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در زمان اعالم نتایج نهایي آزمون سراسري سال 1399 
براي آنها یکي از کدهاي 11، 12، 14، 15، 18، 20، 21 ،
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چند نكته دیگر دربارة ثبت نام 
آزمون دكتري سال 1400 

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان بدون 
آزمون پيام نور »غيرحضوری« شد

اعالم  پيام نور  دانشگاه  عمومی  روابط  كل  مدیر 
كرد: نحوه ثبت نام كليه پذیرفته شدگان بر اساس 
صورت  به  پيام نور  دانشگاه  در  تحصيلی  سوابق 
غيرحضوری بوده و زمان آن متعاقباً اعالم می شود.
دکتر امیرحسین بهروز، ضمن اعالم این مطلب، اظهار 
کرد: کلیه پذیرفته شدگان الزم است که تصویر مدارک 
خود، شامل: صفحه اول و توضیحات شناسنامه، پشت 
و روی کارت ملی، مدرک دیپلم متوسطه نظام جدید 
)6.3.3( یا دیپلم نظام سالی واحدی به همراه مدرک 
فوق  مدارک  فاقد  )پذیرفته شدگان  دانشگاهی  پیش 
می توانند مدرک کاردانی یا دیپلم 12 ساله قدیم ارائه 
دهند( و مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه 
)ویژه آقایان( را با حجم حداکثر 250 کیلوبایت تهیه و 

در هنگام ثبت نام بارگذاری کنند.
وی بار دیگر تأکید کرد: ثبت نام این دوره به صورت 
مجازی و از طریق سامانه آموزشی گلستان به آدرس: 

reg.pnu.ac.ir انجام می پذیرد.
مدیر کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور، همچنین به 
تسهیالت ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور اشاره کرد 
و افزود: تمامی پذیرفته شدگان می توانند ضمن ثبت نام 
در این دانشگاه، از کلیه تسهیالت مالی، از جمله: وام 
شهریه صندوق رفاه دانشجویی با بازپرداخت پس از 
فارغ التحصیلی، تسهیالت وام 200 میلیون ریالی 
تسهیالت  و  درصد   1/4 کارمزد  با  قرض الحسنه 
200 میلیون ریالی خرید گوشی هوشمند و تبلت با 

کارمزد 4 تا 6 درصد بهره مند شوند.
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پست الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند:
یک نماز آدمي که به جماعت خوانده شود، از 
چهل سال نماز فرادي خواندن وي در خانه اش، 

بهتر است.

را  او  بخشیدِن  یافتی،  دست  دشمنت  بر  اگر 
سپاِس دست یافتن بر وی ساز.

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
هر کس بخشي از کار مسلمانان را برعهده گیرد 
و در کار آنها مانند کار خود دلسوزي نکند، بوي 

بهشت را استشمام نخواهد کرد. 

در ادامه مطالبي که راجع به نحوة ثبت نام در آزمون 
دکتري 1400، در شمارة گذشته در این ستون یادآور 
شدیم، چند نکتة دیگر را در این زمینه متذکر مي شویم.

این نکات به قرار زیر است:
1 ـ شایسته است که داوطلبان، از روز سه شنبه 12 
لغایت روز پنجشنبه 14 اسفند ماه 99 با مراجعه به 
پایگاه اطالع رساني این سازمان، نسبت به تهیه پرینت 

کارت و راهنماي شرکت در این آزمون اقدام کنند. 
2ـ  محل آزمون داوطلبان، بر اساس استان و شهرستان 
انتخابی مندرج در بند 39 تقاضانامه تعیین مي شود؛ 
به  مراجعه  با  داوطلبان،  که  است  شایسته  بنابراین، 
جدول شمارة 2 دفترچه راهنماي ثبت نام و درج کد 
مربوط به استان و شهر مورد نظر در تقاضانامه ثبت نام 

اقدام کنند.

تکمیل  از  پس  داوطلبان،  که  مي شود  توصیه   ـ   3
تقاضانامه ثبت نام، دریافت شمارة پرونده 6 رقمي و کد 
پي گیري 16 رقمي، یک نسخه پرینت از تقاضانامه شان 

تهیه و آن را نزد خود نگهداري کنند.
4ـ  با عنایت به مشکالت به وجود آمده در آزمون هاي 
پیشین در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، 
که این موضوع اکثراً براي داوطلباني که ثبت نام آنان 
از سوي دیگران انجام مي شود، رخ داده است، تأکید 
مي شود که، عالوه بر کنترل اطالعات ثبت نامي، حتماً 
تا  کنید  دقت  ارسالي خود  کنترل عکس  به  نسبت 
اشتباهاً عکس داوطلب دیگري به جاي عکس شما 
ارسال نشود. بدیهي است که در صورت ارسال عکس 
اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي 

شده و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

چند نكته دیگر دربارة ثبت نام آزمون دكتري سال 1400 

موفق باشيد 

بسم رّب الشهدا و الصّدیقين
 شهـادت مظلومانـه شهیـد واال مقـام، دانشمنـد پُرتالش، دڪرت محسن فخــری زاده

که در پے ترور ایشان به دست عوامل مزدور رژیم صهیونیستے و استکبار جهانے اتفاق 

افتاد، موجب اندوه فراوان ملّت مسلامن و خداجوی ایران گردید.

این واقعه دردناک را به پیشگاه حرضت ولے عرص)عج(، رهرب معظم انقالب اسالمے، 

خانواده گرانقدر آن شهید عزیز و مردم مقاوم و رسافراز ایران تربیک و تسلیت مے گوییم 

و همنشینے او را با رسور و ساالر شهیدان، حرضت ابا عبدا... الحسین )ع( از درگاه 

خداوند متعال مسألت مے مناییم.

مدیران و کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور 
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زمان برگزاری آزمون های لغو شده 
علوم پزشکی اعالم شد

ـــکی،  ـــکی و دندانپزش ـــه پزش ـــوم پای ـــش كارورزی و عل ـــای پي آزمون ه
ـــر  ـــود، اواخ ـــده ب ـــو ش ـــی لغ ـــای كرونای ـــل محدودیت ه ـــه دلي ـــه ب ك

ـــود.  ـــزار می ش ـــاه برگ ـــل دی م ـــا اوای ـــاه ی آذر م
ـــن، در  ـــای جایگزی ـــه آزمون ه ـــرد ک ـــالم ک ـــکی اع ـــوزش پزش ـــنجش آم ـــز س مرک
ـــات  ـــا مصوب ـــرت ب ـــدم مغای ـــا و ع ـــاری کرون ـــراری بیم ـــرایط اضط ـــع ش ـــورت رف ص
ـــتی،  ـــای بهداش ـــت پروتکل ه ـــن رعای ـــا و ضم ـــا کرون ـــارزه ب ـــی مب ـــتاد مل ـــدی س بع
ــزار  ــگاه های علـــوم پزشـــکی برگـ ــاه در دانشـ ــا اوایـــل دی مـ ــاه یـ ــر آذرمـ اواخـ

می شـــود.
ـــای  ـــان دوره( و آزمون ه ـــش کارورزی )می ـــون پی ـــه آزم ـــود ک ـــرار ب ـــن ق ـــش از ای پی
ـــه  ـــود ک ـــزار ش ـــنبه 6 آذر 99 برگ ـــکی، روز پنجش ـــکی و دندانپزش ـــه پزش ـــوم پای عل

ـــد. ـــو ش ـــی لغ ـــای کرونای ـــل محدودیت ه ـــه دلی ب
ـــن  ـــزاری ای ـــی برگ ـــان قطع ـــرد: زم ـــد ک ـــکی تأکی ـــوزش پزش ـــنجش آم ـــز س مرک
آزمون هـــا از طریـــق ســـایت مرکـــز ســـنجش آمـــوزش پزشـــکی و دانشـــگاه های 

علـــوم پزشـــکی اعـــالم می شـــود.
الزم بـــه یـــادآوری اســـت کـــه ایـــن آزمون هـــا، بـــه منظـــور ارزیابـــی دانـــش و 
ـــود. ـــزار می ش ـــل برگ ـــول تحصی ـــکی در ط ـــوم پزش ـــروه عل ـــجویان گ ـــوزش دانش آم

درس زبان انگليسی به سؤاالت آزمون دکتری 
وزارت بهداشت اضافه شد 

 
براســـاس تصميـــم شـــورای عالـــی برنامه ریـــزی علـــوم پزشـــکی، 
ـــی 1400  ـــری تخصص ـــون دكت ـــؤاالت آزم ـــه س ـــی ب ـــان انگليس درس زب

ـــد.  ـــد ش ـــه خواه ـــت اضاف وزارت بهداش
بـــر اســـاس تصمیـــم شـــورای عالـــی برنامه ریـــزی و مصوبـــه هفتـــاد و هفتمیـــن 
جلســـه شـــورای عالـــی برنامه ریـــزی علـــوم پزشـــکی در خصـــوص نمـــره زبـــان 

ـــان انگلیســـی  ـــا درس زب ـــا شـــد ت انگلیســـی دانشـــجویان دوره دکتـــری تخصصـــی، بن
ـــه ســـؤاالت ایـــن آزمـــون  ـــرای آزمـــون دکتـــری تخصصـــی 1400 وزارت بهداشـــت ب ب

ـــود. ـــه ش اضاف
ـــال های  ـــی )Ph.d( ورودی س ـــری تخصص ـــجویان دوره دکت ـــاس، دانش ـــن اس ـــر ای ب
ـــان  ـــون زب ـــره آزم ـــب نم ـــه کس ـــزم ب ـــع، مل ـــان جام ـــان امتح ـــا زم 1399-1400 ت
ــکی  ــوم پزشـ ــزی علـ ــی برنامه ریـ ــورای عالـ ــه شـ ــاس مصوبـ ــر اسـ ــی بـ انگلیسـ

