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چند نکته دیگر درباره ثبت نام 
آزمون كارشناسي ناپيوسته 1400 

از دیروزآغازشده است :

ثبت نام آزمون کاردانی به 
کارشناسی ناپیوسته سال 1400

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

زمان  برگزاری

 آزمون سراسري سال 1400

امروز:
آخرین مهلت ثبت نام 
 MSRT آزمون زبان

 ثبت نام آزمون MSRT از ساعت 13 روز سه شنبه 
18 خرداد ماه آغاز شده است و تا روز دوشنبه 

24 خرداد )امروز( ادامه خواهد داشت.

برگزار  تیر   18 جمعه  صبح   MSRT زبان  آزمون 
آزمون  ثبت نام  که  است  یادآوری  به  الزم  می شود. 
از ساعت 13  از روز سه شنبه 18 خرداد   MSRT

ساعت خرداد   24 دوشنبه  تا  و  است  شده   آغاز 
18 ادامه خواهد داشت.

ضمناً، با توجه به مشخص نبودن وضعیت و گسترش 
این  برگزاری  زمان  تعویق  احتمال  کرونا،  بیماری 
تاریخ  آزمون،  لغو  در صورت  و  دارد،  وجود  آزمون 

بعدی برگزاری آن اعالم می شود.

مجری  که   MSRT آزمون  گزارش،  این  اساس  بر 
تعیین سطح  برای  است،  علوم  وزارت  آن  برگزاری 
زبان انگلیسی داوطلبان برگزار می شود و مدرک آن 
برای تمام دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم و 

وزارت بهداشت معتبر است.

گفتنی است که این آزمون معموالً چند بار در سال 
برگزار می شود و در صورتی که داوطلب در یکی از 
نوبت های برگزاری MSRT نمره قبولی این آزمون 
را کسب نکند، می تواند در نوبت بعدی آن شرکت 
کند. الزم به یادآوری است که به علت شرایط خاص 
شیوع کرونا در کشور در سال 99، زمان ثبت نام و 
برگزاری آزمون مذکور، دستخوش تغییراتی شد و این 
 زمان ها را با تأخیر مواجه کرد، و در سال جاری نیز، 
با توجه به مشخص نبودن وضعیت بیماری کرونا، 

احتمال لغو این آزمون وجود دارد.
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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

حضرت امام محمدباقر )ع( فرمودند:
امر به معروف و نهی از منکر، دو خوی از خوی های 
خداوند عّز و جّل هستند. هر که آنها را یاری دهد، 
خداوند عّزتش می بخشد، و هر که تنهایشان گذاَرد، 

خداوند عّز و جّل تنهایش گذاَرد. 

از همنشینی آن که رأیش سست و کارش ناپسند بَود، 
بپرهیز؛ که هر کس را از آن که دوست اوست شناسند. 

حضرت امام جعفرصادق )ع( فرمودند:
در  او  به  کردن  پروردگار، خدمت  از  اطاعت  و  پیروی 
زمین است، و هیچ چیز در خدمت به پروردگار، برابِر 

نماز نیست.

همان گونه که خوانندگان گرامی نشریه اطالع دارند، 
ثبت نام و انتخاب رشته آزمون کارداني به کارشناسي 
ناپیوسته سال 1400 از روز یکشنبه 23 خرداد ماه 
)دیروز( آغاز شده است و تا ساعت 24 روز یکشنبه 
30 خرداد ماه  ادامه خواهد داشت؛ بنابراین، شایسته 
دیدیم که مفاد این ستون را در شماره پیِش رو، باز 
به همین موضوع اختصاص دهیم و به یادآوری چند 

نکته دیگر راجع به این آزمون بپردازیم.
این نکات به شرح زیر است:

کارشناسي  آزمون  در  شرکت  داوطلبان  تمامی   -1
ناپیوسته سال 1400، اعم از اینکه پذیرش در رشته 
تحصیلي  سوابق  براساس  یا  آزمون  با  آنان  امتحاني 
ضوابط  مطابق  که  است  الزم  باشد،  آزمون(  )بدون 
دفترچه راهنما و توضیحات اطالعیه مربوط، که عالوه 
بر سایت سازمان سنجش، در همین شماره از نشریه 
نیز آمده است، در این آزمون ثبت نام و انتخاب رشته 

کنند. 
2- به داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسي ناپیوسته 
سال 1400 توصیه می شود که در مهلت مقرر، در این 
آزمون ثبت نام و انتخاب رشته کنند؛ زیرا در صورت 
عدم ثبت نام در تاریخ مقرر، پذیرش متقاضی پس از 

پایان مهلت تعیین شده، امکان پذیر نخواهد بود.
3- الزم است که داوطلبان، با استفاده از کارت هاي 
بانکي عضو شبکه شتاب، که پرداخت الکترونیکي آنها 
فعال است، با مراجعه به پایگاه اطالع رساني سازمان 
سنجش و پرداخت مبلغ تعیین شده به عنوان وجه 
ثبت نام شرکت در آزمون، نسبت به ثبت نام و انتخاب 

رشته در این آزمون اقدام کنند. 
گزینش  در  شرکت  به  عالقه مند  داوطلبي  اگر   -4
غیر  عالي  آموزش  مؤسسات  تحصیلي  رشته هاي 
بر  عالوه  می بایست،  باشد،  غیرانتفاعي  دولتي- 
مبلغ  پرداخت  به  نسبت  نام،  ثبت  مبلغ  پرداخت 
تعیین شده به همین منظور براي دوره هاي یاد شده 

به صورت اینترنتی اقدام کند.
آزمون  شده،  پیش بیني  زماني  برنامه  براساس   -5
کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1400 )براي آن 
گروه از رشته هاي امتحاني که پذیرش آنها با آزمون 
است(، در روز جمعه 22 مرداد ماه برگزار خواهد شد. 
تکمیل  از  پس  داوطلبان،  که  مي شود  توصیه    -6
تقاضانامه و دریافت کد پي گیري، یک نسخه پرینت از 
تقاضانامه شان تهیه کرده و آن را نزد خود نگهداري کنند.
موفق باشید

چند نکته دیگر درباره ثبت نام آزمون كارشناسي ناپيوسته 1400 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

زمان برگزاری آزمون سراسري سال 1400
به اطالع ثبت نام کنندگان در آزمون سراسري سال 1400 مي رساند که با توجه به مصوبه شصت و هشتمین 

جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، آزمون مذکور طبق زمان بندی ذیل برگزار خواهد شد:

زمان، روز و تاریخ آزمونگروه آزمایشیردیف

1400/4/09چهارشنبهصبح روزگروه آزمایشي هنر1

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

1400/4/10پنجشنبهصبح روزگروه آزمایشي علوم انساني3

1400/4/11جمعهصبح روزگروه آزمایشي علوم تجربي4

1400/4/12شنبهصبح روزگروه آزمایشي زبان هاي خارجي5

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

سازمان منتشر خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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جزئیات بیست و چهارمین دوره 
ازدواج دانشجویی اعالم شد

 بیست و چهارمین دوره ازدواج دانشجویی سال 1400 در قالب 80 دوره سه روزه 
در مشهد مقدس برگزار خواهد شد. 

بیست و چهارمین دوره ازدواج دانشجویی در سال 1400 در قالب 80 دوره سه روزه 
در هتل فدک الزهرا )س( در جوار مرقد مطهر حضرت امام علی بن موسی الرضا)ع( 

برگزار خواهد شد.

و  به ثبت نام  ازدواج دانشجویی نسبت  به وب سایت  با مراجعه  دانشجویان می توانند 
بارگذاری مدارک خود اقدام کنند و پس از احراز و تأیید مدارک از سوی دفتر نهاد 
صورت  به  را  الزامی  آموزشی  دوره  باید  زوجین  دانشگاه ها،  در  رهبری  معظم  مقام 
مجازی در سامانه بگذرانند و سپس برای تشرف به مشهد مقدس اقدام به انتخاب 

کاروان نمایند.

در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رسانی  اطالع  و  ارتباطات  مرکز  گزارش  به 
دانشگاه ها، سامانه 1612 آماده پاسخگویی به سؤاالت احتمالی در این زمینه خواهد 

بود.

