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و همچنين منابع سؤاالت آزمون 
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چند نكته درباره 
آزمون دکتري سال 1400

تا 12 آذر ماه ادامه دارد:
ثبت نام آزمون زبان وزارت بهداشت

زبان  آزمون  دوره  نهمين  و  پنجاه  ثبت نام 
انگليسی )MHLE( وزارت بهداشت، تا ساعت 

15 روز چهارشنبه 12 آذر ماه ادامه دارد. 
انگلیسی  زبان  آزمون  دوره  نهمین  و  پنجاه  ثبت نام 
)MHLE( وزارت بهداشت از یکشنبه 18 آبان آغاز  
شده است و تا ساعت 15 روز چهارشنبه 12 آذر ماه 
99 به صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش 
آموزش پزشکی به نشانی: sanjeshp.ir انجام می شود.
 )MHLE( آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت
دارای 1۰۰ پرسش در سطح آزمون استاندارد تافل )3۰ 
واژگان،  پرسش   4۰ شنیداری،  مطلب  درک  پرسش 
مطلب  درک  پرسش   3۰ و  زبان  دستور  و  ساختار 

نوشتاری( و 1۰۰ نمره )بدون نمره منفی( است.
 Certification Code  هر کارنامه دارای یک ُکد ویژه به نام 
از  باالی آن درج می شود و درستی آن  بوده که در 
طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در پیوند 
  )Check Certificate Validity( یا  کارنامه«  »تأیید 
یا  شده  چاپ  کارنامه  بنابراین،  است؛  استعالم  قابل 
به  ارائه  برای  کنندگان  برای شرکت  دیگری  گواهی 

مراجع گوناگون، صادر نخواهد شد.
الزم به یادآوری است که پنجاه و نهمین دوره آزمون 
زبان انگلیسی )MHLE( وزارت بهداشت، روز پنجشنبه 

2۰ آذر ماه 99 برگزار خواهد شد.
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مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت امام سّجاد )ع( فرمودند: 
ترک  با  آن  به  گذاشتن  احترام  زبان،  حق 
ترک  خوبي،  به  دادنش  عادت  زشت گویي، 

گفتار بي فایده و نیکي به مردم است. 

با  رسید،  شما  به  نعمت ها  طلیعۀ  چون 
ناسپاسی دنبالۀ آن را َمُبرید. 

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند:
قلب،  و حضور  تفکر  با  نماز همراه  رکعت  دو 
دِل  با  زنده داري  شب  یک  از  ارزشمندتر 

سرگردان و بدون توجه است.

همان گونه که داوطلبان و خوانندگان گرامي اطالع 
دارند، هفته پیش، اطالعیه سازمان سنجش آموزش 
کشور درباره جداول رشته ها و مواد امتحاني آزمون 
این  داوطلبان  و  شد  منتشر   14۰۰ دکتري سال 
آزمون مهم ملي به اجمال با ساز و کارهاي کلي آن 

آشنا شدند.
قصد داریم چند نکته مهم  یادداشت، صرفاً  این  در 
دربارة این آزمون را در سطرهاي زیر یادآور شویم. 
بدیهي است که بعداً راجع به آزمون یاد شده با شما 

در این ستون سخن خواهیم گفت.
در  دانشجو  پذیرش  و  »سنجش  قانون  اساس  بر   
دوره هاي تحصیالت تکمیلي در دانشگاه ها و مراکز 
مصوبات  و  مربوط  اجرایي  آیین نامۀ  عالي«  آموزش 
دوره هاي  در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  »شوراي 
دانشجو  پذیرش  و  سنجش  تکمیلي«،  تحصیالت 
از  یک  هر  حسب  دکتري)Ph.D(  بر  مقطع  در 
شیوه هاي »آموزشي ـ پژوهشي« و »پژوهش محور« 

به شرح زیر انجام مي شود:
دکتري  دورة  به  ورود  براي  پذیرش  و  سنجش   -1
آزمون  معیارهاي  اساس  بر  پژوهشي  ـ  آموزشي 
و  پژوهشي  آموزشي،  سوابق  درصد(،   5۰( متمرکز 
سنجش  و  علمي  مصاحبه  و  درصد(،   2۰( فناوري 

عملي )3۰ درصد( صورت مي گیرد.
ناپیوسته  براي دورة دکتري  و پذیرش  2- سنجش 
متمرکز  آزمون  معیارهاي  اساس  بر  محور،  پژوهش 
)3۰ درصد(، سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري )2۰ 
درصد(، مصاحبه علمي و بخش عملي )3۰ درصد(، و 

تهیۀ طرح واره )2۰ درصد( صورت مي گیرد.
سوي  از  متمرکز(  )آزمون  اول  مرحلۀ  اجراي   -3
مربوط  امتیاز  و  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان 
مصاحبه  و  فناوري،  و  پژوهشي  آموزشي،  سوابق  به 
عالي  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  سوي  از  علمي، 

پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.
پذیرش  و  سنجش  شوراي  مصوبه  براساس   -4
مواد  تکمیلي،  تحصیالت  دوره هاي  در  دانشجو، 
 14۰۰ دکتري  )Ph.D( سال  متمرکز  آزمون 
)با  تحصیلي  استعداد   ،)1 ضریب  )با  زبان  شامل: 
ضریب 1(، و دروس تخصصي در سطح کارشناسي یا 

کارشناسي ارشد )با ضریب 4(  خواهد بود.
5- سنجش و پذیرش براي تمام دوره ها شامل: روزانه، 
پردیس هاي  محور،  پژوهش   )شبانه(،  دوم  نوبت 
خودگردان، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعي و دانشگاه 
بند 1 و  یاد شده در  قانون  اساس  بر  اسالمي،  آزاد 
شورای  مرتبط  مصوبات  و  آن  اجرایی  آیین نامه 

سنجش و پذیرش دانشجو انجام مي شود.
مقطع  فارغ التحصیالن  و  دانشجویان  تمام   -6
مي توانند،  حرفه اي  دکتري  و  کارشناسي ارشد 
و  عمومي  ضوابط  و  شرایط  بودن  دارا  صورت  در 
درج  آزمون  راهنماي  دفترچه  در  که  اختصاصي، 