ـــتند.  هس
ـــان  ـــد از آن، درس زب ـــال 1400-1401 و بع ـــون س ـــه، از آزم ـــن مصوب ـــاس ای ـــر اس ب
ـــری  ـــان دوره دکت ـــون ورودی داوطلب ـــه دروس آزم ـــب ب ـــب مناس ـــا ضری ـــی ب انگلیس
ــه  ــجویان پذیرفتـ ــود و دانشـ ــه می شـ ــت اضافـ ــی )Ph.d( وزارت بهداشـ تخصصـ
ـــی  ـــان انگلیس ـــون زب ـــره آزم ـــب نم ـــه کس ـــزم ب ـــع، مل ـــون جام ـــان آزم ـــا زم ـــده ت ش

ـــتند. ـــکی هس ـــوم پزش ـــزی عل ـــی برنامه ری ـــورای عال ـــه ش ـــاس مصوب ـــر اس ب

از ۲۹  بهمن ماه ۹۹ آغاز خواهد شد:
ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 

رشته های گروه علوم پزشکی سال 1400 

 
ـــام  ـــت ثبت ن ـــکی، مهل ـــوزش پزش ـــنجش آم ـــز س ـــالم مرك ـــق اع طب
ـــال  ـــکی س ـــوم پزش ـــروه عل ـــته های گ ـــد رش ـــون كارشناسی ارش آزم

ـــد. ـــد ش ـــاز خواه ـــاه 99 آغ ـــن م 1400 از 29 بهم
ــال  ــکی سـ ــروه پزشـ ــته های گـ ــد رشـ ــون کارشناسی ارشـ ــام آزمـ ــت ثبت نـ مهلـ
ـــد  ـــاز خواه ـــاه 99 آغ ـــن م ـــی 1400-1401 از 29  بهم ـــال تحصیل ـــرای  س 1400 ب

ـــه دارد. ـــاه 99 ادام ـــفند م ـــا 10 اس ـــد و ت ش
ـــوزش  ـــنجش آم ـــز س ـــق مرک ـــماره 2 از طری ـــه ش ـــی اطالعی ـــون، ط ـــن آزم ـــع ای مناب
ـــی  ـــی، دروس امتحان ـــته های امتحان ـــدول رش ـــاً ج ـــود. ضمن ـــالم می ش ـــکی اع پزش
ـــرار داده شـــده  ـــوزش پزشـــکی ق ـــز ســـنجش آم ـــز در ســـایت مرک ـــا نی ـــب آنه و ضرای
ـــه  ـــده مراجع ـــاد ش ـــایت ی ـــه س ـــت آن ب ـــرای دریاف ـــد ب ـــان می توانن ـــت و داوطلب اس

ـــد.  کنن
ـــوارد  ـــی و ســـایر م ـــری در رشـــته های امتحان ـــه تغیی ـــان ک ـــر زم ـــی اســـت در ه بدیه
منـــدرج در ایـــن جـــدول و همچنیـــن منابـــع از طـــرف دبیرخانه هـــای شـــورای 
ـــوزش پزشـــکی  ـــز ســـنجش آم ـــه مرک ـــازی ب ـــه پزشـــکی و داروس ـــوم پای ـــوزش عل آم
ـــانی  ـــکی اطالع رس ـــوزش پزش ـــنجش آم ـــز س ـــامانه مرک ـــق س ـــود، از طری ـــالم ش اع

ـــد. ـــد ش خواه
ضمنـــاً دفترچـــه راهنمـــای ثبت نـــام آزمـــون کارشناسی ارشـــد علـــوم پزشـــکی، 
ـــوزش  ـــنجش آم ـــز س ـــی مرک ـــامانه اینترنت ـــق س ـــاه از طری ـــن م ـــر بهم ـــه آخ هفت
ــرار  ــون قـ ــن آزمـ ــان ایـ ــار داوطلبـ ــه آدرس: sanjeshp.ir در اختیـ ــکی بـ پزشـ

ـــت. ـــد گرف خواه
گفتنـــی اســـت کـــه ایـــن آزمـــون، طبـــق روال ســـال های گذشـــته، در کلیـــه 
مراکـــز اســـتان ها، بـــه غیـــر از اســـتان های البـــرز و خراســـان شـــمالی، برگـــزار 

ـــد.  ـــد ش خواه
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بـــه اطـــالع همــــه متقاضیــــان ثبت نـــام کننــــده در آزمـون هــــای بیـــــن الملل

) TOEFL, GRE, IELTS, UKVI, Life skills & TELC( می رســـاند 

کـــه بـــا توجـــه بـــه مصوبـــات چهـــل و دومیـــن جلســـه ســـتاد ملـــي مدیریـــت 

ـــا  ـــال محدودیت ه ـــور و اعم ـــا در کش ـــاري کرون ـــده بیم ـــد فزاین ـــا و رش ـــاري کرون بیم

در اکثـــر اســـتان هـــا، تمامـــی آزمـــون هـــای مـــورد اشـــاره از روز شـــنبه مـــورخ 

 99/9/1 برابـــر بـــاNov/21/2020 ، تـــا روز یکشـــنبه مـــورخ 99/9/30 برابـــر بـــا

Dec/20/2020  ، لغو گردیده است. 

ـــان  ـــه اطـــالع متقاضی ـــورخ 99/08/24 ب ـــه م ـــرو اطالعی ـــح اســـت کـــه پی ـــه توضی الزم ب

ـــه  ـــاند ک ـــو )Tolimo( می رس ـــرفته تولیم ـــي پیش ـــان انگلیس ـــي زب ـــون الکترونیک آزم

ـــاً تعییـــن و از طریـــق  ـــخ برگـــزاری دوره هـــای 153، 154، 155 و 156 نیـــز متعاقب تاری

ـــد شـــد.  ـــن ســـازمان اطـــالع رســـانی خواه ـــی ای درگاه اینترنت

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 لغو  برگزاري آزمون های بين الملل
)TOEFL, GRE, IELTS, UKVI, LIFE Skills & TELC (

 )Tolimo( و همچنين آزمون الکترونيکي زبان انگليسي پيشرفته توليمو
در دوره 153

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

اعالم اسامی قبولي نهایي براي آن دسته از متقاضيانی که 
در زمان اعالم نتایج نهایي آزمون سراسري سال 1399 

براي آنها یکي از کدهاي 11، 12، 14، 15 ، 18 ، 20، 21 ،
 22 ،23 ،  25، 26، 29 و 30  اعالم گردیده است

از متقاضیان آزمون  این سازمان درخصوص آن دسته  پیرو اطالعیه مورخ 99/08/15 
سراسري سال 1399 که به منظور انجام مراحل مصاحبه و گزینش رشته هاي مختلف 
تحصیلي دانشگاه ها به کدهاي 11 )دانشگاه فرهنگیان (، 12 )شاهد(، 14 ) علوم قضایي(، 
15 )مدیریت بیمه اکو دانشگاه عالمه طباطبایي(، 18 )غیرانتفاعي رفاه(، 20 )بورسیه 
سپاه ( ، 21 ) شهید مطهري(  22 )بورسیه وزارت دفاع( ، 23 )صداو سیما(، 25 )بورسیه 
فوریت های  کارشناسی  و  کارداني  )رشته   29 انتظامي(،  نیروي  )بورسیه   26، ارتش( 
پزشکي پیش بیمارستانی( و 30 ) تربیت مربي عقیدتي سیاسي سپاه( در آزمون سراسري 
معرفي شده اند، بدین وسیله به اطالع مي رساند که با توجه به نتیجه مراحل مصاحبه یا 
صالحیت هاي عمومي افراد از سوي مؤسسات یا هیأت هاي مرکزي گزینش ذي ربط، اسامي 
پذیرفته شدگان نهایي  رشته هاي مختلف تحصیلي فوق الذکر روي درگاه اطالع رساني این 
سازمان قرارگرفته است؛ لذا قبول شدگان الزم است که ضمن فراهم نمودن مدارک الزم 
برای ثبت نام مطابق مدارک اعالم شده در )بند ج( اطالعیه مورخ 99/8/8 در خصوص 
اعالم اسامی پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی )پذیرش با آزمون( آزمون سراسری سال 
1399 مندرج در درگاه اطالع رسانی این سازمان، برای اطالع از زمان و نحوه ثبت نام از 
روز دوشنبه مورخ 99/9/10 )امروز( به درگاه اطالع رسانی دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی 

مراجعه نمایند. ضمناً عدم اقدام به موقع پذیرفته شدگان براي ثبت نام، به منزله انصراف از 
رشته  قبولی اعالم شده خواهد بود. 

یادآوری های مهم:
با توجه به عدم وصول نتیجه مصاحبه معرفی شدگان مرکز آموزش عالی تربیت مربي - 1

عقیدتي سیاسي سپاه – قم، مشخصات هیچ فردی به عنوان پذیرفته شده در این مرحله 
اعالم نخواهد شد.

متقاضیاني که، عالوه بر کد هاي اعالم شده در این اطالعیه، داراي کد قبولي  قبلي - 2
نیز بوده اند، قبولي قبلي آنان لغو شده و مي بایست در رشته قبولي جدید ثبت نام و ادامه 
تحصیل نمایند. الزم به توضیح است که این افراد، براي ثبت نام در رشته قبولي جدید، نیاز 

به انصراف از رشته قبولي قبلي ندارند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد.
همه پذیرفته شدگان رشته هاي تحصیلي دوره روزانه در این مرحله، خواه در رشته - 3

قبولي خود ثبت نام نمایند یا ننمایند، حتي با دادن انصراف قطعي از تحصیل، مجاز به 
ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري سال 1400 براي انتخاب رشته هاي تحصیلي دوره 

روزانه نیستند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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كارشناسي ارشد  آزمون ورودی مقطع  در  و شرکت  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به 
و  »سنجش  قانون  اساس  بر  دانشجو،  پذیرش  که  رساند  می  ناپيوسته سال 1400 
پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي« 
اجرایي  آیین نامة  همچنین  و  اسالمی  شورای  محترم  مجلس   1394/12/18 مصوب 
مربوطه و مصوبات »شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی« 
و مطابق این اطالعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و پذیرش 
آزمون مذکور، که در زمان ثبت نام )آذرماه سال 1399( از سوی این سازمان منتشر می شود، 
صورت خواهد گرفت. ضمناً عناوین رشته هاي امتحانی، گرایش ها و ضرایب دروس هر یک از 

مجموعه های امتحانی این آزمون، در سایت سازمان سنجش درج شده است.