 زمان و نحوه ثبت نام آزمون 

زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور

رئیس مركز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور گفت: سی و ششمین دوره 
آزمون زبان دكتری تخصصی )ETPNU( دانشگاه پیام نور، روز سه شنبه اول 

تیر ماه به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

تخصصی  دکتری  زبان  آزمون  دوره  ششمین  و  سی  گفت:  حسینی  معصومه  دکتر 
)ETPNU( دانشگاه پیام نور روز سه شنبه اول تیر ماه به صورت الکترونیکی در مراکز 
استان های: یزد، کرمان، آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، مازندران، 

خوزستان، تهران و کرمانشاه برگزار می شود.

دکتری  زبان  آزمون  دوره  ششمین  و  سی  در  شرکت  متقاضیان  کرد:  اعالم  وی 
پیام نور  دانشگاه  پرتال  از طریق  و  الکترونیکی  به صورت  پیام نور  دانشگاه  تخصصی 
ـ مرکز سنجش و آزمون: http://azmoon.pnu.ac.ir/Portal/Home برای ثبت نام در 

این آزمون اقدام کنند.

رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور، زمان دریافت کارت این آزمون را از 
29 خردادماه لغایت اول تیر ماه اعالم کرد.

و شیوع  ویروس  از  ناشی  به شرایط خاص  توجه  با  کرد:  دکتر حسینی خاطرنشان 
بیماری کرونا، ظرفیت ثبت نامی در مراکز مجری محدود است.

باید به صورت الکترونیکی در هنگام  وی یادآور شد: هزینه ثبت نام در این آزمون، 
ثبت نام و از طریق سایت مربوط پرداخت شود و داوطلبان دقت داشته باشند که به 
هیچ وجه مبلغ ثبت نام را به صورت دستی و از طریق شعب بانک ها پرداخت نکنند. 
ضمناً متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه یا رفع مشکالت احتمالی 

می توانند با شماره تلفن: 22458297-021 تماس حاصل کنند.

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 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشورراهنمای ثبت نام( مطابق سال قبل به شرح جدول زیر اصالح می شود.

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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آزمون  در  شرکت  و  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به   ،1400/3/17 مورخ  اطالعیه  پیرو 
كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال 1400 مي رساند که ثبت نام  در این آزمون، 
از روز یکشنبه مورخ 1400/3/23 آغاز شده است و تا روز یکشنبه مورخ 1400/3/30 
ادامه خواهد یافت. متقاضیانی که داراي شرایط عمومی و اختصاصي مندرج در دفترچه 
راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته هستند، مي توانند در آزمون مذکور ثبت نام نمایند. 
دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته آین آزمون، همزمان با شروع ثبت نام، از طریق 

درگاه اطالع رسانی این سازمان قابل دسترس است.
ضمناً به اطالع متقاضیان رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی می رساند که الزم 
است برای پذیرش در رشته های با آزمون این دانشگاه، در درگاه اطالع رسانی سازمان 
سنجش آموزش کشور ثبت نام نمایند. زمان انتخاب رشته برای رشته محل های با آزمون 
دانشگاه آزاد اسالمی، متعاقباً از سوی این دانشگاه اطالع رسانی خواهد شد. آن دسته 
از متقاضیانی که عالقه مند به پذیرش در رشته های پذیرش با سوابق تحصیلی )بدون 
آزمون( دانشگاه آزاد اسالمی هستند، الزم است که از روز یکشنبه مورخ 1400/3/23 
به درگاه اطالع رسانی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه مذکور مراجعه نموده و نسبت به 

ثبت نام خود در این رشته ها اقدام نمایند.

شرایط ثبت نام :
عالقه مندان به تحصیل در مقطع کارشناسي ناپیوسته مي بایست، ضمن اطالع از شرایط 
اتباع  عمومی و اختصاصي، مقررات وظیفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام 
غیرایراني و توضیحات مربوط به سهمیه، در صورتي که داراي شرایط مذکور باشند، 
منحصراً در یک مجموعه ثبت نامی )طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام 
و انتخاب رشته آزمون( متقاضي شوند. الزم به توضیح است که پذیرش در برخی از 
رشته هاي امتحاني مذکور بدون آزمون بوده و بر اساس سوابق تحصیلي )معدل تراز شده 

مقطع کارداني( صورت خواهد پذیرفت. 
همه متقاضیان، اعم از اینکه پذیرش در رشته امتحاني آنان با آزمون یا براساس سوابق 
تحصیلي )بدون آزمون( باشد، الزم است که مطابق ضوابط دفترچه راهنما و توضیحات 
این اطالعیه، در آزمون مذکور ثبت نام و انتخاب رشته نمایند. الزم به یادآوری است که  
در صورت عدم ثبت نام در تاریخ مقرر، پذیرش متقاضي پس از پایان مهلت تعیین شده 

امکان پذیر نخواهد بود.

برای ثبت نام  در این آزمون می بایست اقدام های زیر انجام گیرد: 
نشاني:  به  کشور   آموزش  سنجش  سازمان  اطالع رساني  درگاه  طریق  از  ثبت نام   -1

www.sanjesh.org در زمان مقرر )1400/3/23 لغایت 1400/3/30(. 
2- مطالعه دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته.

3- آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز به منظور ثبت نام.
4- خرید کارت اعتباري ثبت نام با استفاده از کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب، که 

با مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان و  الکترونیکي آنها فعال است،  پرداخت 
پرداخت مبلغ 680/000 )ششصدو هشتاد هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت 

در آزمون. 
به شرکت در گزینش رشته هاي تحصیلي مؤسسات  یادآوری 1: چنانچه عالقه مند 
پرداخت مبلغ  بر  باشید، الزم است که، عالوه  آموزش عالي غیر دولتي- غیرانتفاعي 
ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ 137/000 )صدوسي و هفت هزار( ریال دیگر نیز براي 

دوره هاي مذکور به صورت اینترنتی اقدام نمایید.
این  اینکه مقرر گردیده است که در مراحل مختلف فرآیند  به  با توجه  یادآوری2: 
آزمون، خدماتي از طریق ارسال پیام کوتاه به متقاضیان ارائه شود، افرادی که تمایل 
به استفاده از خدمات پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ 8500 
)هشت هزار و پانصد( ریال به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه، مي توانند از 

این خدمات استفاده نمایند.

دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:
به متقاضیان توصیه می شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام 
و انتخاب رشته، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل 
نموده و سپس بر اساس فرم پیش نویس با مراجعه به درگاه اطالع رسانی این سازمان، 
اطالعات الزم را براساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمایند. راهنماي جامع 
نحوه تکمیل فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اینترنتي موجود است و متقاضیان براي 

کسب اطالع بیشتر مي توانند به این راهنما مراجعه نمایند. 
ضمناً متقاضیان الزم است که در درج اطالعات ثبت نامی و انتخاب رشته خود دقت 
نمایند؛ زیرا در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام 
با مدارک متقاضي، در صورت پذیرفته شدن در آزمون، مطابق مقررات و ضوابط با وی 

رفتار خواهد شد.
یادآوری3: چنانچه متقاضی در مرحله ثبت نام، اطالعات اشتباه ارائه نماید یا در ارسال 
عکس خود مرتکب اشتباه شود )اعم از اینکه سهواً یا عمداً باشد(، به عنوان متخلف تلقي 

شده و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.
 

