 
آن، تکمیل تمام فرم های ثبت نام و فرم های مربوط به 
قرار  آموزشیار  در سامانه  فرم هایی که  و سایر  تعهدات 

گرفته است نیز، الزامی  است. 
بنا به تأکید دانشگاه آزاد اسالمی، چنانچه در هر یک 
از مراحل پذیرش، ثبت نام و تحصیل مشخص شود که 
بوده  راهنما  دفترچه  در  مندرج  شرایط  فاقد  متقاضی، 
است، ضمن لغو پذیرش، مطابق ضوابط با وی برخورد 

خواهد شد.

در صورت عدم منع برگزاری آزمون ها:
آزمون زبان MSRT لغو شده ۲6 شهریور ماه 

برگزار می شود

اداره کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور 
لغو   MSRT زبان  آزمون  اعالم کرد:  دانشجویان 
شده مورخ ۱۸ تیر ماه، در تاریخ ۲۶ شهریور ماه 

برگزار می شود.
امور  سازمان  دانشجویان  اعزام  و  بورس  کل  اداره 
دانشجویان، خطاب به داوطلبان ثبت نام شده در آزمون 

زبان MSRT مورخ 18 تیر ماه اعالم کرد: آزمون فوق 
منع  عدم  صورت  )در  ماه  شهریور   26 جمعه  روز  در 

برگزاری آزمون ها( برگزار می شود.
امور  سازمان  دانشجویان  اعزام  و  بورس  کل  اداره 
دانشجویان در سامانه سجاد، ضمن تأکید بر رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی مقابله با کرونا در آزمون فوق، اعالم 
ثبت نام  ظرفیت  دارای  که  حوزه هایی  محدود  در  کرد: 
هستند، داوطلبان می توانند از ساعت 12 مورخ 8 لغایت 
ساعت 17 مورخ 9 شهریور ماه، در سامانه سجاد ثبت نام 

کنند یا حوزه ثبت نامی خود را تغییر دهند.

جزئیات ثبت نام دوره دکتری تخصصی 
دانشگاه آزاد اعالم شد

تخصصی  دکتری  دوره  پذیرفته شدگان  جزئیات 
)Ph.D( با آزمون سال ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسالمی 

 اعالم شد.
شرکت  اینترنتی  ثبت نام  فرم  در  که  پذیرفته شدگانی 
در آزمون، خود را مشمول ماده واحده مصوب مجلس 
شورای اسالمی  موضوع استفاده از سهمیه رزمندگان و 
ایثارگران دانسته اند، باید هنگام ثبت نام، فرم مربوط به 
را  ایثارگران  و  رزمندگان  سهمیه  از  استفاده  تعهدنامه 
تکمیل کنند و به واحد یا مرکز دانشگاهی محل پذیرش 

خود ارائه دهند. 
بدیهی است که چنانچه در هر زمان از ثبت نام یا حین 
در  دانشجویان  قبیل  این  بودن  شرایط  واجد  تحصیل، 
استفاده از سهمیه مذکور به اثبات نرسد، دانشگاه آزاد 
آنان ممانعت به عمل خواهد  ادامه تحصیل  از  اسالمی 
آورد و در این صورت، آنها حق اعتراض نخواهند داشت.
با توجه به اینکه ثبت نام از پذیرفته شدگان به صورت 
مجازی صورت می گیرد، لذا تمام پذیرفته شدگان الزم 
است که در روزهای شنبه 6 و یکشنبه 7 شهریور ماه 
آدرس:  به  آموزشیار  سامانه  به  ثبت نام،  برای   1400

http://edu.iau.ac.ir مراجعه کنند. 
ضمناً عدم مراجعه پذیرفته شدگان به سامانه آموزشیار 
تلقی  ثبت نام  از  انصراف  منزله  به  مقرر،  زمانی  بازه  در 
شده و هیچ گونه اعتراضی در این زمینه پذیرفته نخواهد 

شد. 
دانشگاهی،  واحدهای  تمام  پذیرفته شدگان  همچنین 
به صورت  از چگونگی تحویل مدارک  برای اطالع  باید 
فیزیکی، به آدرس سایت واحد دانشگاهی محل پذیرش 

خود مراجعه کنند. 
اعالم  دستورالعمل  مطابق  است  الزم  که  مدارکی 

اصل  شامل:  شود،  ارسال  پستی  شبکه  طریق  از  شده 
با  نمرات  ریز  و  کارشناسی ارشد  دوره  تحصیلی  مدرک 
ذکر معدل، تصویر کل صفحات شناسنامه، شش قطعه 
عکس 4×3 تمام  رخ، که در سال جاری تهیه شده باشد 
)برای مشموالن 12 قطعه(، تصویر کارت ملی )پشت و 
رو(، مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته 
فرم های  تمام  تکمیل  کند،  مشخص  را  مرد  شدگان 
فرم هایی  تعهدات و سایر  به  فرم های مربوط  و  ثبت نام 

که در سامانه آموزشیار قرار گرفته است، خواهد بود.
چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش، ثبت نام و تحصیل، 
در  مندرج  شرایط  فاقد  متقاضی،  که  شود  مشخص 
مطابق  پذیرش،  لغو  ضمن  است،  بوده  راهنما  دفترچه 

ضوابط با وی برخورد خواهد شد.

نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد گروه 
علوم پزشکی اوایل شهریور ماه اعالم می شود

رشته های  کارشناسی ارشد  آزمون  اولیه  نتایج 
انتخاب  زمان  و   ۱۴۰۰ سال  پزشکی  علوم  گروه 
رشته این آزمون، اوایل شهریور ماه اعالم می شود. 
پزشکی  علوم  گروه  رشته های  کارشناسی ارشد  آزمون 
سال 1400 در چهار نوبت صبح و عصر روزهای 31 تیر 
ماه و 1 مرداد ماه به مدت 160 دقیقه در 35 دانشگاه 
 علوم پزشکی شامل 40 حوزه امتحانی در قالب 43 رشته

 و 10 مجموعه رشته برگزار شد.
در این آزمون، تعداد 72 هزار و 815 نفر ثبت نام کرده 
بودند که تعداد 46 هزار و 316 نفر در آزمون شرکت 
کردند و 26 هزار و 499 نفر )معادل 36 درصد( در آن 

غایب بودند.
آزمون  سواالت  دفترچه  و  اولیه  کلید  ضمناً 
سال  پزشکی  علوم  گروه  رشته های  کارشناسی ارشد 
به  پزشکی،  آموزش  سنجش  مرکز  سایت  در   1400

نشانی: Sanjeshp.ir منتشر شده است.
اعالم  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  که  است  گفتنی 
کارشناسی ارشد  آزمون  علمی  نتایج مرحله  است  کرده 
اوایل   1400 سال  پزشکی  علوم  گروه  رشته های 
شهریورماه اعالم می شود و زمان انتخاب رشته داوطلبان 
مجاز نیز همزمان با اعالم نتایج اولیه و انتشار کارنامه، 

اعالم خواهد شد.
الزم به یادآوری است که مرکز سنجش آموزش پزشکی 
طریق  از  موجود،  روند  در  تغییر  هرگونه  کرده  تأکید 

سامانه این مرکز منتشر می شود.
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تا 7 شهریور ماه تمدید شد:
مهلت ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی 

دانشگاه علمی  ـ کاربردی 

ـ  علمی   جامع  دانشگاه  سنجش  و  نظارت  معاون 
کاربردی گفت: مهلت ثبت نام دوره های کاردانی و 
کارشناسی دانشگاه جامع علمی  ـ کاربردی مهر 

ماه ۱۴۰۰ تمدید شد.
دکتر محسن محمدزاده، از تمدید زمان ثبت نام دوره های 
کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای و دوره مهندسی فناوری 
و کارشناسی حرفه ای )ناپیوسته( نظام آموزش مهارتی 

این دانشگاه در مهر ماه 1400، خبر داد.
ـ  علمی   جامع  دانشگاه  سنجش  و  نظارت  معاون 
کاربردی، با اعالم این خبر، افزود: با عنایت به پی گیری 
سنجش  سازمان  با  آمده  عمل  به  هماهنگی های  و 

و  فنی  کاردانی  دوره های  در  پذیرش  کشور،  آموزش 
کاردانی حرفه ای و دوره مهندسی فناوری و کارشناسی 
تا دانشگاه  مهارتی  آموزش  نظام  )ناپیوسته(   حرفه ای 

 7 شهریور ماه تمدید شد.
مطالعه  از  پس  می بایست،  متقاضیان  کرد:  اظهار  وی 
دقیق دفترچه راهنما و فراهم کردن مدارک و اطالعات 
دانشگاه  سایت  به  مراجعه  با  شده،  اعالم  نیاز  مورد 
 www.uast.ac.ir :جامع علمی  ـ کاربردی به نشانی
نشانی: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سایت   یا 
 www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام خود در هر 

یک از این دوره ها اقدام کنند.

5 شهریور ماه:
آخرین مهلت ثبت نام پذیرش دانشجوی بدون 

آزمون دانشگاه پیام نور 

گفت:  پیام نور  عمومی دانشگاه  روابط  مدیرکل 
متقاضیان تحصیل بدون آزمون )بر اساس سوابق 

پایان  تا  پیام نور،  کارشناسی  مقطع  در  تحصیلی( 
برای  که  دارند  فرصت  ماه  شهریور   ۵ جمعه  روز 

ثبت نام در این پذیرش اقدام کنند.
دکتر امیرحسین بهروز افزود: دفترچه راهنمای ثبت نام و 
انتخاب رشته پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی 
در سال 1400 روی سایت سازمان سنجش به نشانی: 
www.sanjesh.org در تاریخ 14 مرداد ماه منتشر 
شده است و متقاضیان می توانند در مهلت مقرر، ضمن 
مطالعه دقیق این دفترچه، نسبت به ثبت نام و انتخاب 

کد رشته محل های مورد عالقه خود اقدام کنند.
وی، با عنوان اینکه این مهلت قابل تمدید نخواهد بود، 
به  نسبت  قباًل  که  متقاضیانی  از  دسته  آن  یادآور شد: 
تحصیلی شان  محل های  رشته  کد  انتخاب  و  ثبت نام 
تاریخ  تا  تمایل،  صورت  در  می توانند،  نموده اند،  اقدام 
فوق، نسبت به مشاهده و ویرایش کد رشته محل های 

انتخابی خود اقدام کنند.
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت: آن دسته از 
متقاضیانی که داوطلب تحصیل بدون آزمون )بر اساس 
سوابق تحصیلی( در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور 
هستند، تا پایان روز جمعه 5 شهریورسال جاری فرصت 

دارند که برای ثبت نام در این پذیرش اقدام کنند.