شرایط و ضوابط
1- همه دانشجویان و فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی می توانند، در صورت دارا بودن 

شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام، که همزمان با 
شروع ثبت نام در تاریخ 1399/9/16 در درگاه اطالع رسانی این سازمان منتشر می گردد، 

در این آزمون شرکت نمایند.
2- پذیرفته شدگان قطعی )نهایی( رشته هاي دوره روزانه سال 1399، چه در 
دانشگاه محل قبولي ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه ثبت نام و شرکت 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 1400 را نخواهند داشت.
)طبق  شرایط  داشتن  صورت  در  اصلي،  امتحاني  رشته  بر  عالوه  متقاضی،  هر   -3
یکي  در  مي تواند  مي گردد(،  منتشر  ثبت نام  زمان  در  که  راهنما  دفترچه  مندرجات 
از رشته هاي امتحاني شناور )که در جدول رشته هاي امتحاني با عالمت * مشخص 

شده(، به عنوان رشته امتحاني دوم ثبت نام نماید.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400

اصالحات دفترچه راهنمای ثبت نام:
اصالحات صورت گرفتهمجموعه امتحانیگروه

رشته »اقتصاد نفت و گاز« به صورت بدون گرایش پذیرش می شود و دو گرایش » حقوق و قراردادهاي نفت و گاز« و »بازارها و 2112- علوم اقتصاديعلوم انسانی
ماليه نفت و گاز« به دلیل منسوخ شدن، از رشته مذکور حذف گردید.

فارغ التحصیالن رشته کارشناسی ارشد »مشاوره )تمامی گرایش ها(« مجاز به ثبت نام و پذیرش در این مجموعه امتحانی هستند.2148- مشاورهعلوم انسانی

2160- علوم سياسي و روابط علوم انسانی
بين الملل

نام رشته گرایش »مطالعات سياسي انقالب اسالمي گرایش جامعه شناسی جمهوری اسالمی ایران« به »مطالعات سياسي 
انقالب اسالمي گرایش جامعه شناسی سياسی جمهوری اسالمی ایران« اصالح گردید.

نام رشته گرایش » محيط زیست گرایش آموزش محيط زیست« به رشته »آموزش محيط زیست« بدون گرایش اصالح شد.2177- محيط زیستعلوم انسانی

رشته گرایش »محيط  زیست گرایش برنامه ریزی« به این مجموعه امتحانی اضافه گردید. پذیرش در این رشته گرایش، فقط از سوی 2177- محيط زیستعلوم انسانی
»دانشگاه تهران« صورت خواهد گرفت.

2504- پژوهش هنرهنر
رشته »حکمت هنرهاي دیني« به این مجموعه امتحانی اضافه شد. پذیرش در این رشته گرایش، فقط از سوی »دانشگاه غيرانتفاعی 
ادیان و مذاهب« صورت خواهد گرفت. یادآور می شود که این رشته، همانند سال قبل، برای آزمون سال 1400 از مجموعه امتحانی 

2136 هم پذیرش خواهد داشت، ولی برای سال 1401 صرفاً از مجموعه امتحانی 2504 پذیرش خواهد شد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در باره:

اصالحات دفترچه راهنمای ثبت نام 
و تمدید مهلت ثبت نام در آزمون ورودي

 دوره دکتري نيمه متمرکز )Ph.D( سال 1400
پیرو اطالعیه مورخ 1399/09/01 بدین وسیله ضمن اعالم اصالحات ذیل در دفترچه 
راهنمای ثبت نام  آزمون ورودي دوره دکتري نیمه متمرکز )Ph.D( سال 1400 به اطالع 
متقاضیان ثبت نام مي رساند که به منظور فراهم نمودن تسهیالت بیشتر براي آن دسته از 
داوطلباني که تا تاریخ 1399/09/09 براي ثبت نام در این آزمون اقدام ننموده اند، ترتیبي 
اتخاذ گردیده است که بتوانند تا روز چهارشنبه مورخ 1399/09/12 نسبت به ثبت نام یا 
ویرایش اطالعات خود اقدام نمایند. متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته 

شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنماي ثبت نام و اطالعیه هاي صادر شده و فراهم 
نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز، به درگاه اطالع رساني این سازمان مراجعه و نسبت به 

ثبت نام در آزمون مذکور اقدام نمایند.
ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قباًل نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام نموده اند، 
مي توانند، در صورت تمایل، تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي 

خود اقدام نمایند.
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پیرو هشدارهای متعدد این سازمان مبنی بر سوء استفاده اشخاص و مؤسسات سودجو از نام و اعتبار 
سازمان سنجش آموزش كشور، به اطالع می رساند که با شکایت این سازمان و پی گيری موضوع از 
سوي پليس فتا و نيروی انتظامی، عوامل یک کانال مجعول و غیر واقعی، که به نام سازمان سنجش 
در فضای مجازی )تلگرام ( فعالیت می کرد، شناسایی، دستگير و به منظور اقدامات بعدی، تحویل 

مراجع قضایی شدند.
آموزش کشور،  که سازمان سنجش  به اطالع داوطلبان و شهروندان گرامی می رساند   مجدداً 
هیچ گونه فعالیت و اطالع رسانی در فضای مجازی بجز کانال های اطالع رسانی داخل به نشانی ذیل ندارد:

پیام رسان سروش :   
http://sapp.ir/sanjeshprnoet        

پیام رسان آی گپ :  
https://profile.igap.net/prnoetir    

پیام رسان گپ:   
https://gap.im/prnoetir    

پیام رسان بله:                                  
@prnoetir                                

پیام رسان ایتا :      
https://eitaa.com/prnoetir           
ضمناً از عموم داوطلبان آزمون هاي سراسري خواهشمند است که در صورت مشاهده هرگونه اقدامات خالف 
قوانین و مقررات یا سوء استفاده احتمالی از نام و عنوان این سازمان، مراتب را از طریق شماره تلفن هاي: 

 hefazatazmon@sanjesh.org:36182152-026 و 36182151-026 و آدرس الکترونیکي
نشانی    اینترنتی:  http://q.sanjesh.org/53479  به ستاد خبري اداره کل حراست سازمان سنجش آموزش  یا

کشور گزارش نمایند.                                    
                   روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

قابل توجه داوطلبان آزمون هاي سراسري

هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی

 TOEFL ، GRE،IELTS به اطالع متقاضیان شـرکت در آزمون های بین المللی نظیر
و ... می رسـاند بـا توجـه بـه وجـود تعدادی افراد و شـرکت های سـود جو که  بـا تبلیغات 
و وعده هـای واهـی مبنـی بـر اخـذ مـدارک مـورد نظر، بـا مشـخصات داوطلب  اقـدام به 
کالهبـرداری و اخـذ مبالـغ قابـل توجهی از ایـن افراد می نماینـد، این سـازمان به عنوان 
ناظـر آزمون هـای  بین المللـی در کشـور، ضمـن برخـورد قانونـی و معرفی ایـن مراکز به 

مراجـع قضائـی، موارد ذیـل را  برای اطـالع متقاضیان یـادآوری می نماید:
1 -  تنهـا مدارکـی از طریـق این سـازمان مـورد گواهـی و تأیید قرار خواهنـد گرفت که 
قبـاًل مجـری آزمون از سـوی این سـازمان مجوز برگـزاری آن را دریافت نموده باشـد؛ لذا 
قبـل از پرداخـت هرگونـه وجه از طریق سـایت سـازمان سـنجش آموزش کشـور )بخش 

آزمون هـای بین الملـل( نسـبت به مجـاز بودن مرکـز اطمینان حاصـل نمایید.
شـد  خواهـد  برخـورد  قانـون  برابـر  شـوند  تخلـف  مرتکـب  کـه  داوطلبانـی  بـا   -  2
خواهـد  قـرار  سـازمان  ایـن  آزمون هـای  متخلفـان  فهرسـت  در  آنـان  مشـخصات  و 
آزمون هایـی  در  شـرکت  از  سـال   10 تـا   2 از  داوطلبـان  ایـن  ضمنـاً  گرفـت. 
شـد.  خواهنـد  محـروم  اسـت،  آن  ناظـر  یـا  می نمایـد  برگـزار  سـازمان  ایـن  کـه 
همچنیـن در صورتـی کـه متخلفـان در طول محرومیت اقـدام به ثبت نام در یکـی  مراکز نمایند، 

در هـر مرحلـه از مراحـل آزمون از شـرکت آنـان در آزمون جلوگیری به عمـل خواهد آمد.

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

4 - داوطلبانـی کـه بـا جعـل مـدارک هویتـی سـعی در گمـراه نمـودن مجریـان آزمون 
نماینـد و در آن شـرکت کننـد و تخلـف آنان )حتی پس از دریافت مـدرک ( اثبات گردد، 
برابـر مقـررات برگـزاری آزمون ها، مـدارک مربوط به آنهـا باطل و از شـرکت در آزمون ها 
بـه مـدت 2 تا10سـال محـروم خواهنـد شـد و بـا توجه بـه اینکه جعـل هر گونه اسـناد 
دولتـی و اسـتفاده از سـند مجعـول و شـرکت کردن به جـای داوطلب اصلـی، برابر قانون 
مجـازات اسـالمی )تعزیـرات مصـوب 1375( جـرم تلقـی می شـود و مجـازات کیفری به 
همـراه خواهـد داشـت، ایـن گـروه از متخلفـان بـرای  صـدور احـکام قضائـی بـه مراجع 

قضائـی معرفـی می گردند.
یـادآور می شـود کـه براسـاس قوانین مؤسسـات صاحـب امتیـاز آزمون هـای بین المللی، 
کلیـه مراحـل ثبت نـام آزمون ها بایسـتی شـخصاَ توسـط شـخص متقاضی انجام شـود و 
در صـورت عـدم رعایـت شـرایط ثبت نام، از شـرکت متقاضی در آزمـون ممانعت به عمل 
خواهـد آمـد و در صـورت مشـاهده هرگونه تخلـف در این زمینـه با افراد یا شـرکت های 
سـودجو کـه به روش هـای مختلف اقدام به ثبت نـام متقاضیـان در آزمون های بین المللی 

می نماینـد برخـورد قانونی خواهد  شـد.