زمان برگزاری، توزیع کارت اینترنتي و محل آزمون:
ناپیوسته سال  به کارشناسي  برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون کارداني  بر اساس 
است(،  آزمون  با  آنها  پذیرش  ثبت نامی که  مجموعه هاي  از  دسته  آن  )براي   1400
از روز  در روز جمعه مورخ 1400/5/22 برگزار خواهد شد. متقاضیان الزم است که 
سه شنبه مورخ 1400/5/19 لغایت روز پنجشنبه مورخ 1400/5/21 با مراجعه به درگاه 
اطالع رساني این سازمان نسبت به تهیه پرینت کارت و راهنماي شرکت در آزمون اقدام 
نمایند. محل آزمون متقاضیان، بر اساس استان و شهرستان حوزه امتحاني مندرج در 
بند 31 تقاضانامه تعیین مي گردد؛ لذا مقتضي است که متقاضیان، با مراجعه به دفترچه 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

  اعالم شرایط و ضوابط، تاریخ، نحوه ثبت نام 
و انتخاب رشته آزمون کارداني به کارشناسي 

ناپیوسته سال 1400 
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با توجه به عدم پذیرش حضوری داوطلبان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و به 
منظور تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضــیان می توانند به 
 سیـــستم پیشخان خدمـــات الکترونیکی ســـازمان سنـجش آمـوزش کشور به آدرس:

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

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

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست داوطلبان به روش الکترونیکی

به اطالع متقاضیان پذیرش در دوره هاي کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه  ای 
و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي - غیر انتفاعي در سال 1400 مي رساند که »سامانه 
تا  مورخ 1400/03/30  یکشنبه  روز  از  اینترنتي  به صورت  رشته«،  انتخاب  و  ثبت نام 
روز یکشنبه مورخ 1400/04/06 فعال می شود؛ بر این اساس، ضرورت دارد که همه 
راهنماي  »دفترچه  دقیق  مطالعه  از  پس  و  گرفته شده  نظر  در  مهلت  در  متقاضیان، 
 ثبت نام و انتخاب رشته« و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز ثبت نام، به درگاه 
اطالع رساني این سازمان به نشاني:  www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام 
در سامانه برای پذیرش در این دوره ها اقدام کنند. با توجه به اینکه ثبت نام و انتخاب رشته، 
همزمان در یک مرحله انجام مي شود، متقاضیان می بایست با توجه به رشته محل هاي 
اعالم شده در »دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته«، نسبت به انتخاب و درج رشته  

محل هاي مورد عالقه خود در »سامانه ثبت نام و انتخاب رشته« اقدام کنند.

اطالعیه تکمیلي و همچنین »دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته« این پذیرش 
همزمان با شروع ثبت نام، در تاریخ 1400/03/30 در درگاه اطالع رسانی این سازمان منتشر 
می شود. متقاضیان الزم است که برای اطالع از جزئیات شرایط و ضوابط پذیرش، دفترچه 
راهنمای مذکور را به دقت مطالعه کنند. همچنین آزمون آن دسته از رشته هایي که پذیرش 
در آنها به شیوه » با آزمون« است، در روز جمعه مورخ 1400/05/22 برگزار خواهد شد. 
ضمناً فهرست مجموعه های ثبت  نامی با ذکر مشخصه »شیوه پذیرش« )جداول شماره 
1 و 2( و »دیپلم های مجاز به تحصیل در هر رشته گرایش« )جدول شماره 3( و منابع و 
ضرایب دروس 5 مجموعه ثبت نامي پذیرش با آزمون )جدول شماره 4(، به شرح ذیل این 

اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده است، 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

راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته و درج کد مربوط به استان و شهر تعیین شده در 
تقاضانامه ثبت نام اقدام نمایند.

زمان انتخاب کد رشته محل هاي انتخابي:
براساس برنامه زماني، همزمان با ثبت نام براي شرکت در این آزمون، متقاضیان مجموعه 
ثبت نامی پذیرش با آزمون و پذیرش با سوابق تحصیلی )بدون آزمون(، الزم است که 
از  یک  هر  ضوابط  و  شرایط  مطالعه  و  سازمان  این  اطالع رساني  درگاه  به  مراجعه  با 

کدرشته هاي انتخابي، نسبت به انتخاب کد رشته محل هاي خود اقدام نمایند.
توصیه هاي  مهم :

1- متقاضیان مفاد دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایند.
2- در انتخاب کد مجموعه ثبت نامی و همچنین شهرستان محل حوزه امتحاني خود 
از دریافت کد  زیرا پس  آورند؛  به عمل  را  آزمون( دقت الزم  با  )براي رشته پذیرش 
پي گیري 16 رقمی  و پایان مهلت  ثبت نام، داوطلب برای اصالح موارد فوق با مشکل 

مواجه خواهد شد.
3- توصیه  مي شود که متقاضیان، پس از تکمیل تقاضانامه و دریافت کد پي گیري، یک 

نسخه پرینت از تقاضانامه شان تهیه و آن را نزد خود نگهداري نمایند.
4- هرگونه  تغییر  در شرایط و ضوابط ثبت نام این آزمون، به صورت اطالعیه رسمی از 

طریق  درگاه اطالع رساني این سازمان و نشریه پیک  سنجش  و، در صورت لزوم،  از طریق 
رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد.

نحوه ارسال درخواست یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور
با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و 
متقاضیان  الکترونیکی،  صورت  به  درخواست ها  ثبت  و  بررسی  در  تسریع  جهت  در 
در صورت داشتن هر گونه سؤال، می توانند به سیستم پیشخان خدمات الکترونیکی 
سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعه 
و درخواست خود را به همراه مستندات الزم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای 
متقاضیان  و  می شود  ارسال  کوتاه  پیام  طریق  از  کدرهگیری  و  نامه  متقاضی شماره 
می توانند، پس از دریافت شماره و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه، به پرتال رهگیری 
الکترونیکی مکاتبات به آدرس:  http://rahgiri.sanjesh.org وارد شده و از آخرین 

وضعیت درخواست خود مطلع شوند. 
ضمناً متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي 
اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن: 

42163-021 نیز در میان بگذارند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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احتماالً تا به حال برای شما عزیزان هم این موضوع پیش آمده 
است که کتاب یا مطلبی را خوانده و وقت زیادی را برای آن 
صرف کرده، اما کمی بعد احساس نموده اید که همه یا بخشی 
از آن مطلب را فراموش کرده اید یا به طور کامل به یاد ندارید. 
در طول آمادگی برای کنکور نیز همین موضوع ممکن است 
ذهن بسیاری از داوطلبان گرامی را به خود مشغول نماید؛ چه 
داوطلبانی که حجم مطالب مطالعاتی آنها کم و چه آنهایی که 
حجم منابع مطالعاتی شان زیاد است. رهایي از این احساس 
و درگیری ذهنی، که برای داوطلبان عزیز به وجود می آید، 
به  کنکوری ها  و  مشاوران  میان  در  راه  آن  و  دارد،  راه  یک 
آخرین مرحله کنکور، یعنی دوران جمع بندی، معروف است. 
دوران جمع بندی، که دربارة آن در شماره هاي پیشین نیز 
مطالبي درج کرده ایم، معموالً هفته هاي پایانی باقي مانده تا 
زمان برگزاري کنکور را در بر می گیرد. هدف از مطالعه در این 
دوران، آن است که داوطلب، مجموعه درسی هایی را که در 
طول سال تحصیلی خوانده و در ذهن خود تثبیت کرده است 

سازمان دهی کند؛ پس دوران جمع بندی، دوران سازمان  دهی، 
نظم بخشیدن و مسلط شدن به مطالبی است که تاکنون 
خوانده اید. ضمناً این دوران، بهترین فرصت برای داوطلبانی 
است که فکر می کنند برخی از درس ها را فراموش کرده اند و 
همچنین مهلت خوبي براي داوطلبانی است که در طول سال 
بسیار خوب درس خوانده اند و اکنون نیاز به دوره آنها دارند. 
در این دوران، خواندن خالصه  کتاب ها، فلش کارت ها و نکاتی 
که در طول دوران مطالعه جمع آوری کرده اید، بسیار مفید 
خواهد بود؛ زیرا دوران جمع بندی، دوران خواندن اصلی ترین 

و کلیدی ترین مباحث است. 
     همه شما داوطلبان عزیز، اکنون به مرحله پایانی، یعنی 
مرحله جمع بندی، نزدیک می شوید. به عنوان یک داوطلب که 
در طول یک سال گذشته و حتی بیشتر، بخش قابل توجهی 
از وقت خود را صرف آمادگی برای کنکور نموده اید، اکنون 
وقت آن رسیده است که با یک برنامه خوب به استقبال دوران 
جمع بندی بروید و خود را به صورت اساسی برای این »راند« 
پایانی آماده کنید. به دلیل اهمیت 
دوران جمع بندی، ما در 
این مقاله سعی 
می کنیم 

درباره اینکه چه کاری انجام دهید تا از این دوره، بهترین 
استفاده را ببرید، با شما صحبت کنیم.  