خواهد شد، در این آزمون ثبت نام و شرکت کنند.
پذیرش  براي  عالي،  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها   -7
به عمل  پذیرش  داوطلباني  از  ماه،  مهر  در  دانشجو 
مي آورند که حداکثر تا سي و یکم شهریور ماه سال 
14۰۰ )از مقطع قبلي( فارغ  التحصیل شوند. ضمناً 
شروع  که  داوطلبانی  برای  فارغ  التحصیلی  تاریخ 
تحصیل آنان، در صورت وجود ظرفیت، نیمسال دوم 

است، سی ام بهمن ماه سال 14۰۰ خواهد بود. 
8- پذیرفته شدگان نهایي روزانه آزمون دکتري سال 
1399، چه در دانشگاه محل قبولي ثبت نام کرده و 
چه ثبت نام نکرده باشند، به هیچ وجه اجازه شرکت 
در آزمون سال 14۰۰ را نخواهند داشت و براي یک 

سال از این آزمون محروم خواهند شد.
مي توانند  دکتري سال 14۰۰  آزمون  داوطلبان   -9
این  امتحاني  مواد  و  رشته ها  از جداول  اطالع  براي 
سایت  به  شده  یاد  آزمون  ثبت نام  زمان  در  آزمون، 
 www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان سنجش 

مراجعه کنند.
دکتري  آزمون  روزانه  دوره  دانشجویان   -1۰
صورت  در  آن،  از  قبل  و   1398 سال  نیمه متمرکز 
داشتن سایر شرایط  و ضوابط درج شده در دفترچه 
راهنماي ثبت نام و  شرکت در آزمون، می بایست تا 
پایان آخرین روز ثبت نام آزمون دکتری سال 14۰۰، 
انصراف قطعی از تحصیل نمایند. بدیهی است که در 
دانشجویان  تحصیل  از  قطعی  انصراف  عدم  صورت 
این  قبولی  زمان مقرر، در صورت  پذیرفته شده در 
افراد در آزمون دکتری سال 14۰۰، قبولی آنان در 
نسبت  اقدامی  و هیچ گونه  لغو می شود  آزمون  این 
به درخواست آنان در این زمینه، امکان پذیر نخواهد 

بود.
عدالت  دیوان  عمومی  هیأت  رأی  به  توجه  با   -11
دوره  در  تحصیل  به  شاغل  دانشجویان  اداری، 
نظام  مشکل  نداشتن  شرط  )به  دکتری  غیرروزانه 
از  انصراف  بدون  می توانند  برادران(  برای  وظیفه 
و  ثبت نام   14۰۰ سال  دکتری  آزمون  در  تحصیل، 
در  داوطلبان،  این  که  است  بدیهی  کنند.  شرکت 
صورت قبولی، باید انصراف قطعی از رشته قبلی را به 

دانشگاه جدید محل تحصیل ارائه دهند.
موفق باشيد

چند نكته درباره آزمون دکتري سال 1400
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برای نيمسال اول 1400-1399

وام دانشجویی دانشگاه فنی وحرفه ای 
افزایش یافت

ــگاه  ــجویی دانشـ ــی و دانشـ ــاون فرهنگـ معـ
ـــهيالت  ـــار تس ـــت: اعتب ـــه ای گف ـــی و حرف فن
دانشـــجویی نيمســـال اول 1399-1400 بـــا 124 
ـــال  ـــارد ری ـــغ 125 ميلي ـــش، از مبل ـــد افزای درص

ـــت. ـــش یاف ـــال افزای ـــارد ری ـــه 280 ميلي ب
ـــه  ـــک ب ـــتای کم ـــت: در راس ـــدی گف ـــا مه ـــر رض دکت
ـــرایط،  ـــد ش ـــتعد واج ـــجویان مس ـــی دانش ـــور تحصیل ام
ــت  ــت و بازپرداخـ ــد پرداخـ ــه جدیـ ــق آیین نامـ مطابـ
ــجویان،  ــاه دانشـ ــدوق رفـ ــجویی صنـ ــای دانشـ وام هـ
اعتبـــار تســـهیالت دانشـــجویی نیمســـال اول 1399-

14۰۰  نســـبت بـــه نیمســـال دوم 1398 -1399 بـــا 
124 درصـــد افزایـــش، از مبلـــغ 125 میلیـــارد ریـــال 

بـــه 28۰ میلیـــارد ریـــال رســـیده  اســـت.
 وی ادامـــه داد: در دوره جدیـــد، عـــالوه  بـــر افزایـــش 
ــای  ــرایط وام هـ ــهیالت، شـ ــری تسـ ــش از دو برابـ بیـ
دانشـــجویی )تعـــداد و نـــوع وام، ضامنـــان و مـــدارک( 
ـــده  ـــهیل ش ـــیار تس ـــاه بس ـــدوق رف ـــوی صن ـــز از س نی

اســـت.
معـــاون فرهنگـــی و دانشجویی دانشـــگاه فنـــی و 
حرفـــه ای افـــزود: بـــا توجـــه بـــه مـــوارد فـــوق و همچنیـــن 
ـــور  ـــه منظ ـــه و ب ـــر جامع ـــم ب ـــادی حاک ـــرایط اقتص ش
ـــی رود  ـــار م ـــجویان، انتظ ـــتر دانش ـــه بیش ـــر چ ـــاه ه رف
کـــه معاونـــان و کارگـــزاران دانشـــجویی دانشـــکده ها 
و آموزشـــکده های فنـــی  و حرفـــه ای سراســـر کشـــور، 
ـــری  ـــذب حداکث ـــق و ج ـــانی دقی ـــه اطالع رس ـــبت ب نس
وام هـــای مذکـــور مطابـــق جـــدول زمان بنـــدی مقـــرر 

ـــد. ـــدام کنن اق

از سوی صندوق رفاه دانشجویان
 وزارت علوم اعالم شد:

شرایط اختصاص وام مسكن دانشجویی

شــرایط اختصــاص وام مســکن دانشــجویی 
ــه  ــکن ب ــاس، وام مس ــن اس ــر ای ــد؛ ب ــالم ش اع
ــی  ــال تحصيل ــن نيمس ــه آخری ــجویی ك دانش
ــرد. ــق نمی گي ــد، تعل ــود را می گذران ــاز خ مج