با تغییر نظام آموزشی از »پنجـ  سهـ  چهار« به »ششـ  سهـ  سه«، شرکت تعاونی خدمات 
آموزشی بر آن شده است که آزمون های آزمایشی استاندارد را برای دانش آموزان سال اول 

دوره دوم متوسطه )پایه دهم( برگزار نماید. 
شرکت تعاونی خدمات آموزشی، به منظور آمادگی دانش آموزان دوره متوسطه، برای سال 
تحصیلی 1400- 1401 اقدام به طراحی آزمون  های مرحله ای و جامع برای دانش آموزان 
پایه دهم )دوره دوم متوسطه( نموده است. این آزمون ها، با ماهیتی جدید از نظر محتوا، 
بودجه بندی و اجرا گامی مهم در جهت پاسخگویی به نیاز موجود در این زمینه است 
که امید است مورد توجه دانش آموزان عزیز پایه دهم متوسطه و همچنین مشاوران و 

دست اندرکاران دبیرستان های دوره دوم متوسطه قرار گیرد.
آزمون های آزمایشی سنجشِ  دهم دارای ویژگی های زیر می باشد:

P آشنایی با شیوة درست مطالعۀکتاب  های درسی؛
P ممارست و تمرین در مدیریت و استفادة درست از زمان؛

P کاهش تدریجی استرس و هیجانات احتمالی شرکت در امتحانات؛
P آگاهی دانش  آموز از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصیلی؛

P آشنایی با محتوای سؤاالت هم تراز با امتحانات نوبت اول و نوبت دوم در قالب پرسش  های 
چهار گزینه  ای استاندارد در هر درس؛  

نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است. ضمنًا زمان شروع ثبت نام 
از روز شنبه مورخ 1400/04/۲6 است:

نحوه برگزاری آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:
این آزمون ها در دو فاز کلی» مرحله ای و جامع« و در ده نوبت برگزار می شوند. 

اطالعیه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

آزمون هاي آزمایشي سنجِش دهم 
ویژه دانش آموزان پایه دهم )دورۀ دوم متوسطه(

 سال تحصیلی 1401-1400
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فاز اول، آزمون های مرحله ای است که در هشت نوبت از ابتدای سال تحصیلی جاری 
تا پایان اسفند 1400 برگزار خواهند شد. آزمون های مرحله ای بر اساس تقسیم بندی 
منابع درسی برگزار می شود؛ به طوری که در هر مرحله از آزمون، طبق تقسیم بندي هاي 
انجام شده، از داوطلبان امتحان به عمل می آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر مرحله، از 
قسمت یا قسمت های مربوط به مراحل قبل نیز امتحان گرفته می شود؛ لیکن در هر مرحله، 
سؤاالت امتحاني با تأکید بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود )براي مثال، در 
مرحله سوم آزمون قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با این 

تأکید که بیشتر سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر به مطالب کتاب های درسی پایۀ دهم و 
ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی است. در این میان، آزمون 
ویژه ای )آزمون مرحلۀ 5( در نظر گرفته  شده است که در پایان امتحانات نوبت اول، در 
تاریخ 1400/10/24 برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب نوبت اول است که 
پس از امتحانات تشریحی نوبت اول برگزار خواهد شد و طبق آن، آمادگی دانش آموزان بر 
اساس پرسش های چهارگزینه ای استاندارد مرتبط با مطالب این نیمسال تحصیلی مورد 

سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
فاز دوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت و در ماه های فروردین و اردیبهشت برگزار 
خواهند شد. هدف این آزمون ها، آشنایی کامل دانش آموزان با پرسش های چهارگزینه ای 
همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1401 و به نوعی، مقدمۀ آمادگی برای کنکور 

سراسری سال 1402 است. 
آزمون های آزمایشی سنجِش دهم ، فقط در رشته های تحصیلی »ریاضی فیزیک«، »علوم 
به ترتیبی  برگزار می شود و زمان بندی آزمون ها  انسانی«  ادبیات و علوم  تجربی« و » 

برنامه ریزی شده تا شرکت کنندگان را برای امتحانات هر نوبت آماده نماید.
پس از برگزاری هریک از آزمون های مرحله ای و همچنین آزمون جامع، کارنامه ای با اطالعات 
بسیار مفید و ارزنده، شامل: نمره خام دروس، میانگین نمرات خام نفرات برتر، رتبه در هر 
درس و رتبه کل در مقایسه با داوطلبان شهر، استان و کشور و نمره کل عمومی و اختصاصی 
در زیرگروه های آزمایشی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد تا داوطلبان بر اساس اطالعات 
مندرج در این کارنامه ها از میزان آمادگی خود در هر مرحله از آزمون آگاهی یافته و نسبت 
به رفع نقاط ضعف خود تا برگزاری آزمون مرحله بعد اقدام نمایند و در نهایت نیز با شرکت 
در آزمون ها آمادگی الزم را برای شرکت در پایانی نوبت دوم سال 1401 کسب  نمایند.

آزمون هاي  کارنامه  و  جلسه  به  ورود  کارت  اینترنتی  توزیع  نحوه  و  زمان 
آزمایشی سنجش: )در صورت مهیا شدن شرایط برگزاری آزمون به صورت حضوری(.

کارت ورود به جلسه آزمون های آزمایشی سنجش برای کلیه داوطلبان سراسر کشور، از 
روز سه شنبه قبل از برگزاری هر آزمون، منحصراً از طریق سایت اینترنتی شرکت تعاونی 
خدمات آموزشی به نشانی: www.sanjeshserv.ir توزیع می گردد و داوطلبان با 
مراجعه به سایت اینترنتی فوق الذکر، نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام 

می نمایند )در صورت مهیا شدن شرایط برگزاری آزمون به صورت حضوری(.
 کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجش، در بعدازظهر روز برگزاری هر آزمون، 
از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. 

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

شرکت تعاونی خدمات آموزشی سازمان سنجش، به متقاضیانی که کلیه مراحل آزمون   های 
مرحله  ای )8 مرحله( و جامع )2 نوبت( را به صورت یکجا ثبت  نام نمایند تخفیف 20 

درصدی می دهد. 
با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
گردیده است تا دانش آموزان عزیز، در صورت تمایل، بتوانند آزمون های سنجِش دهم را 
به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یک از آزمون ها ثبت نام نمایند؛ به عنوان مثال، 

دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و یک نوبت آزمون جامع باشد.
البته با توجه به اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی است که هر یک 

مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها، دانش آموز را گام به گام آماده تر می نماید، لذا توصیه 
می شود که دانش آموزان عزیز، در کلیۀ آزمون های مرحله ای و جامع،  به طور یکجا ثبت نام نمایند.

الزم به ذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هزینه های ثبت نام، برای دانش آموزانی که 
مایل به انتخاب آزمون های آزمایشی سنجِش دهم به صورت تلفیقی هستند، در سایت 

اینترنتی ثبت نام آزمون ها www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شایان ذکر است که دانش آموزان برای استفاده از تخفیف، بهتر است کلیه مراحل آزمون 
)8 مرحله و 2 نوبت جامع( را خریداری نمایند تا، ضمن برخورداری از تعداد آزمون های 

آزمایشی سنجِش دهم، از تخفیف 20 درصدی نیز بهره مند شوند. 
توجه شود که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی دانش آموز، 

برنامه ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را محاسبه و ارائه می نماید.

نحوه ثبت نام:
پرداخت اینترنتی: دانش آموزان عالقه مند به شرکت در آزمون هاي آزمایشی سنجش در 
سراسر کشور مي توانند با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و مراجعه به سایت 
شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به خرید و 

ثبت نام در این آزمون ها اقدام و کدرهگیري دریافت نمایند.
نکته مهم: الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده ثبت نام 
نهایی دانش آموز نبوده و الزم است که متقاضیان، بعد از خرید کارت اعتباری )دریافت 
شماره پرونده و شماره رمز(، به لینک ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی و 

شماره پرونده و کد پی گیری 16 رقمی را دریافت نمایند.
دانش آموزان گرامی پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه 021-42966 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 

13:30 الی 16:00.

ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
ثبت نام به صورت گروهی از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه دقیق 
دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، مي توانند در صورت داشتن 
هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 با شماره 

تلفن های 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمایند.
نکات مهم:

1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نیز، در این مرحله انجام 
می شود.

2- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی مراحل 
اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اینترنتی و انتخاب تعداد 

آزمون ها دقت الزم را به عمل آورند.
ثبت نام تلفنی:

با توجه به وضعیت ایجاد شده به دلیل بحران ویروس کرونا، امکانی فراهم گردیده است تا 
ثبت نام برای کلیه داوطلبان سراسر کشور )تهران و شهرستان ( و همچنین مراکز آموزشی 
و دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش، در صورت تمایل، به صورت تلفنی 
با شماره: 88321455-021 نیز انجام می شود و داوطلبان بتوانند با استفاده از این روش 

هم نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام نمایند. 
راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجش

مراحل ثبت نام:
گام اول: پرداخت مبلغ ثبت نام و دریافت شماره پرونده و رمز عبور )پرداخت از طریق 

کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به صورت اینترنتی است(.
گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سایت ارائه شده است: لینک ثبت نام آزمون های آزمایشی 