1- احساسات منفی را نادیده بگیرید
هر چه به زمان برگزاري کنکور نزدیک تر می شویم، احساسات 
موفق  آیا  اینکه  می آید:  عزیز  داوطلبان  سراغ  به  مختلفی 
جلسه  در  می دانند؟  خوبی  به  را  دروس  آیا  شد؟  خواهند 
را  مطالب  از  میزان  چه  شد؟  خواهد  چه  کنکور  برگزاري 
فراموش کرده و چه میزان از آنها را به خاطر می آورند؟ اول 
اینکه این احساس، تقریباً حس مشترک بین تمام داوطلبان 
کنکور است؛ پس سعی کنید که جز به احساس های خوب، 
به احساس های منفی و ناخوشایند هرگز فکر نکنید؛ زیرا این 
احساس ها به توان و نیروی محرک شما صدمه خواهند زد. 
اگر احساسی در درون شما وجود داشت که به شما گوشزد 
می کرد که مطالب را فراموش کرده اید، به این حس بها ندهید. 
این نکته را هم بدانید که مطالب، درون ذهن انسان هرگز 
فراموش نمی شوند، بلکه انسجامشان را از دست می دهند و 
در میان هزاران مطلب دیگر گم می شوند، و اگر شما وقتی را 
به بازخوانی مجدد این مطالب اختصاص دهید، حتماً دوباره 
بازخوانی  مطالب  اگر  اما  شد؛  خواهند  یادآوری  شما  برای 
نشوند، به مرور فراموش خواهند شد. اگر احساس می کنید 
که بخشی از مطالبی را که شما برای کنکور مطالعه کرده اید، 
فراموش نموده اید، در دوران جمع بندی می توانید به خوبی 
این گمشده ها را پیدا کنید. فقط به عنوان گام اول، کافی 

است که احساسات منفی را از خود دور کنید.

2- یک برنامه خوب تدوین کنید
برنامه، برنامه، برنامه و باز هم برنامه. باز هم 
کنکور،  برای  آمادگی  دوره های  همه  مانند 
برای دوران جمع بندی هم  الزم است که 
برنامه خوبی تدوین کنید تا اوالً در وقت و 
زمان خود صرفه جویی نمایید، و دوم اینکه 
با یک نقشه راه مشخص، عملکرد و بازدهی 
بهتری داشته باشید. برنامه ریزی برای دوران 
جمع بندی، با برنامه معمول مطالعاتی شما 
تفاوتی ندارد. اگر روزانه چند درس می خواندید، 
ادامه دهید.  به همان شکل  را هم  جمع بندی 
برای برخی از دروس مثل زیست شناسي، که فّرار 

در هفته های پايانے 

جمع بندی را  فراموش نڪنید
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هستند، می توانید مرور روزانه داشته باشید. در برنامه ریزی 
خود سعی کنید اوالً به این موضوع توجه داشته باشید که 
تا کی می خواهید مطالعه کنید، و سپس جمع بندی را آغاز 
نمایید. ثانیاً، بسته به میزان سختی و آسانی دروس، حجم 
مطالب، بودجه بندی هر درس در کنکور و ... برای هر درس 
در طی هفته، زماني را درنظر بگیرید. سوم اینکه سعی کنید از 
برنامه ریزی خود عقب نمانید، و درصورتی که این اتفاق افتاد، 
دروس ساده تر را از برنامه خود حذف کنید و سپس در وقت 
مجددی که خالی کرده اید، آن درس را نیز بگنجانید؛ بدین 
منظور، برای هر درس، درخت دانش رسم کنید؛ به این شکل 
که سعی کنید در مورد هر درس، ابتدا اسامی فصل ها را به 
یاد بیاورید و بعد زیرفصل ها را اضافه کنید. می توانید بعد از 
اینکه خودتان سعی تان را کردید، از فهرست کتاب هایتان نیز 
کمک بگیرید. انجام این کار به منسجم شدن و سامان گرفتن 
مطالب در ذهنتان منجر مي شود. پس از آن، با رعایت نکاتی 
که در ادامه ذکر خواهد شد، برنامه ای برای مرور دروستان 
تنظیم کنید. مطمئن باشید که پس از مرور مطالب، احساس 

تسلّط بیشتری بر درس هایتان خواهید داشت.

3- اولویت بندی کنید
بسیاری از دبیران و مشاوران کنکور معتقدند که در دوران 
جمع بندی، نباید مطالب جدید خوانده شود؛ زیرا از طرفی، 
مهلت کمی تا زمان برگزاری کنکور باقی مانده است و عماًل 
با این روش، حجم قابل توجهی از مطالب از قلم می افتد، و از 
سوی دیگر، این موضوع، هیچ اثری در نظم بخشی به مطالب 
مطالعه شده نداشته و تنها باعث سردرگمی داوطلب می شود. 
عده ای از مشاوران نیز اعتقاد دارند که داوطلب می تواند در 
زمان جمع بندی، مطالب جدید را هم مطالعه کند. ما معتقدیم 
که اگر تا به حال مبحثی از درس های اختصاصی را هرگز 
نخوانده اید، بهتر است که آن را با مشورت با افراد مطلع رها 
کنید؛ اما اگر آن مطلب، یک درس عمومی است، می توانید 
آن را بخوانید، ولی سعی نکنید که برای تسلط کامل بر آن 
درس، وقت زیاد بگذارید؛ چون پرداختن به این کار به زمان 
زیادی احتیاج دارد که شما فرصت انجام آن را ندارید؛ البته 
مطالعه مطالب جدید دروس اختصاصی هم به میزان مدیریت 
داوطلب نسبت به وقت باقی مانده اش تا کنکور، میزان مطالبی 
که خوانده شده است، مقدار مطالبی که باقی مانده است، و 

باالخره وضعیت درسی داوطلب بستگی دارد. 
 شاید شما هم جزو آن دسته از داوطلبانی هستید که هنوز 
مباحث مّدنظر خودتان را به طور کامل مطالعه نکرده اید. اینکه 
بخواهید هنوز هم مطالب جدید بخوانید، اشکالی ندارد؛ اما باید 
سعی کنید تا جمع بندی دروس را هم شروع کنید. اگر جزو 
داوطلبانی هستید که در کنار جمع بندی، می خواهید مطالب 
را که الزم است، جمع بندی  ابتدا مباحثی  جدید بخوانید، 
کرده و مطالبی را که باقی مانده است، اولویت بندی کنید تا 
اگر احیاناً فرصت نشد که تمام مباحث را بخوانید، خیالتان از 
بابت خواندن مهم ترین مباحث، راحت باشد؛ در ضمن سعی 

کنید که در هنگام مطالعه مطالب جدید، حتماً زمانی را نیز 
برای مرور آنها درنظر بگیرید؛ حتی اگر فرصت پیدا نکنید که 

مطالب جدید دیگری بخوانید.

4- سهم تست ها را در دوران جمع بندی فراموش نکنید
یکی از کارهایی که باید سعی کنید در دوران جمع بندی انجام 
دهید این است که حداقل یک بار،  به تست هایی که به آنها 
طی دوران مطالعه، پاسخ غلط داده یا آنها را بی پاسخ گذاشته 
این  دهید.  پاسخ  دوباره  گرفته اید،  یاد  را  پاسخشان  بعد  و 
تست ها، بین انبوه تست های دیگر، بسیار با ارزش و گرانبها 
هستند؛ زیرا به نقاط ضعف و اشتباه شما در دروس مختلف 
از داوطلبان در  بدانید. برخی  را  اشاره دارند؛ پس قدرشان 
این دوره مرتکب یک اشتباه می شوند و آن اشتباه این است 
که منتظر می مانند تا دوره درس ها به پایان برسد و سپس 
کار تست زنی را شروع مي کنند. اگر شما نیز جزو این دسته 
از داوطلبان هستید، بدانید که هیچ گاه این اتفاق نمی افتد؛ 
در واقع، هیچ گاه دوره درس  ها به اتمام نخواهد رسید؛ چون 
شما هر مطلبی را که دوره کنید، باز هم مطلبی می ماند که 
احساس می کنید آن را فراموش کرده اید و احتیاج به دوره 