بـــا توجـــه بـــه عـــدم پذیـــرش حضـــوری داوطلبـــان بـــه منظـــور جلوگیـــری از 

ـــت ها  ـــت درخواس ـــی و ثب ـــریع در بررس ـــور تس ـــه منظ ـــا و ب ـــروس کرون ـــیوع وی ش

ـــخان  ـــستم پیش ـــه سیـــ ـــد ب ـــی توانن ـــیان م ـــی، متقاضــ ـــورت الکترونیک ـــه ص ب

 خدمــــــات الکترونیکـــی ســــــازمان سنــــجش آمــــوزش کشـــور بـــه آدرس:

ــراه  ــه همـ ــود را بـ ــت خـ ــه و درخواسـ  http://darkhast.sanjesh.org مراجعـ

ـــب ،  ـــرای داوطل ـــت درخواســـت، ب ـــس از ثب ـــاً پ ـــد. ضمن ـــت نماین مســـتندات الزم ثب

ـــود. ـــی ش ـــال م ـــاه ارس ـــام کوت ـــق پی ـــری از طری ـــه و کدرهگی ـــماره نام ش

داوطلبـــان مـــی تواننـــد پـــس از دریافـــت شـــماره و کـــد رهگیـــری از طریـــق پیـــام کوتاه، 

http://rahgiri.sanjesh.org :بـــه پرتال رهگیـــری الکترونیکـــی مکاتبـــات بـــه آدرس 

وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.                                                                                                                

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و پی گيری درخواست داوطلبان به روش الکترونيکی
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 اعالم رشته ها و مواد امتحانی 
آزمون ورودی 

دوره های دکتری )Ph.D( سال 1400
ضمن اعالم رشته ها، مواد امتحانی و ضرایب دروس هر یک از مجموعه های امتحانی 
آزمون ورودی مقطع دكتری )Ph.D( سال 1400 )که در سایت سازمان درج شده 
است(، به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در این آزمون می رساند که پذیرش دانشجو در 
سال 1400 بر اساس قانون »سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی 
در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي« مصوب 1394/12/18 مجلس محترم شورای اسالمی 
و همچنین آیین نامة اجرایي مربوطه و مصوبات »شورای سنجش و پذیرش دانشجو در 
دوره هاي تحصیالت تکمیلی« و مطابق این اطالعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه 
راهنمای ثبت نام پذیرش آزمون مذکور، که در زمان ثبت نام )آذر ماه سال 1399( از سوی 

این سازمان منتشر می شود، صورت خواهد گرفت.
الزم به یادآوری است که بر اساس قانون فوق و مصوبه جلسه 13 مورخ 98/9/30 شورای 
سنجش و پذیرش دانشجو، در دوره های تحصیالت تکمیلی از آزمون دکتری سال 1400 
به بعد، میزان تأثیر هر یک از مولفه ها در سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری 
ناپیوسته، بر حسب هر یک از شیوه های »آموزشیـ  پژوهشی« و »پژوهش محور« به شرح 

زیر است:
الف ـ دكتری آموزشی ـ پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری 

ناپیوسته آموزشیـ  پژوهشی، بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:
1ـ آزمون متمرکز )50 درصد(.

2ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(.
3ـ مصاحبه علمی و سنجش عملی )30 درصد(.

ب ـ دكتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش 
محور، بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

1ـ آزمون متمرکز )30 درصد(.
2ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(.

3ـ مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(.
4ـ تهیه طرحواره )20 درصد(.

اجرای مرحلة اول )آزمون متمرکز( از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، و امتیاز مربوط 
به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و ... از سوی دانشگاه ها و مراکز 

آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.
بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، در دوره هاي تحصیالت تکمیلی، مواد 

آزمون متمرکز دکتری )Ph.D( سال 1400 به شرح زیر خواهد بود:
با ضریب )1( الف( آزمون زبان      
با ضریب )1( ب( آزمون استعداد تحصیلی      
با ضریب )4( ج( آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد  

نوبت دوم )شبانه(،  سنجش و پذیرش برای كليه دوره ها شامل: دوره های روزانه، 
پردیس های خودگردان، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعي، دانشگاه آزاد اسالمی و .... بر اساس 

قانون فوق و آیین نامه اجرایی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت. 

سایر شرایط و ضوابط
1- همه دانشجویان و فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای می توانند، 
در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی، در آزمون ورودی دوره های 

دکتری سال 1400 شرکت نمایند.
2- دارندگان مدرک معادل دوره کارشناسی ارشد، در صورتی که مشمول آیین نامه شماره 
2/77633 مورخ 92/5/28 که از سوی معاون آموزشی وزارت متبوع ابالغ شده باشند، 

می توانند در این آزمون شرکت نمایند.
3- مؤسسات، برای پذیرش دانشجو در مهر ماه، از داوطلبانی می توانند پذیرش به عمل 
آورند که حداکثر تا سی و یکم شهریور ماه همان سال )سال 1400( فارغ التحصیل شوند. 
تاریخ فارغ التحصیلی برای داوطلبانی که شروع تحصیل آنان در صورت وجود ظرفیت 

نیمسال دوم است، سی ام بهمن ماه همان سال )1400( خواهد بود.
4- پذیرفته شدگان قطعی )نهایی( روزانه سال 1399، چه در دانشگاه قبولي ثبت نام کرده 
و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه شرکت در آزمون دکتری سال 1400 را ندارند و یک سال 

محروم از شرکت در این آزمون هستند.
تبصره:  دانشجویان دوره  روزانه آزمون دکتری سال 1398و قبل از آن، در صورت داشتن 
سایر شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون، مي بایست تا 
پایان آخرین روز ثبت نام آزمون دكتري سال 1400، از تحصیل انصراف قطعي حاصل 
نمایند. بدیهي است که در صورت عدم انصراف قطعي از تحصیل دانشجویان پذیرفته شده 
در زمان مقرر، در صورت قبولي این افراد در آزمون دکتری سال 1400، قبولي آنان در این 
آزمون لغو می شود و هیچ گونه اقدامي نسبت به درخواست آنان در این زمینه، امکان پذیر 

نخواهد بود.
6- با توجه به رأي هیأت عمومي دیوان عدالت اداري به شماره 736 مورخ 1399/05/28، 
دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره هاي غیرروزانه دکتري ) به شرط نداشتن مشکل 
نظام وظیفه براي برادران( مي توانند، بدون انصراف از تحصیل، در آزمون دکتري سال1400 
ثبت نام و شرکت نمایند. بدیهي است که این داوطلبان، در صورت قبولي، باید انصراف 

قطعي از رشته قبلي را به دانشگاه جدید محل تحصیل ارائه دهند.
7- سایر شرایط و ضوابط، در دفترچة راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دکتري 

نیمه متمرکز سال 1400 اطالع رساني  شده است.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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»یادگیري« عبارت است از آثاري که محیط از طریق حواس )بینایي، شنوایي، بویایي، 
چشایي و المسه( بر ذهن انسان برجا مي گذارد. این آثار به صورت تغییراتي کم و بیش 
دائمي در »رفتار بالقوه« یادگیرنده به وجود مي آید. بدیهي است که آثار عوامل موقتي و 
زودگذر، مانند خستگي، دارو، عوامل انگیزشي و تغییرات ناشي از رشد )پختگي( یا بلوغ، 
یادگیري محسوب نمي شود؛ ضمن آنکه یادگیري، فقط آن چیزي نیست که به صورت 
تغییرات رفتاري )عملکرد( تجلي مي کند، بلکه آن چیزي است که جزئي از یادگیرنده 
مي شود. در کتاب هاي روان شناسي، یادگیري به صورت »ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتار 
بالقوه یادگیرنده، مشروط به آنکه این تغییر بر اثر  اخذ تجربه رخ دهد« تعریف مي شود. 

با توجه به توضیح مختصري که در مورد یادگیري گفته شد، اینک عوامل مؤثر بر یادگیري 
را بیان مي کنیم:

1ـ آمادگي: 
شاگرد باید از لحاظ رشد جسمي، عاطفي، عقلي و ... به اندازة کافي رشد کرده باشد تا 
بتواند به خوبي یاد بگیرد، و یادگیري، زماني برایش مثمر ثمر خواهد بود که از هر نظر، 
آمادگي الزم را داشته باشد. آمادگي یک فرد در زمینه هاي مختلف، متفاوت است؛ بدین 
معنا که فرد ممکن است که از لحاظ عقلي آماده باشد، ولي از نظر عاطفي، فاقد احساس 
مطبوع نسبت به امر مورد نظر باشد؛ مثاًل ترس از معلم، احساس عدم امنیت، دلهره، 

اضطراب و ... امر یادگیري را در زمینه مورد نظر مختل مي کند.
2ـ حضور ذهن: این مسأله، نقش مهمي در فرایند یادگیري ایفا مي کند. وقتي مطلبي )از 
طریق محرکي مانند نور یا صوت( با چشم دیده یا با گوش شنیده مي شود، چنانچه به آن 
مطلب بر اساس ادراک  انتخابي، دقت کافي مبذول شود، با نظم منطقي وارد حافظه دراز 
مدت مي گردد و تکرار ذهني هم براي تثبیت آن مطلب انجام مي گیرد؛ در این صورت، 

بازیابي آن مطلب، بسیار آسان و سهل خواهد بود. 
عواملي که مي توانند در تحریک حضور ذهن مؤثر باشند، عبارتند از:

الف( آ گاهي از هدف یادگيري: اصوالً هدف، انگیزه ایجاد مي کند، و وقتي که فراگیرنده از 
هدف یادگیري مطلب یا پیام آ موزشي مطلع بوده و آن هدف، مناسب با عالیق، استعدادها 
و امکانات اجرایي او باشد، در احضار و بازیابي مطالب موجود در حافظه دراز مدت، دچار 

اشکال نخواهد شد.
ب( انگيزش: انگیزش، به مثابه نیروي محرکه اي است که فراگیرنده را در جهت رسیدن 
به هدفش، به فعالیت وا مي دارد. یادگیري نیازمند انگیزش است و هرچه انگیزش بیشتر 

باشد، فراگیرنده در راه رسیدن به هدف خود، تالش بیشتري خواهد کرد.
هر  انگیزش، الزمة  ایجاد  یاد گرفته شود: هر چند  باید  به مطالبي كه  ج( توجه 
آموزشي است، ولي به تنهایي کافي نیست؛ زیرا باید با سعي و کوشش فراگیرنده براي 
جذب اطالعات نیز همراه باشد. عده اي از متخصصان امر آموزش، بي توجهي و بي دقتي را 

مهم ترین دلیل یاد نگرفتن مطلوب )مطالبي که باید یاد گرفته شود( مي دانند.