سنجش/ ثبت نام جدید(.
گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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و دانشگاه ها  داراي شرایط خاص  تحصیلي  رشته هاي  متقاضیان  اطالع  به   بدین وسیله 
 مؤسسات آموزش عالي شامل: دانشگاه هاي شهید مطهري، شاهد، علوم قضایي،
 صدا و سیماي جمهوري اسالمي ایران، علوم پزشکي بقیه اهلل )عج(، علوم پزشکي
 ارتش، رشته دکتري پیوسته بیوتکنولوژي دانشگاه تهران، رشته مدیریت بیمه
 اکو دانشگاه عالمه طباطبائي، دانشکده غیرانتفاعي رفاه، غیرانتفاعي امام رضا
و امام حسین )ع(، رشته هاي تحصیلي کارداني   )ع(- مشهد، دانشگاه جامع 
 کارشناسی فوریت های پزشکي پیش بیمارستانی دانشگاه هاي علوم پزشکي و
کدرشته هاي تحصیلي  دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایي –
 تهران، که در زمان انتخاب رشته هاي تحصیلي، یک یا چندکدرشته از دانشگاه هاي مذکور
 را در آزمون سراسري سال 1400 در فرم انتخاب رشته اینترنتي خود انتخاب نموده اند،
 مي رساند که فهرست اسامي معرفي شدگان چند برابرظرفیت هر یک از رشته هاي تحصیلي،
 از بین متقاضیاني که کدرشته محل هاي مؤسسات مذکور را انتخاب نموده و حدنصاب چند
 برابر ظرفیت الزم را کسب کرده اند، با رعایت تقدم انتخاب رشته در درگاه اطالع رساني این
 درج شده است؛ لذا توجه معرفي شدگان چند www.sanjesh.org :سازمان به نشاني
:برابر ظرفیت هر یک از رشته هاي تحصیلي دانشگاه هاي فوق را به نکات زیر جلب می نماید
 الف( در گزینش نهایي هر رشته، منحصراً کساني قبول اعالم خواهند شد که طبق
 برنامه زماني، در مصاحبه یا سایر مراحل گزینش به شرح مندرج در این اطالعیه شرکت
 نموده و در این مرحله موفق شوند و صالحیت عمومي آنان نیز از سوی هیأت  مرکزي
 گزینش ذي ربط تأیید شود و ضوابط انتخاب رشته فوق را نیز رعایت نموده و همچنین
 حدنصاب نمره  علمی نهایي براي هر رشته را هم کسب نمایند. الزم به توضیح است که
 اسامي پذیرفته شدگان نهایي این دانشگاه ها به همراه نتایج سایر رشته هاي متمرکز آزمون 

.سراسري اعالم خواهد  شد
 ب( معرفي متقاضیان به عنوان چند برابر ظرفیت، به منزلۀ قبولي نیست و معرفي  شدگان 
 الزم  است  که براي  انجام  مراحل  مختلف  گزینش ، در تاریخ هاي  مقرر به  آدرس  تعیین  شده 
 از سوی مؤسسات در این اطالعیه مراجعه  نمایند. متقاضی ممکن است به یک یا دو مؤسسه
 معرفي شده  باشد؛ لذا متقاضیاني که به دو مؤسسه معرفي شده اند، در صورت تمایل،
 مي توانند به یک مؤسسه یا هر دو براي انجام مراحل مختلف گزینش مراجعه نماید. بدیهي 
 است  که عدم  مراجعه  براي  انجام  مراحل  گزینش در هر مورد معرفي،  به  منزلۀ  انصراف  قطعي 
 از گزینش  در رشته  یا رشته هاي  ذي ربط آن مؤسسه تلقي  خواهد شد و وضعیت متقاضی
 در اولویت های بعدی وی بررسی  می شود. ضمناً در ستون نتیجه کارنامه نهایي در مقابل
.کدرشته مربوطه آنان، عدد یک )1( به منزله عدم داشتن شرایط گزینش درج مي شود
از یا چند کدرشته محل  انتخاب یك  به  آن دسته متقاضیاني که نسبت   ج( 
 مؤسسات داراي شرایط خاص مندرج در این اطالعیه اقدام نموده، اما در این
 مرحله معرفي نشده اند، عدم معرفي آنها به یکي از دالیل ذیل است: یا شانس
 قبولي در اولویت هاي باالتر از کدهاي مربوط به رشته هاي تحصیلي داراي شرایط
 خاص را دارا هستند و یا اینکه فاقد حداقل نمره علمي الزم براي معرفي در این
 مرحله هستند؛ بنابراین، دلیل عدم معرفي آنان در این مقطع، در کارنامه نتایج

.نهایي مشخص خواهد شد
د( بنا به دالیل متفاوت )اعم از نمره علمي و ترتیب اولویت انتخاب رشته متقاضی یا عدم 
رعایت استان بومي و...( هیچ گونه اعتراضي در این مرحله از اعالم نتایج از سوي متقاضیان 
پذیرفته نیست و پس از اعالم نتایج نهایي، در اواخر شهریورماه، برای متقاضیان مجاز به 
انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال 1400 که نسبت به تکمیل فرم انتخاب 
رشته خود در درگاه اطالع رسانی این سازمان در زمان مقرر اقدام نموده اند، کارنامه نتیجه 

نهایی تهیه و قابل رؤیت و بهره برداري خواهد بود؛ لذا متقاضیاني که پس از دریافت کارنامه، 
نسبت به مندرجات آن سؤاالتي دارند، می توانند به استناد پرینت کارنامه نتیجه نهایي، در 

موعد مقرر، با دلیل، درخواست خود را مطرح نمایند. 
 هـ( معرفي شدگان چندبرابرظرفیت مي بایست قبل از مراجعه به مؤسسه ذي ربط،
  براي اطالع از برنامه زمانی و مکان، مدارك مورد نیاز و شرایط عمومي و اختصاصي
 به منظور انجام مراحل مصاحبه، معاینه یا سایر مراحل گزینش، حتماً به درگاه
 .اطالع رساني مؤسسه یا ارگان معرفی شده محل مصاحبه نیز مراجعه نمایند

و( برنامه زمانی و آدرس درگاه اطالع رسانی هریك از مؤسسات:
 متقاضیاني که فهرست اسامي آنها در ردیف معرفي شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از 
رشته هاي  تحصیلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی جدول ذیل اعالم شده، الزم است 
که از تاریخ 1400/05/31 به منظور اطالع  از زمان انجام  مراحل مختلف مصاحبه و بررسي 

صالحیت هاي  عمومي، به درگاه اطالع رسانی دانشگاه به آدرس زیر مراجعه نمایند.

آدرس درگاه اطالع رسانیتاریخ مراجعهنام دانشگاهردیف
1400/05/31www.shahed.ac.irرشته هاي   تحصیلي دانشگاه شاهد تهران1

1400/05/31www.gzn.motahari.ac.irرشته هاي تحصیلي دانشگاه شهیدمطهري2
www.motahari.ac.ir

رشته کارشناسي و کارشناسي ارشد علوم قضایي 3
1400/05/31www.ujsas.ac.irدانشگاه علوم قضایي و خدمات اداري دادگستري

رشته  مدیریت بیمه اکو مؤسسه آموزش عالي بیمه 4
1400/05/31www.atu.ac.irاکو در دانشگاه عالمه طباطبائي تهران

 آدرس درگاه اطالع رسانی دانشگاه1400/05/31رشته  دکتري پیوسته بیوتکنولوژي دانشگاه تهران5
تهران مراجعه نمایند.

1400/05/31www.refah.ac.irرشته هاي تحصیلي دانشکده غیرانتفاعي رفاه تهران6

رشته  هاي تحصیلي دانشگاه صدا و سیماي جمهوري 7
1400/05/31www.iribu.ac.irاسالمي ایران

 رشته      های تحصیلی دانشکده آموزش عالي تربیت 8
مربي عقیدتي سیاسي سپاه-قم

به اطالع می رساند که اسامی چند برابر ظرفیت برای 
کدرشته های 35754-تربیت مربی سیاسی و کد35755 

مربی گری عقیدتی در زمان اعالم نتایج نهایی آزمون سراسری 
برای مصاحبه اعالم خواهد شد؛ یعنی به عبارت دیگر، در این 

مرحله اسامی برای این کدرشته ها اعالم نخواهد شد

9
رشته  کارشناسي ارشد پیوسته الهیات و معارف 

اسالمي- ارشاد دانشگاه غیرانتفاعي امام رضا)ع(- 
مشهد

1400/05/31www.imamreza.ac.ir

1400/05/31www.bmsu.ac.irرشته  هاي تحصیلي دانشگاه علوم پزشکي بقیه ا... )عج(10

1400/05/31www.ajaums.ac.irرشته هاي تحصیلي   دانشگاه علوم پزشکي ارتش11

رشته  هاي تحصیلي بورسیه نیروری انتظامی در 12
----دانشگاه علوم پزشکي بقیه ا... )عج(

 از طریق ارگان ذی ربط به
معرفی شدگان اعالم خواهد شد.

رشته هاي تحصیلي بورسیه نیروی انتظامی و بورسیه 13
----وزارت دفاع در  دانشگاه علوم پزشکي ارتش

 از طریق ارگان ذی ر بط به
معرفی شدگان اعالم خواهد شد.

1400/05/31www.ihu.ac.irرشته  هاي تحصیلي دانشگاه جامع امام حسین )ع(14
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رشته هاي تحصیلي کارداني و کارشناسی فوریت هاي 
پزشکي پیش بیمارستانی دانشگاه ها و دانشکده هاي 

علوم پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکي

1400/06/01

الزم است با توجه به استان و 
شهرستان محل اقامت خود و مطابق 
جدول شماره )3( مندرج در ذیل این 
اطالعیه به دانشگاه های علوم پزشکی 
مشخص شده مراجعه نمایند. قبل از 
مراجعه به مؤسسات اعالم شده برای 
انجام مصاحبه، براي اطالع از برنامه 
زمان و مکان، مدارک مورد نیاز و 
شرایط عمومي و اختصاصي برای 

انجام مراحل مصاحبه، معاینه یا سایر 
مراحل گزینش به درگاه اطالع رساني 

مؤسسه محل مصاحبه ذی ربط 
مراجعه نمایند.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص:

  اعالم اسامي معرفي شدگان  چند برابر ظرفیت، زمان و آدرس 
محل مصاحبه، معاینه و گزینش  رشته هاي  تحصیلي داراي شرایط خاص 

آزمون سراسري سال 1400



1 شهریور ماه 1400، سال بیست و ششم ، شماره 821 

رشته هاي تحصیلي مربوط به دانشگاه  اطالعـات  و 16
----امنیت ملي

از متقاضیان رشته هاي تحصیلي 
دانشگاه اطالعات و امنیت ملي 

متعاقباً و به صورت مستقیم از سوي 
دانشگاه فوق براي انجام مراحل 
مصاحبه، معاینه و سایر مراحل 
مختلف گزینش دعوت به عمل 