شــرایط اختصــاص وام مســکن دانشــجویی اعــالم 
ــه منظــور کمــک  شــد. ایــن وام ودیعــه ای اســت کــه ب
ــکن  ــای مس ــاره به ــه اج ــی از هزین ــن بخش ــه تأمی ب
ــگاه های  ــت دانش ــام وق ــه تم ــل روزان ــجویان متأه دانش
دولتــی، مراکــز وابســته بــه دســتگاه های اجرایــی و 
ــدوق  ــوی صن ــه ای، از س ــی و حرف ــکده های فن آموزش

رفــاه دانشــجویان پرداخــت می شــود.
مــدارک  مــورد  نيــاز  ميــزان  و  نحــوه پرداخــت 

آن بــه شــرح زیــر اســت:
الف- شرایط اجاره نامه:

ــری  ــد رهگی ــه رســمی می بایســت دارای ک 1- اجاره نام
از دفاتــر مشــاوران امــالک مجــاز باشــد.

2- اجاره نامــه از لحــاظ مکانــی می بایســت در شــهر 
ــا محــل ســکونت دانشــجو باشــد. محــل تحصیــل ی

3- اجاره نامــه می بایســت بــه نــام دانشــجو یــا همســرش 
یــا هــر دو آنها باشــد.

تبصــره 1- مبنــای تعییــن مبلــغ وام، بــر اســاس شــهر 
ــهرها  ــران، کالن ش ــه )ته ــاره  نام ــم  اج ــل تنظی مح
ــال  ــروع س ــل از ش ــال، قب ــر س ــهرها( در ه ــایر ش و س
تحصیلــی مطابــق مصوبــات هیــأت امنــاء صنــدوق 

ــد. ــد ش ــالم خواه ــن و اع تعیی
در  اجاره نامــه می بایســت  زمــان  مــدت  تبصــره2- 
ــار  ــد، اعتب ــای وام می کن ــجو تقاض ــه دانش ــالی ک نیمس

ــد. ــته باش داش
ــکن  ــه مس ــی ک ــجوی متأهل ــه دانش ــکن ب ب- وام مس
اجــاره ای در اختیــار داشــته باشــد، فقــط یــک بــار بــرای 
ــی پرداخــت می شــود و می بایســت  هــر مقطــع تحصیل
ــورت  ــه ص ــن ب ــق قوانی ــی، مطاب ــس از فارغ التحصیل پ

یکجــا بازپرداخــت شــود.

ــط  ــتند، فق ــجو هس ــن دانش ــه زوجی ــی ک ج- در صورت
ــود. ــد ش ــکن بهره من ــد از وام مس ــا می توان ــی از آنه یک

بــه  کــه  فرزنــد،  دارای  زن  متأهــل  دانشــجوی  د- 
علــت شــهادت، فــوت، متارکــه یــا از کارافتادگــی 
همسرسرپرســتی فرزنــد یــا فرزنــدان خــود را بــر عهــده 
ــا ارائــه مــدارک و مســتندات قانونــی می توانــد از  دارد، ب

ایــن وام بهره منــد شــود.
هـ - دانشــجوی متأهل ســاکن در خوابگاه های دانشجویی 
دانشــگاه های دولتــی یــا غیردولتی)مورد تأییــد شــورای 
نظــارت و ارزیابــی خوابگاه هــای غیردولتــی اســتان(، هــم 

زمــان مجــاز به اســتفاده از وام مســکن نیســت.
ــال  ــن نیمس ــه آخری ــجویی ک ــه دانش ــکن ب و- وام مس
ــد، تعلــق نمی گیــرد. تحصیلــی مجــاز خــود را می گذران

ز- در  صــورت ارائــه اجاره نامــه بــا مبلــغ بیــش از میــزان 
ــه  ــی ب ــزان وام پرداخت ــهر، می ــر ش ــغ ه ــرر در مبال مق
دانشــجویان از ســقف مبلــغ تعیین شــده بیشــتر نخواهد 
ــا  ــورد تقاض ــغ م ــودن مبل ــر ب ــورت کمت ــود، و در ص ب
ــه وام  ــرر در اجاره نام ــغ مق ــق مبل ــه، مطاب در اجاره نام

پرداخــت خواهــد شــد.
ح- اگــر پرداخــت وام از منابــع صندوق باشــد، بازپرداخت 
آن می بایســت بعــد از فارغ التحصیلــی دانشــجو و مطابــق 
ــدوق  ــه صن ــا ب ــورت یکج ــه ص ــت، ب ــررات بازپرداخ مق
تأدیــه گــردد، و چنانچــه از طریــق بانــک طــرف قــرارداد 
صنــدوق پرداخــت شــود، مطابــق ضوابــط اعــالم شــده از 

ســوی بانــک عامــل خواهــد بــود.
الــف - ســند تعهدنامــه الصاقــی در ســامانه صنــدوق کــه 
ــامانه برخــط  ــق س ــا از طری ــر دانشــگاه ی از ســوی کارب

ــود. ــت می ش ــرل و دریاف ــناد، کنت ــت اس ثب
ب - ارائــه اجاره نامــه رســمی دارای کــد رهگیــری 

ــاز. ــالک مج ــاوران ام ــر مش ــده در دفات ــم ش تنظی
ج- تأهــل دانشــجو کــه از طریــق ســامانه اســتعالم ثبــت 

احــوال ســنجیده می شــود.
د- ارائــه نامــه رســمی سرپرســتی فرزنــد از دادگاه بــرای 
ــرایط  ــد )د( ش ــرایط بن ــل زن دارای ش دانشــجوی متأه

اختصاصــی وام مســکن.
مبلــغ وام مســکن، براســاس شــهر محــل تنظیــم 
اجاره نامــه )تهــران، کالن شــهرها و ســایر شــهرها( هــر 
ــالغ  ــن و اب ــاء تعیی ــأت امن ــب هی ــس از تصوی ــال پ س