3ـ انگيزش: 
انگیزش به معني جنبش و حرکت است و در روان شناسي به آن اصطالحاً »دینامیک 
رفتار« مي گویند. اصطالح دینامیک رفتار نیز از علم فیزیک اخذ شده است و منظور از آن، 
نیرویي است که باعث ایجاد حرکت در اجسام مي شود. دلیل کاربرد این اصطالح، یعني 
دینامیک یا انگیزش رفتار، آن است که این انگیزش نیز باعث ایجاد حرکت موجودات زنده 

مي شود. 
روان شناسان تربیتي، انگیزش را فن به کار بردن عواملي مي دانند که رغبت و عالقه 
فراگیران را به فعالیت معیني برمي انگیزاند. در مسائل تربیتي و آموزشي، انگیزش، هم 
به عنوان هدف و هم به عنوان وسیله، مطرح شده است. انگیزش، وقتي به عنوان هدف 
مطرح مي شود که منظور ما از ایجاد آن، عالقه مند کردن فراگیران به مواد درسي باشد، و 
طرح آن به عنوان وسیله، زماني است که از آن به منزلة پیش نیاز یادگیري استفاده شود. 
»لوین«، روان شناس آلماني، در جمله اي مي گوید: »انگیزش، عالي ترین شاهراه یادگیري 
است«؛ یعني انگیزش، شرط ضروري هر نوع یادگیري است؛ ضمن 
آنکه مهم ترین عامل توجیه کنندة پیشرفت درسي فراگیراني که از 
نظر استعداد یادگیري مطالب، یکسان بوده، اما پیشرفت تحصیلي 
متفاوتي داشته اند، میزان انگیزش آنان نسبت به آن درس بوده است.

4ـ تجارب گذشته:
آمادگي شاگرد در حد وسیعي، یا تحت تأثیر آموخته ها و تجارب و 
آموخته هاي گذشته وي قرار دارد و یا اینکه بعداً از این آموخته ها 
تأثیر خواهد پذیرفت. آزوبل، در این مورد گفته است: »اگر قرار بود 
تمام مطالب روان شناسي پرورشي را تنها در یک اصل خالصه کنم، 
آن اصل این بود: تنها عامل مهمي که بر یادگیري بیشترین تأثیر را 
دارد، آموخته هاي قبلي یادگیرنده است.« بنا به تعبیر آزوبل، یادگیري 
قبلي یادگیرنده، احتماالً مهم ترین عامل تعیین توفیق یا شکست او 

»يادگريی« را بیاموزیم!
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اگر  یادگیرنده،  ضمناً  است.  یادگیري  در 
از  مجموعه اي  براي  را  الزم  پیش نیازهاي 
هدف هاي آموزشي بداند، آماده خواهد بود 

که آموزش معني دار را نیز دریافت کند.

5ـ  شرایط و محيط یادگيري: 
محیط ممکن است مانند: نور، هوا، تجهیزات 
و امکانات آموزشي، فیزیکي باشد، و طبیعي 
است که هرچه امکانات آموزشي براي یک 
فرد بیشتر فراهم شود، یادگیري، بهتر صورت 
رابطه  مانند:  است  مي گیرد. محیط ممکن 
بین معلم با شاگرد، رابطه والدین با یکدیگر 
و نگرش والدین و مربیان و ...، که هر یک 
یادگیرندگان  یادگیري  میزان  در  مي توانند 

مؤثر باشند، عاطفي باشد. به هر حال، امکانات محیط آموزشي، وضع اجتماعي، فرهنگي 
و اقتصادي خانواده، انگیزش والدین و مربیان نسبت به تحصیل و ... مي توانند بر کیفیت و 

کمیت یادگیري مؤثر باشند.

6ـ روش تدریس معلم: 
اگر معلم به نظریه ها و اصول یادگیري آشنا نباشد و تدریس را تنها وسیله اي براي انتقال 
واقعیت هاي علمي بداند و تجارب یادگیري را منحصر به نشستن در کالس، گوش دادن 
و حفظ کردن مطالب شنیده شده یا نوشته شده در کتاب تصور کند، مسلم است که در 
تقویت کنجکاوي و پرورش استعدادها و تفکر علمي شاگردان، موفقیت چنداني به دست 

نخواهد آورد.

7ـ  رابطة کل و جزء: 
طرفداران مکتب »گشتالت« عقیده دارند که کل، اجزاء را در یک طرح و زمینه قرار 
مي دهد و ارتباط آنها را با یکدیگر روشن مي سازد. در یادگیري به شیوة گشتالت، »ادراک«، 
»بینش« و »حل مسأله«، اساس کار است و با به کارگیري آن، کوشش مي شود که با توجه 

به کل مسأله و پي بردن به اجزا و کسب بینش، مسأله مورد نظر حل شود.
امروزه آزمایش هاي متعدد، نشان داده است که اگر به فرد، یک اصل یا مطلبي را آن چنان 
بیاموزند که بتواند آن را عماًل بسازد یا ایجاد کند، یادگیري او سریع تر و مؤثرتر انجام 
مي شود تا اینکه آن را به صورت مجموعه اي از مطالب بي ارتباط و مستقل از یکدیگر، به 
وي بیاموزند. برخي از روان شناسان نیز معتقدند که روش جزء هم داراي ارزش هایي است. 
در روش جزء، آثار کار زودتر نمایان مي شود و این همان انگیزش است، و کاري که به 
انجام مي رسد، موجب بروز احساس بهتري در زمینة به یاد سپردن در شخص مي شود. 
افراد همواره نمي توانند تمام بندهاي یک شعر را به صورت یک واحد یاد بگیرند، اما همین 

افراد مي توانند کل یک شعر را به واحدهاي 
کوچکتري بخش کنند و به خاطر بسپارند و 

آن گاه این واحدها را با یکدیگر ترکیب کنند.
این  به  را  روش  دو  این  آي.هاولند«  »کارل 
ترتیب خالصه مي کند: با استفاده از روش جزء، 
موفق  زودتر  که  مي کند  احساس  یادگیرنده 
مي شود. در اینجا اجزاء به هدف هاي فرعي اي 
تبدیل مي شوند که شخص را به سمت هدف 
اصلي هدایت مي کنند، و رضایتي که از رسیدن 
به هدف هاي فرعي حاصل مي شود، به این امر 
به  کل،  روش  گیري  کار  به  مي کند.  کمک 
زمان و تالش بیشتري نیاز دارد، و چون آثار 
آن به زودي ظاهر نمي شود، موجب تضعیف 
روحیة شخص مي گردد؛ اما یادگیرنده با تجربه 
مي داند که اگر چه نتایج کار با تأخیر پدیدار مي شود، ولي در دراز مدت ثابت مي شود که 

روش کل مؤثرتر از روش جزء است.

8ـ  تمرین و تکرار: 
تمرین و تکرار مؤثر، باید شرایط و ویژگي خاصي داشته باشد؛ از جمله باید منظم و مرتب 
بوده و طول دوره هاي آن مناسب باشد، و در شرایط واقعي و طبیعي انجام پذیرد. یک 
مطلب وقتي در حافظه مي ماند که بارها مرور و تکرار شود؛ بنابراین، سعي کنید که هر 
مطلب فراگرفته شده را به کار گیرید؛ چون هیچ چیز نمي تواند جاي تمرین عملي را بگیرد؛ 

اما باید در نظر داشت که تمرین نباید بیش از حد، طوالني و خسته کننده باشد. 

انگيزش، به مثابه نيروي محرکه اي است که فراگيرنده را در جهت رسيدن 
به هدفش، به فعاليت وا مي دارد. یادگيري نيازمند انگيزش است و هرچه 

انگيزش بيشتر باشد، فراگيرنده در راه رسيدن به هدف خود، تالش 
بيشتري خواهد کرد

اگر معلم به نظریه ها و اصول یادگيري آشنا نباشد و تدریس را تنها 
وسيله اي براي انتقال واقعيت هاي علمي بداند و تجارب یادگيري را 

منحصر به نشستن در کالس، گوش دادن و حفظ کردن مطالب شنيده 
شده یا نوشته شده در کتاب تصور کند، مسلم است که در تقویت کنجکاوي 

و پرورش استعدادها و تفکر علمي شاگردان، موفقيت چنداني به دست 

نخواهد آورد
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 مصوبات بيست و چهارمين جلسه شوراي سنجش
و پذیرش دانشجو مورخ 1399/7/22  

و همچنين منابع سؤاالت آزمون سراسري  سال 1400 

الفـ  دروس عمومی 

مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

1- زبان و ادبيات فارسی
97دهم110201فارسی )1(

98یازدهم111201فارسی )2( 
99دوازدهم112201فارسی )3( 

2- عربی

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

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

عمومی گروه آزمایشی 
علومانسانی

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

علومانسانی  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 علومانسانی 98یازدهم111204دین و زندگی )2(

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

عمومی گروه آزمایشی 
علومانسانی

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

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

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

4- زبان انگليسی
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- ریاضيات

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

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

99دوازدهم112215ریاضیات گسسته 

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

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

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

98یازدهم111237زمین شناسی 1- زمين شناسی

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

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

4- فيزیک
97دهم110214فیزیک  )1(
98یازدهم111244فیزیک )2( 
99دوازدهم112244فیزیک )3( 

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

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

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

97دهم110221اقتصاد 2- اقتصاد

3- زبان و ادبيات 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- جغرافيا
97دهم110218جغرافیای ایران

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

7- علوم اجتماعی
97دهم110220جامعهشناسی )1(
98یازدهم111222جامعهشناسی )2(
99دوازدهم112222جامعهشناسی )3(

98یازدهم111226فلسفه 8- فلسفه
99دوازدهم112226فلسفه )2(

97دهم110223منطق9- منطق
98یازدهم111224روانشناسی10- روانشناسی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور     
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به اطالع همه متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون كارشناسي ارشد فراگير دانشگاه 
پيام نور بهمن ماه سال 1399 )نوبت بيست و یکم( مي رساند که ثبت نام براي شرکت در 
آزمون مذکور، از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان از روز چهارشنبه 99/09/05 آغاز شده 
است و در روز چهارشنبه 99/09/12 پایان مي پذیرد؛ لذا متقاضیان ثبت نام که داراي شرایط 
عمومي و اختصاصي به شرح ذیل هستند، مي توانند در آزمون مذکور ثبت نام و شرکت نمایند.