خواهد آمد؛ به عبارت دیگر، در این 
مرحله اسامي براي این کدرشته ها 

اعالم نمي شود.
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به اطالع می رساند که اسامی چند برابر ظرفیت برای کدرشته های پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی کاردانی 
 ،) )کد19137  بیماری ها  با  -مبارزه  عمومی  بهداشت  کاردانی  )کد19136(،  خانواده  بهداشت   - عمومی  بهداشت 
کاردانی   ،  ) )کد19138  خانواده  بهداشت   - عمومی  بهداشت  کاردانی  رشته  و  بیرجند  دانشگاه علوم پزشکی 
بهداشت عمومی – مبارزه با بیماری ها )کد19139 ( دانشگاه علوم پزشکی گناباد و رشته کاردانی بهداشت حرفه ای 
)کد19140 ( کاردانی بهداشت عمومی -بهداشت خانواده )کد19141 ( کاردانی بهداشت عمومی - مبارزه با بیماری ها 
)کد19142( دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمان اعالم نتایج نهایی آزمون سراسری برای مصاحبه اعالم خواهد 

شد؛ یعنی به عبارت دیگر، در این مرحله اسامی برای این کدرشته ها اعالم نخواهد شد

تمامی کد رشته هاي تحصیلي پردیس هاي دانشگاه 18
1400/06/01فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایي-تهران

مراجعه به درگاه اطالع رسانی اداره 
کل آموزش و پرورش استان محل 

اقامت

کدرشته هاي تمامی  در  ظرفیت  چندبرابر  معرفي شدگان   -  18 بند    ادامه 
 تحصیلي پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایي-

)تهران )رشته هاي مخصوص متقاضیان بومي و داراي تعهد استخدام
متقاضیاني که فهرست اسامي آنان در ردیف معرفي شدگان چند برابر ظرفیت هریک از 
رشته هاي تحصیلي پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي - 
تهران )وابسته به وزارت آموزش و پرورش( اعالم گردیده، الزم است که براي انجام مراحل 
مختلف مصاحبه اختصاصي، با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و بر اساس برنامه زماني 
و آدرس های اعالم شده در جدول شماره )1( مندرج در ذیل این اطالعیه که در سایت 

سازمان سنجش آمده است، اقدام نمایند:
زمان مصاحبه معرفي شدگان رشته هاي تحصیلي پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان

شروع مصاحبه: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

 یادآوری: زمان دقیق انجام مصاحبه اختصاصي از متقاضیان معرفي شده، از سوی اداره کل آموزش
 و پرورش محل اقامت و مرکز مجري مصاحبه، تعیین خواهد شد،

 معرفي شدگان موظفند که با مراجعه به درگاه اطالع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان اقامت
 خود، از زمان و مکان دقیق مصاحبه مطلع شوند. با توجه به شیوه بیماری کووید ۱9 به متقاضیان توصیه
 می شود که قبل از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ از طریق درگاه اینترنتي مندرج در جدول شماره )۱( پیوست این
اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده است،  از مکان و زمان دقیق  مصاحبه خود مطلع شوند.

انجام مصاحبه و بررسي صالحیت هاي عمومي )گزینش( معرفي شدگان چندبرابر ظرفیت 
رشته هاي تحصیلي پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایي در 
آزمون سراسري سال 1400 براساس استان اقامت در دو بخش مجزا )مصاحبه اختصاصی 
و بررسی صالحیت عمومی( به شرح ذیل خواهد بود. معرفي شدگان دقت نمایند که در 

مراحل مورد نظر شرکت نموده باشند.

3
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یادآوری مهم : 
حضور نیافتن در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به هر - 1

دلیل، به منزله انصراف از تحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه 
فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی می شود و مسؤولیت آن  نیز صرفاً به 

عهده متقاضی خواهد بود.
انجام مصاحبه اختصاصی و بررسي صالحیت هاي عمومي معرفی شدگان به آموزش و - 2

پرورش، با رعایت دقیق مفاد دستورالعمل کنترل و مراقبت بیماری کرونا و فاصله گذاری 
اجتماعی که به مراکز مجري مصاحبه ابالغ شده، صورت خواهد گرفت. به متقاضیان توصیه 

مي شود که ضمن همراه داشتن مواد ضد عفوني کننده و زدن ماسک در تمام مراحل انجام 
مصاحبه و گزینش، نکات بهداشتي را نیز به طور کامل و به دقت رعایت نمایند.

معرفي شدگاني که مبتال به کرونا شده و در حالت قرنطینه یا در بیمارستان بستري - 3
هستند، به شرطي که در طول مدت  انجام مصاحبه، مدارک و مستندات پزشکي  آنان، 
از سوی والدین متقاضی یا وکیل قانوني به اداره کل آموزش و پرورش استان معرفي شده، 
ارائه شود، مصاحبه از این گونه متقاضیان، حداکثر با گذشت یک ماه از آخرین روز مصاحبه، 
درصورت تأیید سالمت وي از سوی پزشک معتمد آموزش وپرورش، در استان محل اقامت 
صورت خواهد گرفت. ضمناً در راستاي صیانت از حقوق سایر متقاضیان آزمون، بعد از 

انقضاي مهلت مقرر، اقدامي میسر نخواهد بود.  
متقاضیانی که صالحیت های تخصصي یا عمومي آنان مورد تأیید آموزش  و پرورش - 4

قرار نمی گیرد، از فرآیند گزینش نهایي براي دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید 
رجایی حذف خواهند شد.

الف(: نحوه تکمیل و ارسال فرم مشخصات بررسي صالحیت هاي عمومي 
گزینش:

توجه آن دسته از متقاضیان آزمون سراسري سال 1400 را، که اسامي آنان در ردیف 
معرفي شدگان چند برابر ظرفیت هریک از رشته هاي تحصیلی دانشگاه هاي فرهنگیان 

و تربیت دبیر شهید رجایي اعالم شده است، به رعایت دقیق موارد ذیل جلب مي نماید: 
1- پس از تهیه نسخه پرینت فرم شماره ۲ فرم اطالعات فردي مندرج در ذیل این 
اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده است، نسبت به تکمیل دقیق آن و الصاق یک 
قطعه عکس اقدام و به همراه تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملي حداکثر ظرف مدت 
48 ساعت از تاریخ اعالم اسامي در درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش، با پست پیشتاز 
به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود »نشاني مندرج در جدول 
شماره ۲ پیوست این اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده است« ارسال نمایند.
2- الزم است که در تکمیل فرم اطالعات فردي، دقت کافي معمول  گردد. بدیهي  است که 

مسؤولیت هرگونه نقص و ... در تکمیل فرم به عهده متقاضی خواهد بود.  
3- عدم تکمیل فرم اطالعات یا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزینش آموزش و پرورش 
استان محل اقامت، به منزله انصراف از تحصیل در دانشگاه هاي مذکور بوده و برابر مقررات 

تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
ب(: اقدامات الزم براي انجام بخشي از مراحل گزینش و مصاحبه اختصاصي:

  مصاحبه اختصاصی، جزئي از شرایط قانوني در مراحل آزمون سراسري براي پذیرش 
دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایي است و انجام مصاحبه 
اختصاصی صرفاً در مهلت مقرر مندرج در این اطالعیه امکان پذیر است. ضمناً انجام مصاحبه 
مجدد یا تمدید مهلت اعالم شده، تحت هر شرایطي به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.
1- متقاضیان پس از دریافت نتیجه رشته هاي داراي شرایط خاص آزمون سراسري سال 
1400، در صورتی که براساس نتیجه مندرج در کارنامه، جزء معرفی شدگان براي انجام 
مصاحبه در رشته هاي مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت 
دبیرشهیدرجایي قرار گرفته باشند، باید برای اقدامات بعدي با مراجعه به آدرس درگاه 
اطالع رسانی اداره کل آموزش و پرورش محل اقامت به شرح جدول شماره )1( مندرج در 

ذیل این اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده است، اقدام نمایند.
یادآوری ۱: معرفي شدگان دقت نمایند چنانچه تغییري در مراکز مجري مصاحبه ایجاد 
شود، متعاقباً این تغییرات از طریق اداره کل آموزش و پرورش استان محل اقامت یا مرکز 

مجري مصاحبه، اعالم خواهد شد.
یادآوری۲: انجام مصاحبه اختصاصي از معرفي شدگان رشته هاي تحصیلي دانشگاه تربیت 
دبیرشهید رجایي نیز، همانند دانشگاه فرهنگیان، در استان محل اقامت صورت خواهد 

گرفت.
2-عدم حضور در مهلت مقرر براي انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل، 
به منزله انصراف از تحصیل در رشته هاي مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان 
و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایي تلقي مي شود و مسؤولیت آن صرفاً به عهده متقاضی 

خواهد بود.
3- از معرفي شدگاني مصاحبه اختصاصي به عمل خواهد آمد که داراي شرایط و ضوابط 
مندرج در دفترچه شماره )2( راهنماي انتخاب رشته و )بخش پیوست ها( آزمون سراسري 
سال 1400 و اطالعیه هاي اصالحي بعدي  سازمان  سنجش  آموزش  کشور )کسب نمره 
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علمي کل 6500 و باالتر در زیرگروه گروه آزمایشي مربوط براي مجاز شدن براي انتخاب 
رشته، داشتن حداقل معدل کل 14 در دوره متوسطه دوم )معدل سه پایه اول، دوم و 
سوم(، برخورداري از سالمت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسماني برای حسن انجام 
وظیفه معلمی، داشتن حداکثر سن 24 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه )1376/7/1 به 

بعد( و ...( باشند؛ در غیر این صورت، انجام مصاحبه اختصاصی، منتفي خواهد بود.
تبصره (: حداقل معدل و حداکثر سن، تحت هر شرایطي تغییر نخواهد کرد.