دارد؛ بنابراین، به تست زنی اهمیت بدهید.
    دوم اینکه حتماً در کنار جمع بندی، تست زنی سرعتی را 
آغاز کنید. برای انجام این کار، بسته به برنامه خود، در دو 
هفته پایانی، یا بیشتر و یا کمتر از این مدت، قبل از ظهر 
در شرایط کاماًل شبیه سازی شده، لباس بپوشید، پشت میز 
بنشینید، زمان بگیرید و هر بار به ترتیب از آزمون های جدید 
به قدیم، از خودتان آزمون بگیرید و سپس بعد از ظهر همان 
روز، آزمون را بررسی کنید، اشکاالت را در بیاورید و برای هر 
درس، قسمت هایی را که باید مجدداً مرور و جمع بندی شوند، 
عالمت بزنید و براساس آن، برنامه مطالعه دو روز آینده تان 
را مشخص نمایید. ضمناً نگران بقیه قسمت ها هم نباشید؛ 
زیرا اگر مهم باشند، در آزمون های بعدی از آن قسمت ها هم 
تست می آید و به این ترتیب می توانید مطالعه شان کنید؛ در 
واقع اگر برای تعیین نیاز خود در دروس اختصاصی، این گونه 
عمل نمایید که در هر درس، بخشی از آن درس را بخوانید 
که بیشترین تعداد سؤاالت غلط یا »نزده« در آزمون مذکور از 
آن بخش یا فصل کتاب باشد، حال اگر شما در بازه سه روزه 
بعدی، تست مجموعه ای دیگری را از خود آزمون بگیرید، 
این بار نیاز به مطالعه بخش های دیگری از دروس را خواهید 
داشت، و بعد از اینکه چند بار به این نحو عمل کردید، خواهید 
دید که مهم ترین بخش های کتاب ها را که بیشترین ضعف را 
در آنها داشته اید، مورد مطالعه قرار داده اید. اگر هنوز متقاعد 
نشده اید که این روش، بسیار مفید است، دست کم دو دوره، 
این کار را انجام دهید تا در آزمون سوم ) روز هفتم( متوجه 

شوید که چه تحولی در یادگیری شما ایجاد شده است.
 

چند توصیه مهم برای دوران جمع بندی
1 ـ در حال حاضر برخی از داوطلبان، این تصور را دارند که 

هیچ یک از مطالبی را که تا به حال خوانده اند، به یاد ندارند؛ اما 
نگران نباشید؛ چون به محض اینکه در جلسه آزمون سراسري 
حاضر شوید و سؤاالت را ببینید، متوجه خواهید شد که تمام 

مطالب را به خوبی به خاطر دارید.
2 ـ به بودجه بندی سؤال های کنکور توجه کنید و اگر به 
تسلّط  می شود،  مطرح  آن  از  بیشتری  سؤال  که  مبحثی 

کمتری دارید، تا حد امکان، مشکل خود را برطرف کنید.
روز  طول  در  دوره،  این  در  حداقل  که  کنید  سعی  ـ   3 
11 ساعت و در نهایت 13 ساعت درس بخوانید. اگر نمی توانید 
این کار را انجام دهید، علتش این است که وقت تلف می کنید، 
نه اینکه وقت ندارید؛ پس باید برای خودتان برنامه زمانی 
دقیقی را از قبل معین کنید و خود را مقید کنید تا آن برنامه 

را به صورت کامل انجام دهید.
4 ـ در زمان باقی مانده تا کنکور، دست به کارهای عجیب 
نزنید و به هیچ عنوان ساعت خواب خود را کم نکنید؛ زیرا کم 
شدن ساعت خواب، بازده مطالعاتی شما را به طرز چشمگیری 
کاهش خواهد داد )هشت ساعت خواب در طول شبانه روز 

توصیه می شود(.
5ـ  در زمان باقی مانده تا کنکور، شب ها قبل از خواب، چند 
دقیقه وضعیت خود را در کنکور مجسم نمایید. تصور کنید 
که سر جلسه برگزاري کنکور حاضر شده اید و به پاسخگویی 
به سؤاالت مشغول هستید و به راحتی می توانید به تمام آنها 
پاسخ دهید و هیچ گونه مشکلی در پاسخگویی به آنها ندارید؛ 
با سؤاالت دشواری  را در شرایطی تصور کنید که  یا خود 
مواجه شده اید. استفاده از این روش، سبب می شود تا استرس 
و ترس شما از حضور در جلسه برگزاري کنکور، تا حد زیادی 

کاهش یابد.
6 ـ اگر شما داوطلب خوبی هستید و نتیجه خوبی را در 
آزمون ها کسب کرده اید، می توانید هر دو روز یک بار، آزمون 
اشکال  رفع  برای  را  نیم  و  روز  یک  در حقیقت،  و  بدهید، 
بگذارید؛ ولی اگر نتیجه هایتان رضایت بخش نیست، این کار 
را هر سه روز یک بار، انجام دهید و دو روز و نیم را برای 

اشکال ها وقت بگذارید.
7ـ  در زمان آزمون دادن، شما باید در هر درس، یک تصمیم 
مهم بگیرید و آن را عملی کنید؛ برای نمونه، با خود بگویید 
که در درس فیزیک، تست های مبحث نور را تا آزمون بعد، 

رفع اشکال خواهم کرد.
8ـ  اگر در هر آزمون، فکر کنید که این آزمون، کنکور واقعی 
شماست، در این صورت، در هر آزمون، اشکال عمده خود 
را برطرف خواهید کرد و به این ترتیب، هر آزمون شما، در 

مقایسه با آزمون قبلی تان، بهتر خواهد شد.
گو  و  گفت  می کنند،  امیدوار  را  شما  که  دوستانی  با  ـ   9
و  تردید کرده  را دچار شک و  از کسانی که شما  و  کنید، 
ناامیدتان می نمایند، به شدت دوری کنید. اگر در خانواده به 
توانایی هایتان باور ندارند، شرایط خود را به طور کامل برایشان 
توضیح دهید و از آنها بخواهید که شما را آن چنان که هستید 

توانا بدانند. 
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مهارت های
تست زنے را 

بیاموزیم
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روزهای  در  عزیز  داوطلبان  شما  که  کارهایی  از  یکی 
تمرینات  دهید،  انجام  باید  سراسري  آزمون  به  منتهی 
تست زنی است. این تست زنی باید به صورت تست زنی 
گیرد  انجام  کنکور  شبیه  شرایطی  در  دقیقاً  و  سرعتی 
انتظار داریم، منتهی شود.  از آن  به نتیجه ای که ما  تا 
تست زنی سرعتی شرایط و مقدماتی دارد که حتماً باید 
به آنها دقت کنید. برای اینکه بتوانید نتایج مطلوبی در 
آزمون های تستی و مخصوصاً کنکور کسب کنید، باید 
سه اصل اساسی را مّد  نظر قرار دهید. این اصول بترتیب 

عبارتند از: دانش، سرعت و دقت.
      همه داوطلبان برای آمادگي در آزمون سراسري، 
از مدتی قبل مطالعه را شروع کرده  و بسته به تالش و 
از دانش  به خرج داده اند، االن در سطحی  جّدیتی که 
قبل  هستند.  کنکور  در  شرکت  برای  الزم  اطالعات  و 
به همه شما عزیزان داوطلب  ادامه بحث، توصیه ما  از 
این است که بدون نگرانی از میزان مطالعه یا آمادگی 
خود برای کنکور و بدون استرس، در روزهای آتی فقط 
ادامه مطالعه و آمادگی خود برای شرکت و  و فقط به 
حضور موفق در این آزمون مهم فکر کنید و حواشی را 
دور بریزید؛ زیرا پرداختن به حواشی و استرس ناشی از 
تا  باعث می شود  و  بر شما می گذارد  تأثیر مخربی  آن، 
شما نتوانید به موقع از اطالعات و مطالبی که خوانده اید، 
همراه  و  قبراق  و  امید  پُر  و  شاد  پس  کنید؛  استفاده 
را  این  بردارید.  هم  را  قدم ها  آخرین  خدا،  به  توکل  با 
هم بدانید که مرحله تمرین تست زنی سرعتی، یکی از 
مراحل مهم آمادگی برای کنکور است، و اگر شما بتوانید 
در این مرحله خوب عمل کنید، تأثیر زیادی بر نتیجه 