می شــود.
ــالم شــده از ســوی  تبصــره: اســامی کالن شــهرهای اع
ــورت  ــه در ص ــت ک ــل اس ــرح ذی ــه ش ــور ب وزارت کش
تغییــر آن، تعــداد کالن شــهرها قابــل تغییــر خواهــد بود. 
کالن شــهرها: اصفهــان، اهــواز، تبریــز، شــیراز، مشــهد، 

کــرج، قــم، کرمانشــاه.
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ــان انگلیســی پیشــرفته  ــون زب ــان شــرکت در آزم ــه اطــالع متقاضی بدین وســیله ب
تولیمــو مي رســاند کــه دوره هــای 153 الــی 156 آزمــون فــوق، بــه روش 
الکترونیکــي، مطابــق جــدول ذیــل منحصــراً در شــهر تهــران برگــزار خواهــد شــد. 
آن دســته از افــرادی کــه متقاضــي شــرکت در آزمــون هســتند، می تواننــد در زمــان 
مقــرر، کــه از طریــق درگاه اطــالع رســانی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور اعــالم 

ــد. ــدام نماین ــون اق ــن آزم ــام در ای ــه ثبت ن ــبت ب ــردد، نس می گ

ــهر  ــرًا در ش ــو منحص ــون توليم ــزاری آزم ــدی برگ ــدول زمان بن ج
تهــران

آدرس مراکز محل برگزاری آزمون در شهر تهران

ــام  ــه مرکــزي کــه در زمــان ثبت ن ــادآوری 1: متقاضیــان الزم اســت منحصــراً ب ی
ــون  ــا آزم ــز از آنه ــایر مراک ــد، و در س ــه نماین ــد، مراجع ــاب نموده ان آن را انتخ

ــد. ــد آم ــل نخواه به عم
ــراي شــرکت در جلســه آزمــون، می بایســت ســاعت:  ــادآوری 2: متقاضیــان ب ی
ــام  ــان ثبت ن ــه در زم ــون، ک ــزاري آزم ــز برگ ــه مرک ــون، ب ــح روز آزم 7:30 صب
انتخــاب نموده انــد، مراجعــه نماینــد. شــروع فرآینــد آزمــون در ســاعت 8:۰۰ صبــح 
ــروع  ــل از ش ــاعت قب ــم س ــان مي بایســت نی ــود و متقاضی ــد ب ــزاری خواه روز برگ
ــدم  ــند، ع ــته باش ــور داش ــه حض ــي مربوط ــوزه امتحان ــل ح ــون، مح ــد آزم فرآین
حضــور به موقــع تــا فرآینــد آزمــون و تأخیــر بیــش از 15 دقیقــه، منجــر بــه لغــو 

آزمــون متقاضــی خواهــد شــد. 
الف – شرایط و مدارک مورد نياز برای شرکت در آزمون:  

از آنجایــي کــه آزمــون به صــورت الکترونیکــي و از طریــق رایانــه برگــزار مي گــردد، 
ــازي  ــي نشده اســت و نی ــون پیش بین ــه جلســه آزم ــان کارت ورود ب ــراي متقاضی ب
ــان  ــت و متقاضی ــن روش نیس ــون در ای ــه آزم ــرکت در جلس ــه کارت ش ــه ارائ ب
می بایســت بــا یــک یــا دو کارت شناســایی معتبــر )شــامل: کارت ملــی هوشــمند، 
شناســنامه عکــس دار جدیــد، گذرنامــه، گواهینامــه رانندگــی و کارت پایــان خدمــت 

)بــرای آقایــان((، بــه حــوزه امتحانــی ذی ربــط مراجعــه نماینــد.
 آزمــون زبــان انگلیســي پیشــرفته (Tolimo)، شــامل دو مرحلــه تســتي و 
ــر(، پاســخ  ــه )کامپیوت ــا اســتفاده از رایان ــد ب ــان بای ــه متقاضی تشــریحي اســت، ک
ســؤاالت تســتي و همچنیــن متــن مربــوط بــه پاســخ ســؤال تشــریحي را، تایــپ و 

ــد. ــت نماین ثب

ــه  ــخگویي ب ــان پاس ــدت زم ــؤاالت و م ــداد س ــا، تع ب – بخش ه
ــا:  آنه

بخش های تستی: شامل 1۰5 سؤال است و متقاضیان باید جمعاً در مدت 8۰ 	 
دقیقه به آن سؤاالت پاسخ بدهند. 

)Structure and Written Expression( بخش اول: ساختار و بيان نوشتاري
ــایی  ــؤال شناس ــه و 2۰ س ــل جمل ــؤال تکمی ــوال )15 س ــؤاالت 35 س ــداد س تع

ــه  ــخگویي 22 دقیق ــدت پاس ــا(، م خط

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره :

تاریخ  و نحوه  برگزاري آزمون 

)الكترونيكي( زبان انگليسي پيشرفته توليمو 

)Tolimo(  دوره های 153، 154، 155 و 156



 

 

5   26 آبان 1399 سال بیست و پنجم ، شماره 33

)Listening Comprehension( بخش دوم : درک مطلب شفاهي –  شنيداري
تعــداد ســؤاالت 35 ســوال )قســمت A )2۰ گفــت و گــوی کوتــاه(: 2۰ ســؤال، قســمت 
ــدت  ــؤال(، م ــخنرانی(: 7 س ــمت C )3 س ــؤال، قس ــی(: 8 س ــوی طوالن ــت و گ B )2 گف

ــه. ــخگویي 18 دقیق پاس
ــرای هــر  ــب شــفاهي( به صــورت مســتقل ب ســؤاالت بخــش شــنیداري)درک مطل
داوطلــب از طریــق هدســت پخــش خواهــد شــد و متقاضیــان بایــد بــا توجــه بــه 
متــن ســؤال، کــه از هدســت پخــش مي شــود، نســبت بــه انتخــاب یکــي از چهــار 
گزینــه اي کــه در رابطــه بــا ســؤال مربــوط بــه ایــن بخــش )درک مطلــب شــفاهي( 
ــد توجــه داشــته باشــند کــه متــن ســؤاالت  ــدام نماینــد. متقاضیــان بای اســت، اق
ــذا الزم اســت  ــل تکــرار نیســت، ل ــار پخــش مي شــود و قاب شــنیداري، فقــط یک ب
ــه کار  ــراي شــنیدن صــوت منتشــر شــده ب ــت خــود را ب ــام حــواس و دق ــه تم ک