شرایط ثبت نام:
هر متقاضی بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون 

مي تواند در یک کدرشته  امتحاني ثبت نام  و در آزمون مربوط شرکت  نماید.
متقاضیان الزم است که ابتدا دفترچه راهنماي ثبت نام را مطالعه نموده و در صورت واجد 
  www.sanjesh.org :شرایط بودن شخصاً به درگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني
مراجعه و نسبت به پرداخت هزینه خرید کارت اعتباري ثبت نام در آزمون به شرح ذیل، 
اقدام کنند و سپس مراحل بعدي را به انجام برسانند. ضمناً دفترچه راهنمای ثبت نام این 
آزمون، همزمان با شروع ثبت نام، از روز چهارشنبه 99/9/5 در درگاه اطالع رسانی این 

سازمان در دسترس داوطلبان قرار گرفته است.
مراحلي که متقاضی باید براي ثبت نام اقدام کند:

1- مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان براي تهیه کارت اعتباري ثبت نام )سریال 12 
رقمي( و دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام.

2- تهیه فایل عکس اسکن شده متقاضی بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنماي 
ثبت نام.

3- آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام.
4- ثبت نام از طریق درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور در زمان مقرر 

)99/09/05 لغایت 99/09/12(.
5- با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتي انجام مي  شود، متقاضیان 
الزم است با استفاده از کارت هاي عضو شبکه شتاب، که پرداخت الکترونیکي آنها فعال 
است، با مراجعه به درگاه اطالع رساني مذکور و پرداخت مبلغ 950/000 )نهصد و پنجاه 
هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون اقدام نمایند. الزم به توضیح است که 
هزینه ثبت نام در این آزمون، به حساب مشخص شده در دانشگاه پیام نور واریز خواهد شد.

یادآوری های مهم:
1- مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.

2- مسؤولیت  صحت  تمامی مندرجات  تکمیل  شده  )مندرجات  فرم  تقاضانامه( به  عهده  
متقاضی خواهد بود.

3- پس از پایان مهلت مرحله ویرایش اطالعات تقاضانامه، اعمال هیچ گونه تغییري در 
مندرجات فرم  تقاضانامه  ثبت نام امکان پذیر نیست؛ بنابراین،  متقاضی  باید در زمان تکمیل 

اطالعات تقاضانامه، نهایت دقت را به کار گیرد.
4- هر موقع  مشخص  شود که  متقاضی،  حقایق  را کتمان  نموده  یا واجد یکي  از شرایط و 
ضوابط مندرج  در  دفترچه  راهنما  نیست، در هر مرحله اي  از آزمون  )ثبت نام ، شرکت  در 

آزمون ، پذیرفته شدن ، حین  تحصیل  در دانشگاه  و ...( محروم  خواهد شد.
دستورالعمل و نحوه تکميل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:

به متقاضیان توصیه مي شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام، 
ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل نموده و سپس بر اساس 
فرم پیش نویس با مراجعه به درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور، اطالعات 
الزم را بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمایند. ضمناً متقاضیان الزم است 
که در درج اطالعات ثبت نام دقت نمایند. بدیهي است که در صورت مشاهده هرگونه 
مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک متقاضی، در صورت پذیرفته 

شدن در آزمون، مطابق ضوابط با وي رفتار خواهد شد. 

زمان توزیع کارت اینترنتي، برگزاري و محل آزمون:
بر اساس برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون کارشناسي ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 
بهمن ماه سال 1399 )نوبت بیست و یکم( در روز جمعه مورخ 99/11/17 برگزار خواهد 
شد. متقاضیان الزم است که از روز سه شنبه مورخ 99/11/14 لغایت روز پنجشنبه مورخ 
99/11/16 با مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان، نسبت به تهیه پرینت كارت 
و راهنماي شركت در آزمون اقدام نمایند. محل آزمون متقاضیان بر اساس استان 
و شهرستان انتخابي مندرج در بند 28 تقاضانامه تعیین مي گردد؛ لذا مقتضي است که 
متقاضیان، با مراجعه به جدول شماره 6 دفترچه راهنماي ثبت نام و درج کد مربوط به 

استان و شهر مورد نظر در تقاضانامه ثبت نام اقدام نمایند.
نـکات و توصيه هاي  مـهم :

که  مي گردد  توصیه  اکیداً  کارشناسي،  دوره   معدل  درصدي  تأثیر 20  به  توجه  با   )1
متقاضیان، معدل دوره کارشناسي خود را با توجه به توضيحات مندرج در دفترچه 
با دقت درج نمایند. شایان ذکر است که معدل کارشناسي تراز شده و میانگین وزني آنها 

تأثیر بیست درصدي در نمره کل متقاضیان خواهد داشت.
امتحاني  امتحاني و همچنين شهرستان محل حوزه  انتخاب كد رشته   در   )2
خود دقت نمایيد؛ زیرا  پس از دریافت کد پي گیري 16 رقمي در این خصوص، به 

درخواست هاي متقاضیان مبني بر اصالح یا جابجایي، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3( با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، در خصوص اشتباه 
از  آنان  براي متقاضياني كه ثبت نام  )این موضوع  ارسال عکس متقاضيان  در 
سوی دیگران انجام مي شود، رخ داده است( تأكيد مي گردد كه عالوه بر كنترل 
اطالعات ثبت نامي، حتماً نسبت به كنترل عکس ارسالي دقت نمایيد تا اشتباهًا 
عکس متقاضی دیگري به جاي عکس شما ارسال نگردد. بدیهي است كه در 
صورت ارسال عکس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقی شده 

و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
4( توصیه  مي شود که متقاضیان، پس از تکمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده 6 رقمي 
و کد پي گیري 16 رقمي، یک نسخه پرینت از تقاضانامه شان تهيه و مندرجات آن را 

کنترل نموده و آن را نزد خود نگهداري نمایند.
5( هرگونه  تغییري  از طریق  نشریه پیک  سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  سازمان 
 سنجش (، درگاه اطالع رساني سازمان سنجش و در صورت لزوم  از طریق رسانه هاي جمعی 

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

 http://rahgiri.sanjesh.org وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع 
شوند. 

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

42163-021 نیز در میان بگذارند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در باره:

شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسي ارشد فراگير 
دانشگاه پيام نور  بهمن ماه  سال 1399 )نوبت بيست و یکم(
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بـه اطـالع همـه متقاضیـان ثبت نـام و شـرکت در آزمـون ورودي مقطـع دکتـري 
نیمـه متمرکـز )Ph.D( سـال 1400 براي پذیـرش در دوره هاي روزانـه، نوبت دوم، 
دانشـگاه آزاد اسـالمي، دانشـگاه پیام نـور، دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـي 
غیرانتفاعـي و پردیـس خودگـردان دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالي مي رسـاند 
کـه بـا توجه بـه نکات ذیل و همچنین در نظر داشـتن شـرایط عمومـي و اختصاصي 
آزمـون مذکـور  آزمـون، مي تواننـد در  راهنمـاي شـرکت در  منـدرج در دفترچـه 

ثبت نـام و شـرکت نماینـد. 

شرایط ثبت نام:
ثبت نـام بـراي آزمـون ورودي مقطـع دکتـري نیمه متمرکـز )Ph.D( سـال 1400 
آغـاز شـده اسـت و در روز چهارشـنبه مـورخ  از روز یکشـنبه مـورخ 99/09/02 
99/09/12 پایـان مي پذیـرد. الزم بـه تأکیـد اسـت کـه ثبت نـام در ایـن آزمـون، 
 منحصـراً بـه صـورت اینترنتي و از طریق درگاه اطالع رسـاني این سـازمان به نشـاني:

www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.
هـر متقاضـی بـر اسـاس ضوابط منـدرج در دفترچـه راهنمـاي ثبت نام و شـرکت در 
آزمـون مي توانـد در یـک کـد رشـته  امتحانـي  ثبت نـام  و در آزمـون مربوط شـرکت  

ید. نما
متقاضیـان الزم اسـت کـه ابتـدا دفترچـه راهنمـاي ثبت نـام را مطالعـه نمـوده و در 
صـورت واجد شـرایط بودن، نسـبت به پرداخـت هزینه خرید کارت اعتبـاري ثبت نام 
در آزمـون بـه شـرح ذیـل، اقدام کننـد و سـپس مراحل بعـدي را به انجام برسـانند.

مراحلي که متقاضی باید براي ثبت نام اقدام کند:
1- مراجعـه بـه درگاه اطالع رسـاني ایـن سـازمان بـه نشـاني فـوق براي تهیـه کارت 
اعتبـاري ثبت نـام )سـریال 12 رقمي( و دریافـت دفترچه راهنماي ثبت نـام )دفترچه 

  .)1 شماره 
2- تهیـه فایل عکس اسـکن شـده متقاضی بر اسـاس توضیحات منـدرج در دفترچه 

راهنمـاي ثبت نام.
3- آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز به منظور ثبت نام.