کنکور خود خواهید گذاشت. 
برای  مؤثر  عامل  چهار  که  باشید  داشته  خاطر  به 
و  مفهومی  مطالعه   تست زنی،  در  سرعت  عمل  افزایش 
معنی دار کردن مفاهیم، شادابی و سرحال بودن، تمرین 
است.  آرامش  و  تمرکز  و  تست زنی  در  رکورد گیری  و 
همان طور که اشاره کردیم، تا االن، بخش مهمي از زمان 
آمادگي در کنکور سپری شده  به منظور  برای مطالعه 
است؛ اما شما می توانید با تمرینات تست زنی صحیح و 
سایر کارهایی که باید در این مدت انجام دهید، تا حدود 

زیادی پیشرفت کنید.
برای  شدن  آماده  منظور  به  و  کار  مقدمه  عنوان  به 
یا  از خالصه ها  سریع  مروری  حتماً  سرعتی،  تست زنی 
آنچه که قباًل زیر آنها خط کشیده اید، داشته باشید. ما 
خیلی وقت ها مطالعه نمی کنیم که چیز جدیدی را یاد 
بگیریم، بلکه بسیاری اوقات مطالعه  می کنیم تا چیزهایی 
سریع  مرور  بیاوریم.  خاطر  به  کرده ایم  فراموش  که  را 
تست زنی سرعتی،  مرحله  در  تا  اجازه می دهد  به شما 

گزینه های  تعداد  و  برسید  جواب  به  سریع تر  بتوانید 
صحیح شما بیشتر باشد.

در زمان برگزاري آزمون سراسري، از هر سؤال به سؤال 
دیگری رفتن و از یک مطلب به مطلب دیگر فکر کردن، 
به سرعت عمل و تسلّط زیادی نیاز دارد. هدف از حل 
تست در این مرحله، تست زنی سرعتی و، در هفته های 
منتهی به کنکور، افزایش سرعت عمل، تسلط بر کنترل 
وقت و ایجاد نگاه جامع به دروس است. برای انجام این 
به  مانده  پایانی  هفته  دو  از  خود،  برنامه  به  بسته  کار، 
از  قبل  مدت،  این  از  کمتر  یا  بیشتر  سراسري،  آزمون 
ظهر در شرایط کاماًل شبیه سازی شده، لباس بپوشید، 
پشت میز بنشینید، زمان بگیرید و هر بار، به ترتیب از 
بگیرید  آزمون  خودتان  از  قدیم،  به  جدید  آزمون های 
و پس از تمام شدن مهلت پاسخگویي، سؤال های حل 
نشده را، بدون در نظر گرفتن وقت، حل کنید و سپس 
کنید،  بررسی  را  خود  آزمون  روز،  همان  ظهر  از  بعد 
اشکاالت را در بیاورید و برای هر درس، قسمت هایی را 
که باید مجدداً مرور و جمع بندی شوند، عالمت بزنید و 
براساس آن، برنامه مطالعه دو روز آینده تان را مشخص 
نمایید. برای پاسخ به اولین دسته تست ها، زمانی را برای 
خود در نظر نگیرید؛ اما بعد از زدن تست، اشکاالت خود 
را بر طرف کنید و همه پاسخ ها، حتی پاسخ تست هایی 
و  با دقت مطالعه  آ نها جواب صحیح داده اید،  به  را که 
بررسی کنید. شاید پاسخنامه، راه کوتاه تر و مناسب تری 
ارائه کرده باشد؛ در این صورت، آن راه حل را جایگزین 
راه حل خود کنید. این نکات به سرعت عمل ما خواهند 
به  کوتاه،  حل های  راه  تدریجی  یادگیری  با  و  افزود 
راه  به  تشریحی  معلومات  تبدیل  الگوریتم  تدریج، 

حل های کوتاه تر، در ذهن ما شکل می گیرد.
در  باشند  مهم  اگر  نباشید؛  هم  قسمت ها  بقیه  نگران 
این  به  و  می آید  تست  هم  آنها  از  بعدی  آزمون های 
ترتیب می توانید آنها را نیز مطالعه کنید؛ در واقع، اگر به 
دلیل کمبود وقت نتوانستید همه تست های یک درس 
نیست؛ چون  نگرانی  به طور کامل حل کنید، جای  را 
بخشی  گوناگون،  مناسبت های  به  آینده،  در  می توانید 
قبلی  کار  و  کرده  را حل  باقی مانده  تست های  از  دیگر 
را کامل تر کنید؛ به همین شکل، هم زمان درس مورد 
نظر دوره می شود و یادگیری ما هم به صورت پلکانی 

افزایش می یابد.
در واقع، اگر برای تعیین نیاز خود در دروس اختصاصی، 
آن  از  بخشی  در هر درس،  نمایید که  این گونه عمل 
یا  سؤاالت غلط  تعداد  بیشترین  که  بخوانید  را  درس 
کتاب  فصل  یا  بخش  آن  از  مذکور  آزمون  در  »نزده« 
تست  روزه بعدی،  سه  بازه  در  شما  اگر  حال  باشد، 

بار،  این  بگیرید،  آزمون  خود  از  را  دیگری  مجموعه ای 
نیاز به مطالعه بخش های دیگری از دروس را خواهید 
داشت، و بعد از اینکه چند بار به این نحو عمل کردید، 
که  را،  کتاب ها  بخش های  مهم ترین  که  خواهید دید 
بیشترین ضعف را در آنها داشته اید، مورد مطالعه قرار 
این روش،  اید. اگر هنوز هم متقاعد نشده اید که  داده 
انجام  بسیار مفید است، دست کم دو دوره این کار را 
که  متوجه شوید  هفتم(  )روز  آزمون سوم  در  تا  دهید 
چه تحولی در یادگیری شما ایجاد شده است. داوطلبان 
آزمون ها  تعداد  نمی توان  که  باشید  داشته  توجه  عزیز! 
به  بسته  بلکه،  دانست،  یکسان  داوطلبان  همه  برای  را 
آزمون  از  بعد  که  مباحثی  و  داوطلبان  آمادگی  میزان 
باید مرور و رفع اشکال شود، این تعداد متفاوت است، 
بیست  هفته،  سه  طی  در  داوطلبی  که  است  ممکن  و 
آزمون و داوطلب دیگر در همین مدت، هفت آزمون را 

بررسی کند.
قباًل  که  دروسی  تست های  از  دسته  اولین  نمره  اگر 
تست  باشد،  درصد  چهل  از  کمتر  کرده ایم،  مطالعه 
زدن را متوقف می کنیم. در این روش، ادامه حل تست 
باید  و  بود  نخواهد  کار  در  پیشرفتی  و  است  بی فایده 
صورت  به  را  شده  خالصه  مطالب  و  برگردیم  دوباره 
خوب  که  کسانی  بخوانیم.  قبل  از  کامل تر  و  دقیق تر 
می روند،  تست ها  سراغ  به  یکسره  و  نمی خوانند  درس 

عماًل وقت بیشتری را از دست می دهند.
     در هنگام تست زنی سرعتی پیش از کنکور، سعی 
را  تست زنی  به  مربوط  مهارت  های  از  برخی  که  کنید 
به  مهارت ها  این  کنید.  تمرین  یا  فراگرفته  حتماً  هم 
شما کمک خواهد کرد تا در جلسه آزمون سراسري، با 
آرامش و سرعت بیشتری تست زنی کنید. از جمله این 

مهارت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- اولویت بندی دروس اختصاصی
پشت  را  موفقی  کنکور  که  افرادی  و  مشاوران  بیشتر 
سر گذرانده اند، معتقدند که سؤاالت دفترچه را باید به 
ترتیب  پاسخ داد. شما نیز سعی کنید که این موضوع 
را در تمرین های تست زنی انجام دهید تا بعداً به صورت 
راحت تر بتوانید به تست زنی در کنکور مبادرت نمایید. 
بعد از اینکه تمام سؤاالت ساده همه درس ها را جواب 
برای  ساده ای  سؤال  دیگر  که  شدید  مطمئن  و  دادید 
به  بسته  را،  مشخصی  مدت  ندارد،  وجود  دادن  جواب 
زمان باقی مانده )مثاًل نیم ساعت(، برای درس های داراي 
ضریب باالتر )مثاًل درس های ضریب چهار( کنار بگذارید 
و سعی کنید که به سؤاالت بیشتری از آن درس ها تا 

حد امکان جواب دهید.