بند 9 بخش )ج(  با رعایت  برابر ظرفیت  4-ویژگي هاي جسماني معرفي شدگان چند 
»شرایط اختصاصی« شرایط و ضوابط پذیرش و تربیت دانشجو معلم متعهد خدمت در 
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی )مندرج در 
بخش پیوست های دفترچه راهنمای انتخاب رشته(، باید از سوی پزشک معتمد واجد 
شرایط آموزش و پرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه؛ باید مورد تأیید قرار 

گیرد؛ در غیر این صورت، انجام مصاحبه امکان پذیر نخواهد بود.
به  پرورش  و  آموزش  به  از سوي سازمان سنجش آموزش کشور  5- معرفي متقاضی 
منظور بررسي صالحیت هاي عمومي، اختصاصي و همچنین بررسي ویژگي هاي جسماني 
به منزله قبولي در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایي تلقي نمي شود، 
و در صورت تأیید صالحیت هاي افراد معرفي شده از سوي آموزش وپرورش )موفقیت در 
مصاحبه اختصاصي و تأیید صالحیت هاي عمومي(، گزینش علمي نهایي آنان در مقایسه با 
سایر متقاضیان آزمون، براساس ضوابط و نمرات علمي که در آزمون کتبي )کنکور( کسب 
نموده اند و با در نظر گرفتن اولویت هاي انتخابي متقاضی، از سوی سازمان سنجش آموزش 

کشور صورت خواهد گرفت.
تبصره(: تأیید مصاحبه تخصصي متقاضی در هر یک از مراکز مجري مصاحبه، به این 
مفهوم خواهد بود که صالحیت تخصصي متقاضی معرفي شده به آموزش وپرورش، براي 
رشته محل هاي انتخابي در پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان و همچنین دانشگاه تربیت دبیر 
شهید رجایي، مورد تأیید قرار گرفته است؛ بنابراین، در صورت تأیید صالحیت هاي عمومي 
)گزینش( متقاضی از سوی دبیرخانه هیات مرکزي گزینش، سازمان سنجش آموزش 
کشور براساس نمره علمي آزمون سراسري و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، گزینش 

نهایي را انجام خواهد داد.
6- با توجه به اصالحات دفترچه شماره )2( آزمون سراسري سال 1400 به متقاضیان 
معرفي شده براي انجام مصاحبه تخصصي، توصیه مي شود که اصالحات بعدي دفترچه 
مزبور را از طریق درگاه سازمان سنجش آموزش کشور به دقت مطالعه نموده و براساس 

آخرین اصالحات اعالم شده، براي مصاحبه اختصاصي اقدام نمایند. 
تبصره(: متقاضیان معرفي شده، در صورت عدم تمایل، به تحصیل در کدرشته محل 
انتخابي دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایي، مي توانند در زمان انجام 
مصاحبه، با ارائه درخواست کتبي، نسبت به انصراف از تحصیل در دانشگاه هاي مزبور اقدام 
نموده یا در مراحل مصاحبه اختصاصي و بررسي صالحیت هاي عمومي شرکت ننمایند. 
7- تغییر رشته و گرایش، تغییر اولویت، تغییر دوره تحصیلی، انتقال و جابجایي در بین 
دانشگاه ها و بالعکس در بدو ورود یا در طول تحصیل، تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود. 
8- تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ایفای تعهد، تحت هر شرایط اعم 
از تأهل، تجرد، بُعد مسافت، تکفل، سرپرستي خانواده، فوت والدین و غیره ... ممنوع است. 
9- مسؤولیت رعایت شرایط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون سراسري سال 1400 از 
سوي همه متقاضیان و همچنین مقررات نظام وظیفه عمومي )متقاضیان ذکور( در مراحل 

مختلف آزمون مزبور، به عهده آنان خواهد بود.
10- محل تحصیل پذیرفته شدگان پس از ثبت نام قطعي، از سوی پردیس ها در واحدهاي 
تابعه )سطح استان( طبق جدول شماره )1( صفحه 3 بخش پیوست های دفترچه راهنماي 
انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1400 )مندرج در درگاه سازمان سنجش آموزش 

کشور( تعیین خواهد شد.  
تبصره ۱: در کالس هایي که به حدنصاب الزم )حداقل 20 نفر( براي تشکیل در پردیس 
محل قبولي نرسد، سازمان مرکزي دانشگاه فرهنگیان به تشخیص خود، نسبت به جابجایي 
پذیرفته شدگان در سطح پردیس هاي کشور اقدام خواهد نمود و پذیرفته شدگان حق 

هیچ گونه اعتراضي را نخواهند داشت؛ در غیر این صورت، قبولي آنها باطل خواهد شد.
تبصره 2: انتقال و جابجایي در بین پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان ممنوع است.

11- قدرت بینایي: قدرت بینایی )قدرت دید هرچشم حداقل پنج دهم یا هر دو چشم 

بدون عینک و لنز، )حداقل ده بیستم( و نداشتن کوررنگی و انحراف چشم(.
تبصره: پس از اصالح با عینک و لنز، داشتن دید 10/10 هر چشم و داشتن دید حداقل 

16/20 در دو چشم، الزامی است.
12- مصاحبه در پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان )مراکز مجري مصاحبه در استان ها( یا 
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي، با توجه به گروه آزمایشي مربوط، براي تمامی کدرشته 
محل هاي مورد نیاز آموزش و پرورش مندرج در دفترچه شماره )2( گروه آزمایشي مربوط، 

در دانشگاه هاي مزبور انجام می شود.
13- به منظور شرکت در مصاحبه، به همراه داشتن اصل و تصویر مدارک )کارت ملي، 
شناسنامه، دفترچه درماني در صورت وجود - دیپلم یا گواهي تأیید شده که معدل کل در 
آن قید شده است( و یک قطعه عکس 4 ×3 که در سال جاري گرفته شده باشد )ترجیحاً 

عکسي که موقع ثبت نام در آزمون به در تقاضانامه بارگذاری شده است(، الزامي است.
14- براساس جدول تعرفه هاي آزمون سراسري، موضوع مصوبه هیأت محترم وزیران در 
جلسه مورخ 1399/08/25 به شماره ابالغي 96584/ت 57771 هـ مورخ 1399/08/27، 
هر یک از متقاضیان معرفي شده باید برای هزینه مصاحبه، با رعایت موارد فوق، مبلغ 
ششصد و پنجاه هزار )650/000( ریال به حسابي که در زمان مصاحبه اختصاصي، از سوی 
ستاد مصاحبه استان اعالم مي شود، واریز نموده و اصل فیش واریزی را به مرکز مجری 

مصاحبه تحویل نمایند. 
توجه: از متقاضیاني که فاقد شرایط اختصاصي آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به 
ضوابط اعالم شده اقدام به انتخاب رشته نموده اند، مصاحبه اختصاصي انجام نمی پذیرد؛ 
بنابراین، این گونه متقاضیان، از واریز مبلغ مزبور خودداري نمایند. بدیهي است که مبلغ 

واریزي برگشت داده نمي شود.
15- چنانچه فردي با ارائه اطالعات نادرست پذیرفته شود یا متعاقب آن مشخص شود که 
شرایط الزم را نداشته است، در هر مرحله از ثبت نام، تحصیل یا استخدام قطعي، قبولي 
وي لغو مي گردد و حسب مورد، چنین فردی مکلف به پرداخت خسارت هاي ناشي از آن 

خواهد بود.
یادآوری های مهم:

1(: در صورتی که روزهای تعیین شده برای انجام مصاحبه معرفي شدگان کفایت ننماید، 
ممکن است که مصاحبه متقاضی، در روزهای بعد از تاریخ اعالم شده به متقاضی )حداکثر 

تا آخرین روز مهلت مقرر در این اطالعیه برای مصاحبه( ادامه یابد.
2(: از معرفی شدگان محترم درخواست می شود برای انجام مصاحبه اختصاصی با توجه 
به روز و تاریخ تعیین شده در این اطالعیه و ضمناً قبل از تاریخ 1400/06/02 از طریق 
درگاه اطالع رسانی مندرج در جدول شماره )1( ذیل این اطالعیه، که در سایت سازمان 
سنجش آمده است، از مکان و زمان دقیق  مصاحبه خود مطلع شده و به محل تعیین 

شده مراجعه نمایند.
3(: همه معرفي شدگان چند برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر 
شهیدرجایي، مکلفند فرم شماره 1 ضمیمه این اطالعیه را که در سایت سازمان سنجش 
آمده است، در خصوص اعالم آمادگي براي پذیرش و انجام مصاحبه اختصاصي مندرج در 
ذیل این اطالعیه تکمیل و در زمان مراجعه براي انجام مصاحبه اختصاصي )در مهلت مقرر( 

به مرکز مجري مصاحبه تحویل نمایند.
نحوه ارسال درخواست و یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش 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، در صورت 
داشتن هرگونه سؤال، می توانند به سیستم پیشخان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش 
آموزش کشور به آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعه کرده 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 کوتاه، به پرتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس: 
http://rahgiri.sanjesh.org وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.
ضمناً متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي 
اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور و یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن: 

۴۲۱۶۳-۰۲۱ نیز در میان بگذارند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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این روزها به خاطر ظرفیت باالي پذیرش دانشگاه ها، تقریباً با هر رتبه ای که در کنکور 

کسب مي کنی، می توانی وارد دانشگاه شوی و به عنوان »دانشجو« ملقب گردی؛ اما 

نکته اینجاست که عده ای هدفشان فقط دانشجو شدن نیست، بلکه می خواهند در 

رشته یا دانشگاهی خاص پذیرفته شوند، و اینجاست که قبولی دشوار می شود و رتبه 

و تراز، حرف اول را می زند، و باز اینجاست که عده ای از داوطلبان، به خاطر اینکه 

رتبه خوبی کسب نکرده یا رتبه ای مناسب با رشته مورد عالقه شان نیاورده اند، از ورود 

به دانشگاه باز می مانند. 

متاسفانه برخی از این داوطلبان دچار یأس و ناامیدی می شوند و تصور می کنند که 

راه های موفقیت و پیشرفت به روی آنها بسته شده است؛ زیرا موفقیت را در پذیرش 

در دانشگاه یا رشته ایده آل خود می دانند. 

در اینجا چند گام برای بیرون آمدن از این حس بد و حرکت به سوی موفقیت، 

به شما پیشنهاد می شود:

گام اول؛ جهت یابی مشکل 

قبل از هر چیز باید بپذیرید اینکه به رتبه دلخواه خود دست 

دارد؛  وجود  مشکلی  که  است  دلیل  آن  به  نیافته اید، 

مشکلی که باید آن را ارزیابی کرد و محدوده آن را 

تعیین نمود. سرپوش گذاشتن روی مشکل و 

عدم موفقیت را ناشی از بدشانسی دانستن، شما را درمانده تر می کند و ممکن است 

که سال بعد با رتبه بدتری مواجه شوید. 