4- بـا توجـه بـه اینکـه پرداخت هزینـه ثبت نام منحصـراً به صـورت اینترنتـي انجام 
مي گیـرد، متقاضیـان الزم اسـت کـه بـا اسـتفاده از کارت هـاي بانکـي عضـو شـبکه 
شـتاب، کـه پرداخـت الکترونیکي آنها فعال اسـت، بـا مراجعه به درگاه اطالع رسـاني 
سـازمان و پرداخـت وجـه ثبت نـام شـرکت در آزمـون، نسـبت بـه ثبت نـام در ایـن 

آزمـون اقـدام نمایند.
5- بـا توجـه بـه اینکـه مقـرر گردیـده اسـت کـه در مراحـل مختلـف فرآینـد ایـن 
آزمـون، خدماتـي از طریـق پیـام کوتـاه بـه متقاضیـان ارائـه شـود، متقاضیانـي کـه 

تمایـل بـه اسـتفاده از خدمات پیـام کوتاه دارند، بـا انتخاب گزینه مربـوط و پرداخت 
هزینـه اسـتفاده از خدمـات پیـام کوتـاه، مي تواننـد از این خدمـات اسـتفاده نمایند.

دستورالعمل و نحوه تکميل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:
بـه متقاضیان توصیه مي شـود که مطابق دسـتورالعمل منـدرج در دفترچه راهنماي 
ثبت نـام، ابتـدا فـرم پیـش نویـس تقاضانامـه منـدرج در دفترچـه مذکـور را تکمیل 
نمـوده و سـپس بـر اسـاس فـرم پیش نویـس، بـا مراجعـه بـه درگاه اطالع رسـاني 
برنامـه  بندهـاي  اسـاس  بـر  را  اطالعـات الزم  آمـوزش کشـور،  سـازمان سـنجش 
نرم افـزاري ثبت نـام وارد نماینـد. ضمنـاً متقاضیـان الزم اسـت کـه در درج اطالعـات 
ثبت نـام دقـت نماینـد. بدیهـي اسـت کـه در صـورت مشـاهده هرگونـه مغایـرت در 
مـوارد قیـد شـده در تقاضانامـه ثبت نـام بـا مـدارک متقاضـی، در صـورت پذیرفتـه 

شـدن در آزمـون، مطابـق ضوابـط بـا وي رفتـار خواهد شـد.

زمان توزیع کارت اینترنتي و محل آزمون:
براسـاس برنامـه زماني پیش بیني شـده، آزمـون ورودي مقطع دکتـري نیمه متمرکز 
)Ph.D( سـال 1400 در روز جمعه مورخ 99/12/15 برگزار خواهد شـد. متقاضیان 
مـورخ  پنجشـنبه  روز  لغایـت  مـورخ 99/12/12  روز سه شـنبه  از  کـه  اسـت  الزم 
99/12/14 بـا مراجعـه بـه درگاه اطالع رسـاني این سـازمان، نسـبت به تهیـه پرینت 
کارت شـرکت در آزمـون و راهنمـاي شـرکت در آزمـون اقـدام نمایند. محـل آزمون 
متقاضیـان، بـر اسـاس اسـتان و شهرسـتان انتخابـي منـدرج در بنـد 39 تقاضانامـه 
تعییـن مي گـردد؛ لـذا مقتضـي اسـت کـه متقاضیـان، بـا مراجعه بـه جدول شـماره 
2 دفترچـه راهنمـاي ثبت نـام و درج کـد مربـوط بـه اسـتان و شـهر مـورد نظـر در 

تقاضانامـه ثبت نـام، اقـدام نمایند.

توصيه هاي  مـهم :
1( متقاضیـان، پـس از تکمیـل تقاضانامـه، دریافـت شـماره پرونـده 6 رقمـي و کـد 
پي گیـري 16 رقمـي، یک نسـخه پرینت از تقاضانامه شـان تهيـه و آن را نزد 

نمایند. نگهـداري  خود 
2( در انتخـاب كدرشـته  امتحانـي و همچنيـن شهرسـتان محـل حـوزه 
امتحانـي خـود دقت نمایيـد؛ زیرا پـس از دریافـت کـد پي گیـري 16 رقمي در 
ایـن خصـوص، بـه درخواسـت هاي متقاضیـان مبني بـر اصالح یـا جابجایـي، ترتیب 

اثـر داده نخواهد شـد.
3( بـا توجـه بـه مشـکالت بـه وجـود آمـده در آزمون هـاي قبلـي، در 
خصوص اشـتباه در ارسـال عکـس متقاضيان، كـه این موضوع اكثـراً براي 
متقاضيانـي كـه ثبت نـام آنان از سـوی دیگـران انجـام مي شـود رخ داده 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

  شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام در 

آزمون ورودي مقطع دکتري نيمه متمرکز 
)Ph.D( سال 1400
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اسـت، تاكيـد مي گردد كـه، عـالوه بر كنتـرل اطالعـات ثبت نامـي، حتمًا 
نسـبت به كنتـرل عکس ارسـالي دقت نمایيد تا اشـتباهًا عکـس متقاضی 
دیگـري به جاي عکس شـما ارسـال نگـردد. بدیهي اسـت كـه در صورت 
ارسـال عکـس اشـتباهي از طرف متقاضـي، فرد بـه عنوان متخلـف تلقي 

و مطابـق مقـررات بـا وي رفتار خواهد شـد.
4( هرگونه  تغییري  از طریق  نشـریه پیک  سـنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رسـاني  
سـازمان  سـنجش (، درگاه اطالع رسـاني سـازمان سـنجش و در صورت لزوم  از طریق 

رسـانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شـد. 

نحـوه ارسـال درخواسـت یا ارتبـاط غيرحضوری با سـازمان سـنجش 
کشـور آموزش 

بـا توجـه به عـدم پذیـرش حضـوری متقاضیان بـه منظور جلوگیـری از شـیوع ویروس 
کرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضیان، 

در صورت داشـتن هر گونه سـؤال، می توانند به سیسـتم پیشـخان خدمات الکترونیکی 
 http://darkhast.sanjesh.org :سـازمان سـنجش آموزش کشـور بـه آدرس 

مراجعـه و درخواسـت خـود را بـه همـراه مسـتندات الزم ثبـت نماینـد. پـس از 
ثبـت درخواسـت، بـرای متقاضـی شـماره نامه و کد رهگیـری از طریق پیـام کوتاه 
ارسـال می شـود و متقاضیـان می تواننـد پـس از دریافـت شـماره و کدرهگیـری 
آدرس: بـه  مکاتبـات  الکترونیکـی  رهگیـری  پرتـال  بـه  کوتـاه،  پیـام  طریـق   از 

خـود  درخواسـت  وضعیـت  آخریـن  از  و  http://rahgiri.sanjesh.org وارد 
مطلع شـوند. 

ضمنـاً متقاضیـان، در صـورت لـزوم، مي تواننـد سـؤال یـا سـؤاالت خـود را بـا بخش 
پاسـخگویي اینترنتي سـازمان سـنجش آموزش کشـور و یا در روزها و سـاعات اداری 

بـا شـماره تلفـن: 42163-021 نیز در میـان بگذارند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدین وسیله به اطالع دانش آموزان عزیز پایه 
تحصیلی  سال  آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم  که  می رساند  دوازدهم 

1399-1400 از سوی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به  منظور:
)1( آشنایی داوطلبان با شیوه برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی سال 1400؛
در  اختصاصی  و  عمومی  دروس  زمینه  در  داوطلبان  مکتسبه  معلومات  ارزیابی   )2(

مقاطع زمانی مختلف؛ 
)3( تعیین و تشخیص میزان پیشرفت تحصیلی داوطلب در زمینه دروس عمومی و 

اختصاصی؛ 
)4( فراهم آوردن زمینه های الزم به منظور مقایسه نمرات مکتسبه در زمینه دروس 
و  تحصیل  محل  استان  و  شهرستان  داوطلبان  با  داوطلب  هر  اختصاصی  و  عمومی 

همچنین داوطلبان سراسر کشور؛ 
)5( آشنایی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و کاهش اضطراب 

حضور در جلسة برگزاری آزمون سراسری سال 1400 و ... ؛
)6( کمک به واحدهای آموزشی با توجه به نتیجه آزمون، برگزار می گردد.

از مزیت های »آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم«، می توان به موارد 
زیر اشاره کرد:

* آشنایی کامل با شیوة درست مطالعة کتاب های درسی؛
* عمیق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتاب های درسی هر پایه؛

* آشنایی با پرسش های چهارگزینه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
* دریافت ارتباط موجود میان مطالب هر درس در پایه های مختلف؛

* ممارست و تمرین در مدیریت زمان؛
* شبیه سازی فضای آزمون سراسری و آشنایی داوطلب با این فضا؛

* کاهش تدریجی استرس و هیجانات ناشی از آزمون؛
* آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصیلی.

نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است. ضمنًا زمان شروع ثبت 
نام از روز دوشنبه مورخ 23 / 04 / 99 مي باشد:

   :      
         

                     
  1399-1400        :  

)1 (             1400  
)2              (   
)3     (           
)4   (                     

        
)5 (                    1400  ...   
)6           (.  

  »   « :       
          
            
            
            
        
            
          
             .  

       .          23  /04  /99 : 

  
     :  

                    
         1399-1400  .           