 

 

24 خرداد ماه 1400، سال بیست و ششم، شماره 1011 

2- توجه به درس های با انحراف معیار منفی باال
درس هایی که خیلی ها از آنها بیزارند و اصاًل در کنکور به 
آنها اعتنایی نمی کنند،  می توانند برای شما الهه شانس 
داوطلبان  انسانی،  علوم  آزمایشي  گروه  در  مثاًل  باشند؛ 
علوم  آزمایشي  گروه  در  و  بیزارند  ریاضی  تست های  از 
تجربی، درس های ریاضی و فیزیک کمتر طرفدار دارد. 
در گروه آزمایشي علوم ریاضی و فني نیز، درس شیمی 
سرعتی  تست زنی  تمرین  هنگام  دارد.  طرفدار  کمتر 
چند  هر  به  و  کنید  توجه  درس ها  این  به  کنید  سعی 
پاسخ  دهید،  جواب  دروس  این  از  می توانید  که  تست 
تا  شد  خواهد  باعث  موضوع،  این  به  پرداختن  دهید. 
البته  بهتر شود؛  وضعیت شما در میان سایر داوطلبان 
اگر این درس ها را اصاًل مطالعه نکرده اید، نگران نباشید 
و تمرکز خود را روی درس های دیگر قرار داده و وقت 

خود را به خواندن آن دروس اختصاص دهید.

3- الزم نیست که همه مطالب یک تست را بدانید
 برای پاسخ دادن به بعضی از تست ها، نیاز به دانستن 
دانستن  با  فقط  و  نیست  نظر طراح  همه مطالب مورد 
از  را  نادرست  گزینه های  می توانید  تست،   از  بخشی 
برسانید؛  به جواب صحیح  را  درست جدا کنید و خود 
پس، از همین االن سعی کنید تا این مهارت را در خود 
دانستن  با  می توانید  زیرا  ببرید؛  باال  یا  داده  پرورش 
جواب  خواسته شده،  نکته  در  دقت  و  تست  از  بخشی 

صحیح را پیدا کنید.

4- پرهیز از استفاده از راه حل های طوالنی
که  ریاضی،  و  شیمی  و  فیزیک  درس هاي  در  معموالً 
سؤاالت آنها در کنکور به صورت مسأله  است، جواب ها 
یا دو  یک  و عمدتاً  ندارند  راه حل های طوالنی  به  نیاز 
هنگام  بنابراین،  طراح  هستند؛  نظر  مورد  خاص  نکته 
محاسبات طوالنی  به  که  دیدید  اگر  تست ها،  این  حل 
باید  بالفاصله  است،  نیاز  زیاد  فرمول های  از  استفاده  و 
متوجه شوید که از نکته مورد نظر طراح دور افتاده یا 
در جایی اشتباه کرده اید. در بسیاری از موارد نیز شکل 
کشیدن یا عددگذاری در سؤاالت ریاضی در رسیدن به 
جواب صحیح، کمک زیادی می کند؛ پس این نکات را 
نیز به خاطرتان بسپرید و طبق آن به تمرینات تست زنی 

خود ادامه دهید.
     نکته دیگری که در اینجا می توان عنوان کرد، این 
دشواری  سؤال  به  وقتی  دوستان،  از  که بسیاری  است 
برخورد می کنند، از اینکه می توانند آن را به طور کامل 
حل کنند، خوشحال می شوند. آنها بعد از فرمول نویسی 
و  محاسبات  به  کافی  اندازه  به  اعداد،  جای گذاری  و 

نزدیک  جواب  به  وقتی  و  نمی دهند  اهمیت  عملیات 
بعضی  نهایی،  به جواب  از رسیدن  می شوند، خوشحال 
از محاسبات ساده را دست کم می گیرند و با یک لحظه 
می کنند.  اشتباه  نهایی  جواب  کردن  پیدا  در  غفلت، 
کافی  حل  راه  کردن  پیدا  تست،  در  که  باشد  یادتان 

نیست؛ بلکه رسیدن به جواب آخر است که مهم است.

5- موکول نکردن انتخاب جواب به بعد
وقتی روی یک تست انرژی گذاشتید و برای یافتن جواب 
به دو گزینه تردیدی رسیدید،  آن فکر کردید و نهایتاً 
با خود نگویید که بعداً اگر به سراغ آن بیایید شاید راه 
بهتری به ذهنتان برسد؛ بالفاصله جواب را همان موقع 
مورد جواب  در  اولیه خود  احساس  به  و  کرده  انتخاب 
عمل کنید. رد شدن از تست و بازگشت دوباره به آن، 
مستلزم صرف وقت اضافی و بررسی دوباره تست است؛ 
یا شک  بدهد  شما  به  اضافه تری  اطالعات  اینکه  بدون 

شما را برطرف سازد.

6- تکنیکی تست بزنید
گزینه های  شناسایی  تکنیک های  به  که  کنید  سعی 
متضاد و مشابه و نیز تکنیک های شناسایی گزینه های 
انحرافی مسلّط باشید؛ در عین حال، باید سعی کنید که 
به جای صرف وقت برای عالمت زنی بی هدف گزینه ها 
فقط بر مبنای احتمال و حدس، ابتدا به صورت یورشی 
سؤاالت  کل  در  ساده  گزینه های  شکار  به  تهاجمی  و 
و در عین حال ساده  ارزش  پر  این شکارهای  و  بروید 
از  بعد  و  ندهید،  دست  از  بی جهت  را  سهل الوصول  و 
را  سؤاالت  دیگر  دادید،  جواب  ساده  سؤاالت  به  اینکه 
با عالمت های ضربدر، به عالوه و منفی عالمت گذاری 
کرده و در دور بعدی، روی برخي از سؤاالت، بیشتر فکر 
کرده و از بعضی از آنها به سرعت بگذرید. انجام این کار 

باعث می شود تا زمان شما به آسانی از بین نرود.
که درستی یک  از شما خواسته  می شود  اوقات  بعضی 
جواب را در چهار فرمول داده شده، بررسي کنید. یکی 
از تکنیک های تست زنی این است که به جای حل کامل 
محاسبه جواب، جواب هاي داده شده را در فرمول قرار دهید 
و ببینید که آیا تساوی داده شده برقرار  می شود یا خیر.

7- امان از بی دقتی !
یکی از مشکالت بسیار شایعی که داوطلبان در تست زنی 
دچار آن می شوند بی دقتی است. بی دقتی، یک مشکل 
مهارتی است و با کمی تمرین می توانید آن را برطرف 
را  بي دقتی خود  به  مربوط  موارد  که  است  بهتر  کنید. 
در دوره تست زنی تمرینی، یادداشت کرده و با تمرین، 

از  کنید.  تالش  کنکور  برگزاري  زمان  تا  آن  رفع  در 
جمله شایع ترین بی دقتی ها می توان به تمرکز نداشتن، 
نخواندن تمام گزینه ها، اشتباه کردن در محاسبات ساده 
جای  به  غلط  گزینه  انتخاب  تقسیم،  و  ضرب  مانند: 
جواب )مثاًل زمانی که پاسخ سؤال عدد 3 باشد، به جای 
انتخاب   3 گزینه  دارد،   3 جواب  که   2 گزینه  انتخاب 
دفترچه  با  پرسشنامه  شماره  ندادن  تطبیق  می شود(، 

سؤاالت و ... اشاره کرد.