گام دوم؛ توجه به زمان حال 

و  اعمال  و  هستند  گذشته  نبایدهای  و  بایدها  حسرت  در  همیشه  افراد  از  برخی 

از گذشته ها پذیرفته اند، تنظیم  تأثیری که  رفتارهایشان را در زمان حال، براساس 

می کنند. برای آنها گاه یک تجربه تلخ و زمانی یک خاطره خوش، انگیزه سکون در 

گذشته و یأس و حرمان می شود و با دل بستن به خاطرات گذشته، به ویژه آنچه که 

آنها را آزرده است، فرصت های کنونی زندگی را از دست می دهند. 

برای مقابله با این مشکل، به جای زندگی کردن در گذشته یا آینده، باید لحظه ها 

با  و  می کنند  زندگی  اکنون  زمان  در  که  افرادی  دریافت.  را  موجود  فرصت های  و 

ارزیابی  به  قادر  که  هستند  انسان هایی  می برند،  لذت  آن  از  لحظات،  دستیابی  به 

با تمرکز ذهن، ضمن کسب  از وضع و موقعیت کنونی هستند و  درست و منطقی 

موفقیت در زمان حال، می توانند برای اهدافشان برنامه ریزی کنند. این افراد از لحاظ 

روانی، افراد سالمی هستند و آرامش، صبر، سهل گیری در امور و انعطاف پذیری در 

موقعیت های مختلف زندگی، از جمله ویژگی های آنان است. 

گام سوم؛ ارائه یک تصویر روشن از آینده 

همه ما در زندگی از رودی عبور می کنیم که آینده مان آن سوی رود است. 

آرام است و عبورمان آسان، و گاهی جریان رود،  گاهی جریان رود، 

متالطم و عبورمان دشوار و غیرقابل پیش بینی است. بیشترمان 

رود  این  از  کردن،  شنا  و  آب  توی  پریدن  با  می کنیم  سعی 

عبور کنیم؛ اما راه بهتری هم برای عبور از این رود وجود 

دارد: داشتن یک چشم انداز روشن در آینده، در آن 

سوی رود، مثل یک طناب است که می توانیم به 

آن چنگ بزنیم و به کمک آن، سختی های 

گذشتن از جریان رود را تحمل کنیم تا 

خودمان را به آن سوی آب برسانیم. 

در حالی که رود سعی می کند 

خودش  درون  به  را  ما 

طناب  باید  ما  ببلعد، 

عضالتمان  با  را 

در زمان »اڪنون« زندگے ڪنید!
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به آن سوی  )رسیدن  بر هدفمان  قلبمان  با  و  فکر کنیم  مغزمان  با  بگیریم،  محکم 

رود( راسخ بمانیم، و البته هیچ کس دیگری نمی تواند این کار را برایمان انجام بدهد.

نتیجه تحقیق یک پژوهشگر مغرب زمیني  نشان داده است که شاگردان ضعیف 

تقریباً هیچ تصوری از آینده شان ندارند و بیشترشان خیال می کنند که آینده شان 

که  می داد  نشان  پژوهشگر  این  تحقیقات  است.  سرنوشت  دست  در  فقط  و  فقط 

در  عمدتاً  آینده شان  کنترل  که  باورند  این  بر  مقابل،  نقطه  در  قوی،  دانش آموزان 

دست خودشان است و بیشترشان به افق های زمانی پنج تا ده ساله فکر می کردند. 

هوشی  ضریب  که  بود  این  می خورد،  چشم  به  وی  تحقیقات  در  که  جالبی  نکته 

از موفق ترین  برخی  نداشت.  موفقیتشان  به  ربطی  دانش آموزان،  زمینه خانوادگی  و 

دانش آموزان، از خانواده های فقیر بیرون آمده بودند، اوضاع نابسامانی داشتند و در 

آزمون استاندارد ضریب هوشی هم نمره خوبی کسب نکرده بودند، و برعکس، برخی 

از ناموفق ترین دانش آموزان، ضریب هوشی شان در حد نوابغ بود و از بهترین خانواده ها 

بیرون آمده بودند؛ پس اصلی ترین عامل تمایز چه بود؟ چشم انداز! 

گام چهارم؛ ایده آل گرا نباشید 

و  توانایی ها  به  انسان  که  است  الزم  کرد،  تالش  آینده  برای  باید  که  عین حال  در 

استعداد خود نیز توجه کند. 

مطمئن باشید که ارزش شما به عنوان یک انسان، بستگی به باالترین مدرک تحصیلی 

داشتن،  در بهترین رشته دانشگاهی تحصیل کردن، باهوش ترین یا پولدارترین  فرد 

فامیل، زیباترین، خوش لباس ترین یا مشهورترین فرد بودن نیست. قرار نیست که 

شما در بهترین رشته و بهترین دانشگاه )از دیدگاه خودتان( پذیرفته شوید تا خانواده، 

دوستان، آشنایان، کادر مدرسه و... به شما افتخار کنند. 

تحصیل، کار و در کل زندگی، یک مسابقه نیست که در آن باید از همه جلو زد و نفر 

اول شد! در این صورت، هر لحظه زندگی، یعنی یک فشار، یک بحران و یک مسابقه 

که هیچ وقت تمامی ندارد! 

فردی که همیشه قدم های بسیار بلند بر می دارد و می خواهد که پیش از همه و بیش از 

همه باشد، جسم و روحش را از بین می برد و هیچ وقت نیز به رضایت کامل نخواهد رسید؛ 

زیرا همیشه مسابقه ای در پی مسابقه دیگر خواهد بود و او باید تالش کند تا در مسابقه 

جدید 

نیز 

شود؛  اول 

چیزی غیرممکن 

اگر  اما  دردناک؛  و 

خود  توان  حد  در  انسان 

هیچ  که  بپذیرد  و  کند  تالش 

و  نیست  دیر  پیشرفت  برای  وقت 

می شود که هر روز بهتر از دیروز بود و 

از این پیشرفت، هر چند کوچک باشد، لذت 

زندگی  از  و  کرد  خواهد  آرامش  احساس  ببرد، 

لذت خواهد برد. 

ارزش شما تنها به خودتان بستگی دارد. خود شما تعیین 

کننده مفهوم موفقیت هستید. این را هم بدانید که هیچ گاه 

نمی توانید همه را از خود راضی کنید یا انتظارات همه را برآورده 

سازید؛ پس به جای اینکه سال ها با امیدی نامعلوم به عنوان یک فرد 

واقعاً  را  شما  که  را  چیزهایی  باشیدو  گرا  واقع  بمانید،  کنکوری«  »پشت 

خوشحال می کند و مطابق با توانایی ها و عالیق شماست، دریابید. 

گام پنجم؛ فعالیت بدنی 

حتماً شنیده اید که می گویند »عقل سالم در بدن سالم است« و بدن سالم جز با تغذیه 

مناسب، خواب کافی، آرامش روحی و تحرک به دست نمی آید، و در این بین، نقش 

ورزش را نیز نمی توان نادیده گرفت. 

تحقیقات مختلف در سراسر دنیا، حاکی از آن است که برای رشد کارکردهای مغزی، 

فعالیت جسمانی، بسیار حائز اهمیت است، و فعالیت هایی مانند دویدن و شنا کردن، 

موجب تقویت مغز می شود؛ در عین حال، ورزش و تمرین بدنی، اکسیژن زیادی را به 

مغز می رساند و به همین دلیل، موجب افزایش حافظه و عدم خستگی فکری می شود 

و یادگیری را تقویت می  کند.

به عقیده پژوهشگران، ورزش باعث شادی و نشاط و باال بردن اعتماد به نفس می گردد؛ 

زیرا افراد افسرده یا اعتماد به نفس ندارند و یا میزان آن در این افراد، بسیار پایین 

است. ضمناً ورزش احساس رضایت باطنی شخص را باال می برد و فرد حس می کند 

که به موفقیت هایی دست یافته است.  

تحصیل، کار و در کل زندگی، یک مسابقه نیست که در آن باید از همه 

جلو زد و نفر اول شد! در این صورت، هر لحظه زندگی، یعنی یک 

فشار، یک بحران و یک مسابقه که هیچ وقت تمامی ندارد!

ورزش و تمرین بدنی، اکسیژن زیادی را به مغز می رساند و به 

همین دلیل، موجب افزایش حافظه و عدم خستگی فکری می شود و 

یادگیری را تقویت می  کند
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چند هفته پیش، نتایج اولیۀ آزمون سراسری 1400 منتشر شد و امکان دارد شما 
نیز جزو داوطلبانی باشید که  رتبۀ خوبی در این آزمون کسب نکرده اید یا  رتبۀ شما 
دور از انتظارتان بوده است و اکنون کالفه اید یا احساس یأس و نا امیدی می کنید.  

اول از همه، از شما می خواهیم که  به هیچ عنوان ناامید نشوید؛ زیرا هستند داوطلبانی 
که به قول معروف پشت کنکوری بوده و سال بعد، با تالش و مطالعۀ مستمر، رتبۀ 
خوبی کسب کرده اند. برای رسیدن به آنچه می خواهید و رهایی از احساسات منفی، 

توجه به موارد زیر، حائز اهمیت است.