ببندنــد، تــا ضــرري متوجــه آنــان نشــود.
)Reading Comprehension( بخش سوم: خواندن و درک مطلب

تعداد سؤاالت 35 سوال، مدت پاسخگویي 4۰ دقیقه
 	 )Writing( بخش تشریحی: نوشتاري

ــق  ــه از طری ــدت 3۰ دقیق ــد در م ــان بای ــه متقاضی ــت ک ــؤال اس ــک س ــامل ی ش
ــن قســمت  ــان در ای ــد. متقاضی ــوط پاســخ دهن ــه ســؤال مرب ــر( ب ــه )کامپیوت رایان

ــند. ــوردار باش ــورد برخ ــا کیب ــالت، ب ــپ جم ــارت تای ــت از مه مي بایس
ج– یادآوری های مهم:

ــه  ــرای کلی ــس، ب ــتکش التک ــه و دس ــه الی ــاده س ــک س ــتن ماس ــراه داش 1- هم
متقاضیــان الزامــی اســت و مراکــز آزمــون موظــف هســتند کــه از ورود متقاضیــان 

ــوازم فــوق خــودداری نماینــد. ــدون همــراه داشــتن ل ــه ســالن آزمــون، ب ب
ــامل: کارت  ــر )ش ــایی معتب ــا دو کارت شناس ــک ی ــت ی ــان می بایس 2- متقاضی
ــی و  ــه رانندگ ــه، گواهینام ــد، گذرنام ــس دار جدی ــنامه عک ــمند، شناس ــی هوش مل
کارت پایــان خدمت)ویــژه آقایــان((، و یــک نســخه از فــرم تکمیــل شــده ثبت نــام 

ــی را همــراه داشــته باشــند.  اینترنت
3– متقاضیــان بایــد از آوردن هرگونــه وســایل اضافي، شــامل: نوشــت افــزار )خودکار، 
خودنویــس، اتــود، روانویــس و ...(، کیــف یــا ســاک دســتي، کتــاب، جــزوه، ماشــین 
حســاب، تلفــن همــراه، هندســفری، ســاعت یــا دســتبند، انگشــتر هوشــمند، پیجــر 
و ... اکیــداً خــودداري نماینــد. ضمنــاً ممکــن اســت کــه محلــي بــراي نگهــداري ایــن 
وســایل در حوزه هــاي امتحانــي پیش بینــي نشــده باشــد؛ لــذا حوزه هــاي امتحانــي، 

مســؤولیتي در قبــال نگهــداري از ایــن وســایل ندارنــد.
ــوع وســیله از  ــا رد و بــدل کــردن هــر ن ــا ســایر متقاضیــان ی 4- صحبــت کــردن ب
ــوان تقلــب  ــه عن ــت )یادداشــت(، . . . در جلســه امتحــان، ب ــر، ن قبیــل: لوازم التحری
ــه  ــیدگي ب ــون رس ــر قان ــف، براب ــب متخل ــا داوطل ــود و ب ــوب مي ش ــف محس و تخل

ــد. ــد ش ــار خواه ــري رفت ــاي سراس ــم در آزمون ه ــات و جرائ تخلف
5- همــراه داشــتن هرگونــه وســایل غیرمجــاز، شــامل: دســتگاه هاي ارتبــاط 
الکترونیکــي، تلفــن همــراه، ســاعت هوشــمند، انگشــتر هوشــمند، دســتبند 
ــه  ــیدگي ب ــون رس ــق قان ــون، طب ــه آزم ــاب در جلس ــین حس ــا ماش ــمند ی هوش
ــش در  ــت از گزین ــب محرومی ــري، موج ــاي سراس ــم در آزمون ه ــات و جرای تخلف

مي شــود. آزمــون 
6- در صــورت بــه وجــود آمــدن هرگونــه مشــکل در فرآینــد برگــزاري آزمــون، الزم 
ــق سیســتم  ــون، از طری ــد از آزم ــک روز بع ــا ی ــر ت ــان، حداکث ــه متقاضی اســت ک
پاســخگویی اینترنتــی منــدرج در درگاه اطــالع رســانی ســازمان ســنجش آمــوزش 
کشــور بــه نشــاني: www.sanjesh.org  بــا ایــن ســازمان مکاتبــه و درخواســت 
خــود را ثبــت نماینــد. بدیهــی اســت کــه درخواســت های رســیده بعــد از مهلــت 
ــه  ــن الزم اســت از مراجع ــود. همچنی ــد ب ــری نخواه ــل بررســی و پیگی ــرر، قاب مق

حضــوری بــه ســازمان، خــودداری گــردد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

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 نامۀ  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 14۰۰ 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
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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
97دهم11۰2۰1فارسی )1(
98یازدهم1112۰1فارسی )2( 
99دوازدهم1122۰1فارسی )3( 

2- عربی

97دهم 11۰2۰6عربی، زبان قرآن )1(
عمومی غیر گروه آزمایشی علومانسانی 98یازدهم1112۰6عربی، زبان قرآن )2( 

99دوازدهم1122۰6عربی، زبان قرآن )3(
97دهم 11۰2۰7عربی، زبان قرآن )1(

عمومی گروه آزمایشی 
علومانسانی

98یازدهم1112۰7عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم1122۰7عربی، زبان قرآن )3(
عمومی گروه آزمایشی97دهم 11۰2۰8عربی، زبان قرآن )1(

علومانسانی  برای دیپلمه های علوم و معارف 
اسالمی

98یازدهم1112۰8عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم1122۰8عربی، زبان قرآن )3(

3- فرهنگ و معارف اسالمی

97دهم11۰2۰4دین و زندگی )1(
عمومی غیر گروه آزمایشی علومانسانی 98یازدهم1112۰4دین و زندگی )2(