              





  

  .      24/05/99       
   

    
  .      14/06/99  
  .      28/06/99  







  

 1 .      25/07/99  

     
   
   

  
   

()  

 2 .      16/08/99  
 3 .      07/09/99  
 4      11/09/99    28/09/99  
 5     02/10/99    19/10/99  
 6      23/10/99    10/11/99  
 7       14/11/99    01/12/99  
 8       21/11/99    15/12/99  




  

   ()     19/12/1399     27/01/1400  
        31/01/1400     17/02/1400  

        21/02/1400     07/03/1400  
        11/03/1400     28/03/1400  

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم:
شـرکت تعاونی خدمات آموزشـی، با بررسـی های همه جانبه و دریافت نظرات مشـاوران، 
دبیـران و مدیـران محترم مراکز آموزشـی، مجموعـة آزمون های آزمایشـی را مجموعاً در 
پانـزده نوبـت بـرای سـال تحصیلـی 1399-1400 طراحـی نمـوده اسـت. سـه نوبت از 
آزمون های آزمایشـی به صورت تابسـتانه، هشـت نوبت از آزمون های آزمایشـی به صورت 
مرحلـه ای و چهـار نوبـت از آزمون هـای آزمایشـی به صـورت جامـع برگـزار خواهد شـد 
تـا داوطلبـان شـرکت کننـده در آزمون هـای آزمایشـی سـنجِش دوازدهم، با 
ارزیابـی کامـاًل علمـی و اسـتاندارد، بتواننـد از وضعیـت علمی و تحصیلی خود شـناخت 
پیـدا کـرده و در هـر مرحلـه از آزمون هـا نسـبت به رفع مشـکالت تحصیلی خـود اقدام 

نمایند.
آزمون هـای تابسـتانه: آزمون های تابسـتانه در سـه نوبـت و در ماه هـای مرداد و شـهریور 

اطالعيه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارۀ :  

ثبت نام آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم
 ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم
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99 بـا هـدف ارزیابی مطالعـات تابسـتانی داوطلبان برگزار خواهد شـد. 
توجـه: آزمون هـای تابسـتانه فقط برای سـه گروه آزمایشـی علـوم ریاضی و فنی، 

علوم تجربی و علوم انسـانی برگـزار خواهد شـد.
آزمون های مرحلـه ای: آزمون هـای مرحله ای کـه در هشـت نوبت از ابتدای سـال 
تحصیلـی تـا پایـان اسـفند 99 برگـزار خواهنـد شـد. آزمون هـای مرحلـه ای، بر اسـاس 
تقسـیم بندی منابـع درسـی برگزار می شـود؛ به طوری که در هـر مرحلـه از آزمون، طبق 
تقسـیم بندي هاي انجام شـده، از داوطلبـان امتحـان بـه عمـل می آیـد؛ عالوه بـر این، در 
آزمون هر مرحله، ممکن اسـت که از قسـمت یا قسـمت های مربوط به مراحل قبل نیز 
امتحـان گرفتـه  شـود؛ لیکـن در هر مرحله، سـؤاالت امتحانـي با تأکید بـر منابع مربوط 
بـه همـان مرحلـه طراحي می شـود )بـراي مثـال، در مرحله سـوم، آزمون قسـمت هاي 
مربـوط بـه آزمـون اول و دوم هـم ممکن اسـت که منظور شـود؛ با این تأکید که بیشـتر 

سـؤاالت از قسـمت سـوم خواهد بود(.
آزمون هـای جامع: از ابتـدای سـال 1400 و تا قبـل از برگـزاری آزمون سراسـری 
سـال 1400، چهـار نوبـت آزمـون آزمایشـی جامـع بـا فاصله هـای زمانـی هدفمنـد و 

خصوصیـات و ویژگی هـای منحصـر بـه فـرد و مکمـل یکدیگـر برگـزار می شـود.

زمـان و نحوه توزیع اینترنتـی کارت ورود به جلسـه و کارنامه آزمون هاي 
سنجش: آزمایشی 

کارت ورود بـه جلسـه آزمون هـای آزمایشـی سـنجش بـرای کلیـه داوطلبـان 
سراسـر کشـور، از روز سه شـنبه قبل از برگزاری هر آزمون، منحصراً از طریق سـایت 
 www.sanjeshserv.ir :اینترنتـی شـرکت تعاونی خدمـات آموزشـی بـه نشـانی
توزیـع می گـردد و داوطلبـان، با مراجعه به سـایت اینترنتی فوق الذکر، نسـبت به پرینت 

کارت ورود بـه جلسـه خود اقـدام می نمایند.
کارنامـه نتایـج هـر نوبـت از آزمون هـای آزمایشـی سـنجِش دوازدهم، در 
بعدازظهـر همـان روز برگـزاری هر آزمون، از طریق سـایت اینترنتی شـرکت به نشـانی: 
 www.sanjeshserv.irمنتشـر می گـردد. ضمناً بـه اطالع دانش آموزان می رسـاند 
کـه محاسـبه نمـره کل آزمون هـای آزمایشـی، بـر اسـاس آخریـن مصوبـات و ضوابـط 
سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور انجـام خواهـد شـد. همچنیـن نمـره آزمـون دروس 
عمومـی و اختصاصـی، هماننـد آزمـون سراسـری و بـر اسـاس نمـره آزمـون عمومی )با 
توجـه بـه ضرایـب( به عـالوه سـه برابـر نمـره آزمـون اختصاصـی )بـا توجه بـه ضرایب( 

تقسـیم  بـر مجمـوع کل ضرایب محاسـبه می شـود.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:
بـا توجـه بـه جـدول شـهریه فـوق و هزینه هـای ثبت نـام منـدرج در آن، این امـکان نیز 
فراهـم گردیـده اسـت تـا دانش آمـوزان عزیـز، در صـورت تمایـل، بتواننـد آزمون هـای 
سـنجِش دوازدهـم را بـه تعداد موردنیاز و دلخـواه، انتخاب کنند و در هر یـک از آزمون ها 
ثبت نـام نماینـد؛ به عنوان مثـال، دانش آموز می تواند متقاضی سـه نوبت آزمـون مرحله ای 

و یـک نوبـت آزمون جامع باشـد.
البتـه با توجه به اینکه آزمون های آزمایشـی سـنجش، مجموعـه آزمون هایی 
اسـت كه هر یـک مکمل دیگری اسـت و شـركت در تمامی آنهـا، دانش آموز 
را گام بـه گام آماده تـر می نماید، لـذا توصيه می شـود كه دانش آمـوزان عزیز، 

در كليـۀ آزمون های مرحلـه ای و جامـع،  به طور یکجا ثبت نـام نمایند.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه جـدول تکمیلـی مربـوط بـه هزینه هـای ثبت نـام، بـرای دانش 
آموزانـی کـه مایـل بـه انتخـاب آزمون هـای آزمایشـی سـنجِش دوازدهـم به صـورت 
 )www.sanjeshserv.ir( تلفیقـی هسـتند، در سـایت اینترنتـی ثبت نـام آزمون هـا 

درج شده است.

شـایان ذکـر اسـت کـه در هنـگام ثبت نـام و پـس از انتخاب نوبت هـای آزمون از سـوی 
دانش آمـوز، برنامـه ثبت نـام اینترنتـی به طور خـودکار، وجـه قابل پرداخت را محاسـبه و 

می نماید. ارائـه 

نحوه ثبت نام:
پرداخـت اینترنتـی: دانش آمـوزان عالقه منـد بـه شـرکت در آزمون هاي آزمایشـی 
سـنجش در سراسـر کشـور مي توانند با اسـتفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و 
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نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام و کد رهگیري دریافت نمایند.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه خریـد اینترنتـی کارت اعتبـاری ثبت نـام، 
نشـان دهنده ثبت نام نهایی دانش آموز نبوده و الزم اسـت کـه متقاضيان، 
بعـد از خریـد کارت اعتبـاری )دریافت شـماره پرونده و شـماره رمز(، 
بـه لينـک ثبت نام مراجعـه نمـوده و  ثبت نام خـود را نهایی و شـماره 

پرونـده و کد پی گيـری 16 رقمـی دریافـت نمایند.
دانش آمـوزان گرامـی، پـس از مطالعـه دقیـق دفترچـه راهنمـای ثبت نـام، در صـورت 
داشـتن هرگونـه سـؤال در خصـوص شـرایط و ضوابـط ثبت نـام، می توانند با خـط ویژه 
42966-021 )صـدای داوطلـب( تماس حاصل نمایند. سـاعات تماس: صبـح 8:30 الی 

12:30 و عصـر 13:30 الـی 16:00.
ثبت نـام گروهـی از طریق مـدارس: دبیرسـتان هایی کـه مایـل هسـتند براي 
سـهولت ثبت نـام به صـورت گروهـی از دانـش آموزان خـود ثبت نـام به عمل آورنـد، بعد 
از مطالعـه دقیق دسـتورالعمل ثبت نام دبیرسـتان ها و مراکز آموزشـی همـکار، مي توانند 
در صـورت داشـتن هرگونـه سـؤال، در سـاعات: صبح 8:30 الـی 12:30 و عصـر 13:30 
الـی 16:00 بـا شـماره تلفن هـای 88844791 الـی 88844793 تمـاس حاصل نمایند.

نکات مهم:
1- ثبت نـام کلیـه نوبت هـا و مراحـل آزمون ها، ازجملـه آزمون جامع نیـز، در این مرحله 

انجام می شـود. 
2- وجوهـی کـه بـه اشـتباه به حسـاب این شـرکت واریز می گـردد، منحصراً پـس از طی 
مراحـل اداری مربوطـه قابل اسـترداد اسـت؛ لـذا داوطلبـان، در هنگام ثبت نـام اینترنتی و 

انتخـاب تعـداد آزمون هـا، دقـت الزم را به عمـل آورند.

ثبت نام حضوری:
ثبت نـام بـرای کلیـه داوطلبـان سراسـر کشـور، از طریـق سـایت اینترنتـی بـه نشـانی: 
www.sanjeshserv.ir امکان پذیـر اسـت و همچنیـن داوطلبان، مراکز آموزشـی و 
دبیرسـتان های متقاضـی آزمون های آزمایشـی سـنجش می توانند، در صـورت تمایل، با 
مراجعـه حضـوری به دفتـر مرکزی شـرکت تعاونی خدمات آموزشـی به نشـانی: تهران، 
پـل کریم خـان زند، خیابان میرزای شـیرازی، خیابان  شـهید نژادکـی، روبروی کالنتری 
105 سـنایی، پـالک 30، تلفـن : 88321455 نسـبت بـه ثبت نـام در ایـن آزمون ها در 

سـاعات اداری اقـدام نمایند .

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

گام اول: پرداخـت مبلـغ ثبت نـام و دریافـت شـماره پرونـده و رمـز عبـور )پرداخت از 
طریـق کارت هـاي بانکـي عضو شـبکه شـتاب و به صـورت اینترنتی اسـت(.

گام دوم: تکمیـل فـرم ثبت نام )در سـایت ارائه شـده اسـت: لینک ثبت نـام آزمون های 
آزمایشـی سـنجش/ ثبت نام جدید(.

گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.
شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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