شکست خوردن عجیب نیست

الزمۀ رسیدن به موفقیت، این است که در ابتدا بپذیرید تنها فردی که در بین تمام 
انسان ها با شکست مواجه شده است، شما نیستید؛ بلکه تمامی افراد، عدم موفقیت را 
تجربه کرده اند. برخی این تجربه را در آزمون ها به دست آورده اند و بعضی دیگر نیز 
در سایر مسائل مربوط به زندگی با آن مواجه شده اند. برخی از افراد نیز  تا کنون با 
چالش قابل توجهی در زندگی خود مواجه نشده اند، اما در آینده چنین تجربه ای را 
کسب خواهند نمود. به یاد داشته باشید که شکست، بخشی از ماهیت انسان بودن 
با  به راحتی می توانید  باور آن،  و  این موضوع  با  ارتباط  برقراری  و در صورت  است 

شکست های گوناگون در زندگی خود کنار بیایید

استرس فقط توانمندی های شما را کاهش می دهد

باید به این نکته توجه کنید که شما در آزمون سراسری، چه قبول بشوید، چه نشوید، 
استرس داشتن در مراحل مختلف کنکور، اعم از امتحان، انتخاب رشته و … هیچ 
استرس  که شما چه  است  معنی  بدان  این  نمی کند.  زمینه  این  در  به شما  کمکی 

داشته باشید، چه نداشته باشید، اتفاقی که باید بیفتد می افتد و تنها داشتن استرس، 
حجم سنگینی از حافظه تان را اشغال می کند و بازده ذهنی شما را کاهش می دهد و 

یادگیری تان را دچار مشکل می کند. 
اگر استرس خود را کنترل نکنید، در سایر مقاطع زندگی هم با مشکل روبرو خواهید 
شد، و هر چند با قبولی در کنکور  بخشی از دغدغه هایتان کم می شود، ولی در به 
دست آوردن شغل، ازدواج و ... این اضطراب، آرامش شما را خواهد گرفت و نمی توانید 

به درستی تصمیم گیری کنید و مسیر زندگی تان را با موفقیت طی کنید.

احساسات خود را کنترل نمایید

اولین قدم برای کنترل احساسات، شناسایی آنهاست. باید تفاوت بین شرم، پشیمانی، 
ناامیدی، خشم، سرخوردگی و سردرگمی را بدانید. صرف مدت زمانی برای تشخیص 

نوع احساسات، تأثیر قابل توجهی در مقابله و کنترل آنها دارد.

مسؤولیت عدم موفقیت خود را برعهده بگیرید

عوامل  یا  دیگران  دانستن  اولیه، مقصر  با شکست، عکس العمل  مواجه شدن  هنگام 
به  نتیجه  بر  توجهی  قابل  تأثیر  افراد،  و  عوامل  اینکه سایر  با وجود  و  است  بیرونی 
دست آمده دارند، اما تنها خود فرد مسؤول شکست و عدم موفقیت خود است. باید 
بدانید که در صورت عدم برعهده گرفتن مسؤولیت شکست، هرگز قادر به دستیابی 

به موفقیت نخواهید بود

از شکست خود تجربه کسب نمایید

قضاوت بی رحمانه در مورد خود، منجر به موفقیت شما در آزمون بعدی نمی گردد. 
هنگام مواجه شدن با شکست، عاقالنه ترین کار، تجزیه و تحلیل شکست و تعیین علل 
آن است و به منظور مقابله 
با شکست خود در آزمون، 
تحلیلی  صورت  به  باید 
و  بپردازید  آن  بررسی  به 
که  پرسش ها،  این گونه  به 
پاسخ  می کنید،  خود  از 
در  چرا  بدهید:  مناسب 
نشدم؟  موفق  آزمون  این 
منجر  مواردی  چه  رعایت 
در  من  بهتر  عملکرد  به 

اگر رتبۀ مورد انتظارتان را کسب نکردید :

این روزها چه ڪنید؟
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آزمون بعدی می گردد؟ تجربه به دست آمده از این عدم موفقیت، چگونه مانع از بروز 
مجدد آن می گردد؟ باید از شکست های خود برای کسب موفقیت های بعدی، تجربه 

کسب نمایید.

در زمان حال زندگی کنید

به جای آنکه دائماً  به »ای کاش ها« بپردازید و افسوس بخورید یا در رؤیای آینده 
به  این هفته، هر روز  باشید، در زمان حال و موقعیت کنونی تان تمرکز کنید. طی 
مدت دو ساعت سعی کنید که فقط روی حال تمرکز کنید و در این دو ساعت، هر 
وقت به چیزی غیر از زمان حال فکر کردید، روی یک برگ کاغذ، عالمت ضرب در 
بگذارید و آن گاه افکارتان را به هر آنچه که در زمان حال انجام می دهید، معطوف 
کنید. اگر به این نکته فکر می کنید که چطور به دوستان و آشنایانتان بگویید که رتبۀ 
مورد نظرتان را کسب نکرده اید، روی کاغذ، عالمت ضرب در بزنید.اگر به این موضوع 
فکر می کنید که اقوامتان دربارة شما چه فکر خواهند کرد، روی کاغذ، باز هم عالمت 
ضرب در بزنید. اگر به این نکته فکر می کنید که ای کاش سال گذشته کمتر کوتاهی 
می کردید و با جدیت بیشتری درس می خواندید، دوباره روی کاغذ، عالمت ضرب در 
بزنید، و حتی اگر به این موضوع فکر می کنید که پس از پایان دو ساعت، چه کاری 
باید انجام دهید، باز هم روی کاغذ، عالمت ضرب در بزنید؛ چون شما حق دارید که 
فقط در زمان حال باقی بمانید )تنها زمانی که متعلق به شماست و می توانید از آن با 

فعال بودن و تالش کردن، بهره ببرید(.
حال الزم است که سعی خود را به کار برید تا هر روز، از تعداد ضرب درهایی که روی 
کاغذ می زنید، کاسته شود. در پایان هفته باید در این زمینه پیشرفت داشته باشید؛ 
اما چرا باید از زمان حال بهره کافی برد؟ زیرا واقعیت غیر قابل انکار این است که 
هیچ چیز در زندگی جاودانه نیست؛ پس بهترین راه آن است که به هر آنچه در زمان 
حال اتفاق می افتد، واکنش نشان دهید، و نه به گذشته فکر کنید و نه غرق آینده ای 
نامعلوم شوید؛ البته این بدان معنا نیست که نباید برای آینده برنامه ریزی داشت، بلکه 
نباید خود را برای حوادث پیش آمده، بیش از حد نگران کنید و زجر دهید؛ در واقع، 
الزم است که برای آینده خود به صورت منطقی برنامه ریزی کنید، اما از زمان حال 

نیز لذت ببرید

اکنون چه باید کرد ؟

حتی زمانی که احساس می کنید هیچ کاری از دستتان برنمی آید، به دقت فکر کنید. 
مطمئناً یک راه پیدا می کنید که به شما در این زمینه کمک کند. حال چگونه می توانید 
آن را به کار بندید؟ با مطرح کردن این سؤال، خودتان را از دایره منفی گرایی هایی 
نظیر »واقعاً ناامید کننده« است، نجات داده اید و  روی نکات مثبت تمرکز می کنید. به 
این طریق، راهی را پیدا کرده اید که شما را به نتیجه می رساند و راهی را به شما نشان 
می دهد که بتوانید از ناامیدی ها نجات پیدا کنید؛ برای مثال، اگر  هدف شما شرکت 
در آزمون سراسری سال آینده است، با در نظر گرفتن اهداف کوچکتر، در به دست 

هــــدف  آوردن 
کوشـا  اصلی تـــان 

پیروزی  هر  و  باشید 
کوچکی را، که در جهت 

به  است،  نهایی تان  هدف 
روشی منطقی و پرمعنا جشن 

بگیرید؛ چرا که در نظر گرفتن 
اهداف کوچک، به عنوان پله هایی 

برای رسیدن به هدف غایی، عالوه بر 
را  پیروزی  احساس  تنوع،  ایجاد حس 

در شما تشدید می کند.
 

بهترین راهکار، درس خواندن است

تالش  حال  در  مشکلی  حل  برای  که  زمانی 
هستید، ممکن است آن قدر درگیر یافتن راه حل 

زیادی  بسیار  جانبی  کارهای  ناخواسته  که  شوید 
با خودتان هم تصور کنید  را به آن اضافه کنید و 

که ممکن است این موارد به شما کمک کنند. اگر 
نگاهی به سایت های اینترنتی انداخته باشید، پر است 

آسان  دانشگاه  به  را  شما  ورود  »ما  نظیر  تبلیغاتی  از 
و این  ماست«،  دستان  در  شما  »موفقیت  می کنیم، 

قبیل موارد، تنها به عنوان هیاهو حساب می شوند و باید 
بدانید که حتی خواندن آنها هم ممکن است وقت شما را 
تلف کند. سفارش دهندگان این طور آگهی ها فقط وقت 
شما را تلف می کنند و پول هایتان را به تاراج می برند و 
هیچ اهمیتی هم به موفقیت یا شکست شما نمی دهند؛ 
البته بیشتر افراد، زمانی که از روند کند کار خود خسته 
می شوند، معموالً به چنین مواردی روی می آورند و به 
نیاز  شما  که  است  چیزی  همان  »این  نظیر  تبلیغاتی 
کرده ایم«  آسان  شما  برای  را  چیز  همه  »ما  و  دارید« 
توجه می کنند. اگر آینده نگر باشید، می توانید به خوبی 
پیش بینی کنید که اگر تنها یک سال دیگر خودتان 
تالش کنید، آن وقت، فراتر از تمام این پیشنهادهای 
این زمینه  گوناگون و فریبنده، منفعت بیشتری در 
مطلوب  رشته های  از  یکی  در  شدن  )پذیرفته 

دانشگاهی( عایدتان خواهد شد.
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طی سال های اخیر و بر اساس مصوبات مراجع قانونی مربوطه، سوابق تحصیلی، نقش 
تعیین کننده ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
با استفاده از بیش از دو  ایفا نموده است؛ لذا شرکت تعاونی خدمات آموزشی،  عالی 
دهه تجربه در طراحی و برگزاری آزمون های آزمایشی به منظور آمادگی دانش آموزان 
آزمون های  طراحی  به  اقدام   1401  -1400 تحصیلی  سال  برای  متوسطه،  دوره 
تابستانه، مرحله ای و جامع برای دانش آموزان پایه یازدهم )دوره متوسطه( نموده است. 
این آزمون ها، با ماهیتی جدید ازنظر محتوا، بودجه بندی و اجرا، گامی مهم در جهت 
پاسخگویی به نیاز موجود در این زمینه است که امید است مورد توجه دانش آموزان 
عزیز سال یازدهم متوسطه و همچنین مشاوران و دست اندرکاران دبیرستان های دوره 

دوم متوسطه قرار گیرد.