8- هیچ وقت دیر نیست 
اگر فقط یک روز به آزمون سراسري باقی مانده باشد، 
است  بی فایده  دیگر  مطالعه  که  نگویید  خود  با  هرگز 
در  ندارید؛  آزمون  این  در  قبولی  برای  شانسی  شما  و 
کمتر  بسیار  کنکور،  در  شده  ارائه  زمان  باید  حقیقت، 
باشد و  به همه سؤاالت  برای پاسخگویی  از زمان الزم 
بیشتر  بسیار  از سؤاالت،  برخی  بودن  سختی و مشکل 
تعیین  مدت  در  را  آنها  همه  بتوان  که  باشد  حدی  از 
واژه  از  استفاده  دیگر  حالت،  این  در  داد.  جواب  شده 
»بی فایده« برای مطالعه، بی معناست؛ زیرا حتی یک نیم 
نگاه به یک صفحه کتاب،  می تواند در رساندن شما به 

جواب یک تست، تعیین کننده باشد.

9- اعتماد به نفستان را تقویت کنید
میزان اعتماد به نفس می تواند بر درصد پاسخ دهی به 
اعتماد  از  که  افرادی  باشد.  مؤثر  نیز  کنکور  تست های 
به نفس باالیی برخوردارند، احتمال بیشتری دارد تا به 
تست هایی که در جواب آنها دچار شک هستند، بیشتر 
اعتماد  افراد دارای  از طرف دیگر،  پاسخ درست دهند؛ 
هنگام  در  که  دارد  بیشتری  احتمال  پایین،  نفس  به 
مرور پاسخ ها به درستِی آنها شک کنند و این پاسخ ها 
و  استرس  بدون  که  کنید  سعی  پس  کنند؛  عوض  را 
اضطراب و با تکرار این موضوع که تالش خود را کرده 
و می توانید از همه آنچه که قباًل مطالعه کرده اید بهره 
ببرید، به مطالعه تست ها و جواب دادن به آنها بپردازید. 
این مهارت را نیز باید از همین االن تمرین کنید تا اگر 
اتالف وقت  باعث  در جلسه آزمون سراسري، مسأله ای 
بدون  شما  آمد،  پیش  دیگری  مشکل  هر  یا  شد  شما 
اینکه دچار استرس شوید، به آزمون خود ادامه دهید. 
را  ببرید، خودتان  باال  را  نفستان  به  اعتماد  اینکه  برای 
تصور کنید که در جلسه آزمون سراسري هستید و همه 
سؤاالت  با  اینکه  یا  و  است،  آسان  شما  برای  سؤاالت 
داوطلبان  دیگر  که  حالی  در  و  شده اید  مواجه  سختی 
به آن  به راحتی  بگویند، شما  پاسخ  آنها  به  نمی توانند 

سؤاالت جواب می دهید.
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اطالعیۀ بسیار مهم  شرکت تعاونی خدمات آموزشی
با توجه به استفاده غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش در 
کتاب های خود و همچنین انتشار و فروش غیرقانونی این سؤاالت در سایت های اینترنتی، 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، همان طور که ممنوعیت هرگونه استفاده و انتشار 
این سؤاالت درج  به هر طریق در نسخة چاپی  سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش 
گردیده است، بار دیگر یادآور می شود که حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤاالت آزمون های 
 آزمایشی سنجش به هر روش )الکترونیکی، استفاده در کانال های تلگرام، سایت ها و ...( 
در هر مقطع زمانی، برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی )حتی با ذکر منبع( ممنوع 

است؛ به عبارت دیگر، استفاده از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش، منحصراً متعلق به 
پدیدآورنده آن، یعنی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 
کشور، بوده و استفاده از این سؤاالت برای سایر مؤسسات و ناشران آموزشی به کلی ممنوع 
است و این موضوع محدود به دورة زمانی خاصی نیست. بدیهی است که این شرکت، 

اقدامات قانونی الزم را در مورد متخلفان از این امر به عمل خواهد آورد.
شرکت تعاونی خدمات آموزشی

ـــرح  ـــب مط ـــز و مطال ـــان عزی ـــاد داوطلب ـــیار زی ـــا و مکاتبات بس ـــه تماس ه ـــه ب ـــا توج ب
شـــده در شـــبکه های اجتماعـــی و مصاحبه هـــای متعـــدد در خصـــوص موضوعـــات 
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 
همه گیـــری ویـــروس کرونـــا، اقـــدام بـــه راه انـــدازی کانال هـــای تلگرامـــی و 
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

همراهـــی کرده انـــد. 
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
ـــه  ـــران ب ـــالمی ای ـــوری اس ـــیمای جمه ـــدا و س ـــنجش و ص ـــه پیک س ـــایت هفته نام س
ـــت و اطـــالع رســـانی  ـــه فعالی ـــچ گون ـــن ســـازمان هی ـــاند و ای ـــان می رس اطـــالع داوطلب
در فضـــای مجـــازی } تلگـــرام، اینســـتاگرام و...{ بـــه غیـــر از کانال هـــای اطـــالع 

ـــدارد: ـــر ن ـــانی زی ـــه نش ـــی ب ـــانی داخل رس
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 ـــه مقاطـــع تحصیل ـــرش دانشـــجو در کلی 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

ــد. پی گیـــری نماینـ
در خاتمـــه، از عمـــوم داوطلبـــان آزمون هـــاي سراســـري خواهشـــمند اســـت 
کـــه در صـــورت مشـــاهده هرگونـــه اقدامـــات خـــالف قوانیـــن و مقـــررات 
یـــا ســـوء اســـتفاده احتمالـــي از نـــام و عنـــوان ایـــن ســـازمان، مراتـــب را 
 026-36182151 و   026-  36182152 تلفن هـــاي:  شـــماره  طریـــق   از 
 و آدرس الکترونیکـــي: hefazatazmon@sanjesh.org  یـــا نشـــاني اینترنتـــي:

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
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قسمت هایي از كتاب درسي كه در آزمون سراسري سال 1400 نباید از آنها سؤال طراحي شود

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال 1400
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 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

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

و همچنین منابع سؤاالت آزمون سراسري  سال 1400 

الفـ  دروس عمومی 

مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

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

2- 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(

4- 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

1- ریاضیات

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

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

99دوازدهم112215ریاضیات گسسته 

2- 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 1- زمین شناسی

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

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

4- 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

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

97دهم110221اقتصاد 2- اقتصاد

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

4- 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

6- 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
98یازدهم111224روانشناسی10- روانشناسی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 	 	 	 	
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پيك سنجش، هفته نامه خربى و اطالع رساىن سازمان سنجش آموزش كشور است 

كه از پاييز سال 1375 تاكنون به طور پيوسته، دوشنبه هر هفته )  از سال گذشته 

به صورت الکرتونیکی ( منترش مى شود. هفته نامه پيك سنجش، دربردارنده آخرين 

اخبار و اطالعيه ها درباره مراحل مختلف آزمون هايى است كه از مرحله آغازين 

تا پايان آن )ثبت نام آزمون تا اعالم نتايج نهايى و معرىف اسامى پذيرفته شدگان هر 

آزمون(، از سوى سازمان سنجش آموزش كشور اجرا مى شود. 

اين هفته نامه، با ستون ها و صفحات ثابت و متغريى مانند: يادداشت هفته، اخبار، 

اطالعيه، گزارش خربى، گفت و گو، آشنايى با رشته هاى دانشگاهى، آگهى و ... به 

فراخور برنامه زماىن آزمون ها، با مخاطبان جوان خود )دانش آموزان سال هاى آخر 

دبريستان يا دانشجويان دوره هاى كارداىن، كارشناىس، كارشناىس ارشد، داوطلبان 

آزمون رسارسى، كارشناىس ناپيوسته، كارشناىس ارشد و دكرتى( همراه مى شود و 

در جهت راهناميى آنها به منظور ثبت نام و رشكت در آزمون هاى مختلف كه از 

سوى سازمان سنجش برگزار مى گردد گام برمى دارد.

هفته نامه پيك سنجش، در بيست و ششمني سال فعاليت خود، به مين همراهى 

و همگامى مخاطبان پرشور و نشاط خود به آينده اميدوار است و همواره به 

شادكامى و موفقيت اين عزيزان مى انديشد.

خواننـدگان، بازديدكننـــدگان و عالقه منــدان مى تواننــد طـرح هـا، عكـس ها، 

PEYK@SANJESH.ORG :مطالب، انتقـاد ها و پيشنهـادهاى خود را به نشـاىن 

ارسال منايند. 

 :نشانی سایت  
peyk.sanjesh.org