99دوازدهم1122۰4دین و زندگی )3(
97دهم11۰2۰5دین و زندگی )1(

عمومی گروه آزمایشی 
علومانسانی

98یازدهم1112۰5دین و زندگی )2(
99دوازدهم1122۰5دین و زندگی )3(

عمومی گروه آزمایشی97دهم11۰227اصول عقاید )1(
 علومانسانی برای دیپلمه های علوم و معارف 

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

4- زبان انگليسی
97دهم11۰23۰زبان خارجی )1(

98یازدهم111230انگلیسی )2(
99دوازدهم112230انگلیسی )3(

بدین وسیله به اطالع مي رساند که در آزمون سراسري سال 14۰۰ 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 14۰۰ همانند سال 1399 
حداکثر 3۰ درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و دروس موثر سوابق 

تحصیلی آزمون سال 14۰۰ 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 14۰۰ 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 14۰۰ 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

97دهم11۰211ریاضی )1( 
97دهم11۰213هندسه )1(
98یازدهم111213هندسه )2(

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

99دوازدهم112215ریاضیات گسسته 

2- فيزیک
97دهم11۰2۰9فیزیک )1( 
98یازدهم1112۰9فیزیک )2( 
99دوازدهم1122۰9فیزیک )3( 

3- شيمی
97دهم11۰21۰شیمی )1( 
98یازدهم11121۰شیمی )2( 
99دوازدهم11221۰شیمی )3(

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

98یازدهم111237زمین شناسی 1- زمين شناسی

2- ریاضيات
97دهم11۰211ریاضی )1(
98یازدهم111211ریاضی )2(
99دوازدهم112211ریاضی )3(

3- زیست شناسی
97دهم11۰216زیست شناسی )1(
98یازدهم111216زیست شناسی )2(
99دوازدهم112216زیست شناسی )3(

4- فيزیک
97دهم11۰214فیزیک  )1(
98یازدهم111244فیزیک )2( 
99دوازدهم112244فیزیک )3( 

5- شيمی
97دهم11۰21۰شیمی )1(
98یازدهم11121۰شیمی )2(
99دوازدهم11221۰شیمی )3(

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

1- ریاضيات
97دهم11۰212ریاضی و آمار )1(
98یازدهم111212ریاضی و آمار )2(
99دوازدهم112212ریاضی و آمار )3(

97دهم11۰221اقتصاد 2- اقتصاد

3- زبان و ادبيات فارسی
97دهم11۰2۰3علوم و فنون ادبی )1(
98یازدهم1112۰3علوم و فنون ادبی )2(
99دوازدهم1122۰3علوم و فنون ادبی )3(

4- زبان عربی

97دهم11۰2۰7عربی، زبان قرآن )1(
98یازدهم1112۰7عربی، زبان قرآن )2(
99دوازدهم1122۰7عربی، زبان قرآن )3(
97دهم11۰2۰8عربی، زبان قرآن )1(

دیپلمه های علوم و 
معارف اسالمی 98یازدهم1112۰8عربی، زبان قرآن )2(

99دوازدهم1122۰8عربی، زبان قرآن )3(

5- تاریخ

97دهم11۰219تاریخ )1( ـ ایران و جهان باستان
ـ از بعثت پیامبر اسالم تا پایان  تاریخ )2( 

98یازدهم111219صفویه
99دوازدهم112219تاریخ )3( ایران و جهان معاصر

97دهم11۰233تاریخ اسالم )1( 
دیپلمه های علوم و 

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

6- جغرافيا
97دهم11۰218جغرافیای ایران

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

7- علوم اجتماعی
97دهم11۰22۰جامعهشناسی )1(
98یازدهم111222جامعهشناسی )2(
99دوازدهم112222جامعهشناسی )3(

98یازدهم111226فلسفه 8- فلسفه
99دوازدهم112226فلسفه )2(

97دهم11۰223منطق9- منطق
98یازدهم111224روانشناسی10- روانشناسی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور     
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بعـد از یـک برنامه ریزی خـوب و اصولی بـرای موفقیت 
در کنکـور، قـدم مهـم بعـدی، شـیوه مطالعه درسـت و 
اصولی برای کسـب آمادگي در آزمون سراسـري اسـت؛ 
در واقـع، یـک شـروع درسـت و اصولـی در مطالعـه بـه 
شـما کمـک می کنـد تـا از تالش خـود بهتریـن نتیجه 
را بگیریـد. گاه بسـیاری از دانش آمـوزان را می بینیـم 
کـه بارهـا و بارهـا کتابـی را می خوانند و پـس از صرف 
وقـت زیاد، بـدون اینکـه اطالعـات قابل مالحظـه ای از 
آن کتـاب را درک کـرده باشـند، خسـته و دلزده، کتاب 

را بـه کنـاری می گذارنـد و ادعـا می کننـد کـه مطالـب 
آن، حجیم و سـنگین اسـت و مغز ما توانایی درک آنها 
را نـدارد. همچنیـن بـا دانش آموزانـی مواجه می شـویم 
کـه مطالـب درسـی را خـوب می خواننـد و بـه خاطـر 
می سـپارند، ولـی در جلسـه  امتحـان دچـار فراموشـی 
مطالـب  نمی تواننـد  می کننـد،  فکـر  هرچـه  و  شـده 
فراگرفتـه شـده را به خاطـر بیاورند. ایـن دانش آموزان، 
هـم وقـت و هـم انرژی خـود را به هـدر می دهنـد؛ زیرا 
فعالیت هـای  از  بسـیاری  ماننـد  نیـز،  کـردن  مطالعـه 

بـه  کـه  اسـت  مهارت هایـی  و  فنـون  دارای  زندگـی، 
بـا تـالش کمتـر،  کارگیـری آنهـا باعـث می شـود تـا 
بهـره ای بیشـتر از کارمـان ببریـم و بیهـوده انرژی مـان 