آزمون های آزمایشی سنجشِ  یازدهم دارای ویژگی های زیر است:
P ارائه سؤاالت مفهومی تستی که، ضمن آماده نمودن دانش آموزان برای شرکت در 
امتحانات نوبت اول و پایانی نوبت دوم پایه یازدهم، زمینه آشنایی و مهارت این عزیزان را 
برای پاسخگویی به سؤاالت آزمون سراسری سال بعد، برای دانش آموز فراهم می نماید؛

P بودجه بندی منابع درسی بر اساس برنامه درسی دبیرستان ها؛
P ارائه کارنامه تحلیلی پیشرفت تحصیلی در هر آزمون و مقایسه با آزمون های قبل؛

P ارائه گزارش های تحلیلی، مقایسه ای و مدیریتی برای دبیرستان هایی که دانش آموزان 
پایه یازدهم خود را به صورت گروهی در این آزمون ها شرکت می دهند؛

P ارائه نتیجه نمرات آزمون به شرکت کنندگان، بالفاصله پس از پایان هر آزمون.  

     نحوه زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است. ضمنًا زمان شروع 
ثبت نام از روز شنبه مورخ  1400/04/۲6 است:
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نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش یازدهم:
این آزمون ها در 3 فاز کلی»تابستانه، مرحله ای و جامع« و در 12 نوبت برگزار می شوند.

شهریور  و  مرداد  ماه های  و در  دو نوبت  در  است که  تابستانه  آزمون های  اول،  فاز 
1400 برگزار خواهند شد. هدف اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مرور کلی مطالب 

کتاب های درسی پایۀ دهم خواهد بود.
توجه: آزمون های تابستانه، فقط برای سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم 

تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.
تا  ابتدای سال تحصیلی  از  است که در هشت نوبت  فاز دوم، آزمون های مرحله ای 

بر اساس تقسیم بندی  برگزار خواهند شد. آزمون های مرحله ای،  اسفند 1400  پایان 
منابع درسی برگزار می شود؛ به طوری که در هر مرحله از آزمون، طبق تقسیم بندي هاي 
انجام شده، از داوطلبان امتحان به عمل می آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر مرحله، از 
قسمت یا قسمت های مربوط به مراحل قبل نیز امتحان گرفته می شود؛ لیکن در هر 
مرحله، سؤاالت امتحاني، با تأکید بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود )براي 
مثال، در مرحله سوم آزمون، قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده 

است؛ با این تأکید که بیشتر سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر به مطالب کتاب های درسی پایۀ یازدهم 
و ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی است؛ در این میان، 
آزمون ویژه ای )آزمون مرحلۀ 5( نیز در نظر گرفته  شده است که در پایان امتحانات نوبت 
اول، در تاریخ 1400/10/24 برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب نوبت اول 
است که پس از امتحانات تشریحی نوبت اول برگزار خواهد شد و طبق آن، آمادگی 
دانش آموزان بر اساس پرسش های چهارگزینه ای استاندارد مرتبط با مطالب این نوبت 

تحصیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
فاز سوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت در ماه های فروردین و اردیبهشت برگزار 
خواهد شد. هدف این آزمون ها، آشنایی کامل دانش آموزان با پرسش های چهارگزینه ای 

همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1401 است.
کارنامه ای  آزمون جامع،  و همچنین  مرحله ای  آزمون های  از  برگزاری هریک  از  پس 
با اطالعات بسیار مفید و ارزنده شامل نمره خام دروس، میانگین نمرات خام نفرات 
برتر، رتبه در هر درس و رتبه کل در مقایسه با داوطلبان شهر، استان و کشور و نمره 
کل عمومی و اختصاصی در زیرگروه های آزمایشی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد 
تا داوطلبان بر اساس اطالعات مندرج در این کارنامه ها از میزان آمادگی خود در هر 
مرحله از آزمون آگاهی یافته و نسبت به رفع نقاط ضعف خود تا برگزاری آزمون مرحله 
بعد اقدام نمایند، و در نهایت نیز با شرکت در آزمون ها آمادگی الزم را برای شرکت در 

امتحانات پایانی نوبت دوم )سال 1401( کسب  نمایند.

کارنامه آزمون هاي  و  به جلسه  اینترنتی کارت ورود  توزیع  نحوه  و  زمان 
)در صورت مهیا شدن شرایط برگزاری آزمون به صورت  آزمایشی سنجش: 

حضوری(.
کارت ورود به جلسه آزمون های آزمایشی سنجش برای کلیه داوطلبان سراسر کشور، 
از روز سه شنبه قبل از برگزاری هر آزمون، منحصراً از طریق سایت اینترنتی شرکت 
تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: www.sanjeshserv.ir توزیع می گردد و داوطلبان 
با مراجعه به سایت اینترنتی فوق الذکر، نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام 
می نمایند )در صورت مهیا شدن شرایط برگزاری آزمون به صورت حضوری(.

کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم، در بعدازظهر همان 
روز برگزاری هر آزمون، از طریق سایت اینترنتی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به 
دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد.  نشانی:www.sanjeshserv.ir  منتشر 
می رساند که محاسبه نمره کل آزمون های آزمایشی، بر اساس آخرین مصوبات و ضوابط 
سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد. همچنین نمره آزمون دروس عمومی و 
اختصاصی، همانند آزمون سراسری و بر اساس نمره آزمون عمومی )با توجه به ضرایب( 
به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسیم  بر مجموع کل 
ضرایب محاسبه می شود، که این امر می تواند تجربه مناسبی برای دانش آموز در ارتباط 

اطالعیه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهــم 
ویژه دانش آموزان پایه یازدهم )دوره دوم متوسطه(
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با شرکت در آزمون سراسری سال بعد باشد.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:
مبلغ هرآزمون جامعمبلغ هر آزمون تابستانه یا مرحله ای

۸۵۰.۰۰۰۰ ریال۶۰.۰۰۰۰ ریال

شرکت تعاونی خدمات آموزشی سازمان سنجش، به متقاضیانی که کلیه مراحل 
آزمون های تابستانه و مرحله ای )۱۰ مرحله( و جامع )۲ نوبت( را به صورت یکجا 

ثبت نام نمایند، تخفیف۲۰درصدی می دهد. 
با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
گردیده است تا دانش آموزان عزیز، در صورت تمایل، بتوانند آزمون های سنجِش یازدهم را 
به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یک از آزمون ها ثبت نام نمایند؛ به  عنوان مثال، 
دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و یک نوبت آزمون جامع باشد.
آزمون هایی  آزمایشی سنجش، مجموعه  آزمون های  اینکه  به  توجه  با  البته، 
است که هر یك مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها، دانش آموز را 
گام  به  گام آماده تر می نماید، لذا توصیه می شود که دانش آموزان عزیز، در کلیۀ 

آزمون های مرحله ای و جامع،  به  طور یکجا ثبت نام نمایند.
الزم به ذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هزینه های ثبت نام، برای دانش آموزانی 
که مایل به انتخاب آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم به صورت تلفیقی هستند، در 

سایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شایان ذکر است که دانش آموزان برای استفاده از تخفیف، بهتر است که کلیه مراحل 
آزمون )10 مرحله و 2 نوبت جامع( را خریداری نمایند تا، ضمن برخورداری از تعداد 

آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم، از تخفیف 20 درصدی نیز بهره مند شوند. 
توجه شود که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی دانش آموز، 

برنامه ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را محاسبه و ارائه می نماید.

نحوه ثبت نام:
پرداخت اینترنتی: دانش آموزان عالقه مند به شرکت در آزمون هاي آزمایشی سنجش 
در سراسر کشور مي توانند با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و مراجعه به 
سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به 

ثبت نام در این آزمون ها اقدام و کدرهگیري دریافت نمایند.

نکته مهم: الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده 
کارت  خرید  از  بعد  متقاضیان،  که  است  الزم  و  نبوده  دانش آموز  نهایی  ثبت نام 
اعتباری )دریافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لینک ثبت نام مراجعه نموده و  

ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و کد پی گیری 16 رقمی را دریافت نمایند.

دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه 021-42966 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 

13:30 الی 16:00.
ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
ثبت نام به  صورت گروهی از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه دقیق 
دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، مي توانند، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 با شماره 

تلفن های 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمایند.

نکات مهم:
1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، از جمله آزمون جامع نیز، در این مرحله 

انجام می شود.
2- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان باید در هنگام ثبت نام اینترنتی و 

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به  عمل آورند.

ثبت نام تلفنی:
با توجه به وضعیت ایجاد شده به دلیل بحران ویروس کرونا، امکانی فراهم گردیده است 
تا ثبت نام برای کلیه داوطلبان سراسر کشور )تهران و شهرستان ( و همچنین مراکز 
آموزشی و دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش، در صورت تمایل، به 
صورت تلفنی با شماره 88321455-021 نیز انجام شود و داوطلبان بتوانند با استفاده 

از این روش هم نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام نمایند. 

راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجش
مراحل ثبت نام:

گام اول: پرداخت مبلغ ثبت نام و دریافت شماره پرونده و رمز عبور )پرداخت از طریق 
کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به  صورت اینترنتی است(.

ارائه  شده است: لینک ثبت نام آزمون های  گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سایت 
آزمایشی سنجش/ ثبت نام جدید(.

گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي

پیرو اطالعیه مورخ 1400/05/24، مبنی بر لغو برگزاری آزمون تولیمو دوره 
164، به اطالع می رساند که آزمون مذکور، در صورت مهیا بودن شرایط برگزاری 
به لحاظ وضعیت انتشار بیماری کرونا، در روز سه شنبه مورخ 1400/06/16 در 

تمامی مراکز مجری برگزار می گردد.
لذا متقاضیان می بایست به همان مرکزی که در روز ثبت نام انتخاب نموده اند، 
مراجعه نمایند. ضمناً چنانچه فردی تمایل به شرکت در آزمون روز سه شنبه 
پایان روز شنبه مورخ 1400/06/06  تا  تواند  ندارد، می  مورخ 1400/06/16 

این سازمان،  اطالع رسانی  پاسخگویی مندرج در درگاه  به سیستم  مراجعه  با 
درخواست عدم تمایل به حضور در جلسه آزمون و استرداد وجه ثبت نام را 

ارائه نماید.
الزم به یادآوری است که به درخواست های استرداد وجه ثبت نام بعد از تاریخ 

1400/06/06 ترتیب اثر داده نخواهد شد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

 زمان برگزاری آزمون زبان انگلیسي پیشرفته تولیمو )Tolimo( در دوره 164



  1 شهریور ماه 1400    سال بیست و ششم ، شماره 21   