را هـدر ندهیم.
     یکـي از بزرگتریـن دغدغه هـاي ذهنـي داوطلبـان 
بـراي کنکـور درس  بـه چـه روشـي  اسـت کـه  ایـن 
بخواننـد. اهمیـت ایـن موضـوع زمانی روشـن می شـود 
کـه شـما بدانید اگـر برنامه ریزی خوبی داشـته باشـید، 
امـا شـیوه مطالعـه اصولـی را در پیش نگیریـد، به هیچ 
وجـه نمی توانیـد نتیجـه دلخواهـی را در آزمون 
سراسـري کسـب کنید. شـیوه مطالعـه براي 
چنـد  از  سراسـري،  آزمـون  در  آمادگـي 
سـال پیـش، بیشـتر از گذشـته بـرای 
کـرده  پیـدا  اهمیـت  داوطلبـان 
مهـم  علـت  بـه  زیـرا  اسـت؛ 
بـودن معدل و تأثیـر آن در 
طـول  در  بایـد  کنکـور، 
بسـیار  تحصیـل، 
عمیـق  و  خـوب 
بخوانید  درس 
و بـا معدل 

چگونه  درس بخوانیم تا 

در آزمون رسارسی موفق شویـم؟
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عالـي دیپلـم بگیریـد؛ از طرف دیگر، سـازمان سـنجش 
هـم بـا مفهومـي کـردن سـؤاالت در چنـد سـال اخیر، 
داوطلبـان کنکـور را بـه خوانـدن دقیـق کتـب درسـي 
و عـدم اسـتفاده از روش هـاي کوتـاه و تسـتي، هدایـت 
کـرده اسـت؛ بـه گونـه ای کـه بعـد از بررسـي سـؤاالت 
چنـد سـال گذشـته کنکـور و مقایسـه و تحلیـل رونـد 
سـؤاالت، بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه سـؤاالت بـه 
سـمت مفهومـي و دقیـق شـدن پیـش مي رونـد؛ یعني 
از طـرف  بـودن خـارج شـده اند؛  کلیشـه اي  از  کامـاًل 
فقـط  تـا  می شـوند  طراحـي  طـوري  سـؤال ها  دیگـر، 
کسـاني کـه مطلـب را بـه طـور کامـل فهمیـده و یـاد 
درسـت ترین  گزینه هـا،  بیـن  از  بتواننـد  گرفته انـد، 
واقـع، سـؤاالت طـوری  انتخـاب کننـد؛ در  را  گزینـه 
طراحـی شـده اند کـه داوطلبـان باهوش تـر، پرتالش تـر 
و ماهرتـر انتخـاب شـوند؛ چـون برخي از دبیرسـتان ها 
بـه  را  و مخصوصـاً کالس هـاي کنکـور، دانش آمـوزان 
سـوي سـطحي خوانـدن و حفـظ کـردن مطالب سـوق 
دروس  اینکـه  جـاي  بـه  دانش آمـوزان،  و  مي دهنـد 
را بـه صـورت تشـریحي و دقیق تـر بیاموزنـد و نقـاط 
ضعـف خـود را مرتفـع کننـد، روش تسـتي خوانـدن و 
نحـوه تسـت زدن را مي آموزنـد؛ در این میان، سـازمان 
سـنجش، بـراي مقابله با ایـن نظام غلط و غیـر اصولي، 
سیاسـت مفهومي تـر کـردن سـؤال ها و تأثیـر معـدل و 
سـوابق تحصیلـي را در پیش گرفته اسـت تـا داوطلبان 
بـراي فراگیـري دقیق و عمیق درس ها، ارزش بیشـتري 
متوجـه شـدید، شـیوه  کـه  همان گونـه  قائـل شـوند. 
صحیـح و اصولـی درس خوانـدن، تـا حد بسـیار زیادی 
در موفقیـت شـما تأثیـر خواهـد گذاشـت؛ پـس در این 
مقالـه تـالش می کنیـم تا مهم تریـن راهکارهـا را درباره 

مطالعـه هدفمنـد و درسـت بـه شـما ارائـه دهیـم.
دانش آمـوزان کنکـوری! سـعی کنید که قبـل از حضور 
در کالس، درسـي را کـه قرار اسـت داده شـود، روزنامه 
وار بخوانیـد تـا پیـش زمینـه ذهنتـان آمـاده دریافـت 
آن درس بـوده و در هنـگام توضیـح مبحـث، آمادگـي 
پرسـیدن اشـکاالت و فهمیـدن کامـل درس را داشـته 
باشـد. دقـت کنیـد از آنجایی کـه بخشـی از وقت خود 
را در مدرسـه می گذرانیـد، بایـد حداکثـر اسـتفاده را 
از مدرسـه، کالس هـا، معلمـان و دانش آمـوزان زرنـگ 
کالس داشـته باشـید و بـه خوبی و با دقـت، به درس و 
صحبت هـاي معلـم، کـه باعـث بهتـر جا افتـادن مطلب 
مي شـود، گـوش کـرده و فعاالنه نکات مهم و اشـکاالت 
خـود را یادداشـت کنیـد و در آخـر کالس نیـز، تمـام 
اشـکاالتي را کـه در ذهنتـان اسـت، بپرسـید. تـا اینجا 
6۰ درصـد یادگیـري انجـام شـده اسـت و 4۰ درصـد 
بقیـه مانده اسـت کـه البتـه در رونـد یادگیری، بسـیار 
و  بخوانیـد  روز  را همـان  روز  آن  اسـت. دروس  مهـم 
برخـي از تمرین هـاي کلیـدي را انجـام دهیـد تا درس 
و کاربـرد آن در ذهنتـان کامـاًل جـا بیفتد و بـه بهترین 
وجـه در حافظه تـان حـک شـود. دوره دروس و تکمیل 

تمرین هـاي حـل نشـده را بـه روزي کـه فـرداي آن 
روز، ایـن دروس را در برنامـه روزانـه درسـي تان داریـد، 
موکـول کنیـد. حـل تسـت ها و تمرین هـاي بیشـتر را 
نیـز بـه روزهـاي تعطیـل و جمعـه بسـپارید؛ البتـه در 
مـورد درس هایـي ماننـد: ریاضـي و فیزیـک، ایـن نکته 
کـه شـما درس را سـر کالس خـوب گـوش دهیـد و 
بفهمیـد هـم مهـم اسـت؛ یعنـي فکـر نکنیـد کـه اگـر 
درس را سـر کالس نفهمیدیـد، بعـداً خودتان آن درس 

را مي خوانیـد و یـاد مي گیریـد. 
    اگـر قصـد یادگیری کامـل و پایدار مطالب یک کتاب 
را داریـد، آن را در سـه مرحله بخوانیـد؛ در مرحله اول، 
بـه صـورت سـریع، کلـی و روزنامه وار بـه مطالب کتاب 
نگاهـی بیندازید و از خود سـؤال کنیـد؛ در مرحله دوم، 
بـه صـورت عمیـق و دقیق، مطالـب را خوانـده و ضمن 
مطالعـه، نـکات مهـم آن را در آورده و آنهـا را به صورت 
طـرح شـبکه ای، از کل بـه جـزء سـازمان دهی کـرده و 
در کاغـذی یادداشـت کنیـد؛ چـرا کـه با سـازمان دهی 
بـه صـورت  مغـز شـما  در  کتـاب  مطالـب  اطالعـات، 
منظـم درجـای خـود قـرار می گیرنـد و بازیابـی آنهـا 
خیلـي راحـت انجـام می شـود؛ در مرحلـه  سـوم، کتاب 
را مـرور کـرده و مباحـث آن را از خـود بپرسـید یا پس 
از پایـان مطالعـه کتاب، با دوسـتتان دربـاره  مباحث آن 
مباحثـه کنیـد. ضمنـاً پـس از نیـم سـاعت تـا چهـل و 
پنـج دقیقـه مطالعه، پنج تـا ده دقیقه اسـتراحت کنید 
و بـه خـود پاداشـی )ماننـد خـوردن خوراکـی مـورد 
عالقـه( بدهیـد تا بـه مطالعه عالقـه پیدا کنیـد. پس از 
خوانـدن کتـاب، آن را بـه کناری نگذاریـد؛ چرا که پس 
از یـک روز 7۰ درصـد مطالـب فرامـوش می شـوند. بـه 
منظـور جلوگیـری از فراموشـی و صرفه جویـی در وقت 
و زمـان، مطالـب کتـاب را بـه ترتیـب زمانی زیـر مرور 
کنیـد: مـرور اول: یـک روز پـس از مطالعـه، مـرور دوم: 
ده روز پـس از مـرور اول، مـرور سـوم: یـک مـاه پس از 
مـرور دوم، مـرور چهـارم: سـه مـاه پـس از مرور سـوم، 
و مـرور پنجـم، کـه معمـوالً بـرای کنکوری هـا بایـد در 
خـرداد مـاه انجـام گیرد و به مـرور و جمع بنـدی نهایی 
معـروف اسـت؛ البته این نحـوه تقسـیم بندی، غیر قابل 
تغییـر نیسـت و شـما می توانیـد بـا توجه به سـختی یا 
آسـانی یـک درس، مقـدار مطلبـی کـه در هـر مطالعـه 
می خوانیـد و قـدرت حافظـه و یادگیـری خـود، مـدت 
زمـان مرورهـا را تغییـر دهیـد. حتمـاً به خاطر داشـته 
باشـید همان گونـه که شـروع خواندن یـک درس جدید 
اهمیـت خاصـی دارد، مرورهـای آن نیـز مهـم اسـت و 
شـما در ایـن مرحلـه بایـد زیـر مطالـب مهـم را خـط 
کشـیده و بـرای خـود خالصه بـرداری کـرده باشـید تـا 
مطالـب مهـم و اساسـی را در وقـت کمتـر، بـه صـورت 
بهتـری یـاد بگیریـد. بیشـتر دانش آمـوزان و داوطلبـان 
فکـر می کننـد کـه خالصـه کـردن، کار وقـت گیـری 
اسـت و باعـث می شـود کـه در زمـان آمادگـی بـرای 
کنکـور، بخشـی از وقـت و انـرژی آنها در زمـان مطالعه 

گرفتـه شـود؛ امـا بایـد بدانیـد کـه همیـن خالصه هـا 
در مرورهـای بعـدی می توانـد بـه رونـد بهتـر مطالعـه 
شـما کمـک زیـادی کنـد. حتمـاً بـه ایـن نکتـه توجـه 
داشـته باشـید که کار خط کشـیدن زیـر مطالب مهم و 
نیـز خالصه بـرداری را خودتـان انجـام دهیـد؛ نـه اینکه 
قسـمت های مهـم را از روی خالصه نویسـي دوسـتانتان 
بخوانیـد؛ زیـرا ممکـن اسـت نـکات مهمـی کـه بـرای 
شـما سـخت و برای دوستانتان آسـان بوده است از قلم 
افتـاده باشـد. ایـن موضـوع باعـث شـود تـا شـما عماًل 
بخشـی از مطالـب را نخوانیـد یـا پـس از مطالعه اصلی، 

آن را فرامـوش کنیـد.
از  متشـکل  روش،  ایـن  نـام  ختـام«:  »پـس  روش 
پیش خوانـی،  اسـت:  آن  مرحلـه  شـش  اول  حـروف 
و  گفتـن  حفـظ  از  تفکـر،  خوانـدن،  کـردن،  سـؤال 
مـرور کـردن. فـرض کنیـد کـه می خواهیـد بخشـی از 
یـک کتـاب را بـه خاطـر بسـپارید و سـپس آن بخـش 
را بازیابـی کنیـد. ابتـدا بایـد بـا پیش خوانـی، برداشـت 
کلـی خـود را از موضوعـات مهـم انجام دهیـد. این نوع 
پیش خوانـی سـبب می شـود کـه مطالـب مهـم فصـل 
دربـاره  بایـد  دوم،  مرحلـه  در  کنیـد.  را سـازمان دهی 
هـر بخشـی پرسـش هایی را طـرح کنیـد. در مرحلـه 
سـوم، بایـد هـر بخـش را بـا هـدف پاسـخ دادن بـه 
پرسـش های طـرح شـده بخوانیـد. در مرحلـه چهـارم، 
بایـد هنـگام خواندن، سـاختن پرسـش و ایجـاد ارتباط 
بیـن دانسـته های خـود، دربـاره مطلب بیندیشـید و به 
مطالـب خوانـده شـده معنـا دهیـد؛ سـپس در مرحلـه 
پنجـم و ششـم، یعنـی مراحـل از حفـظ گفتـن و مرور 
کـردن، بایـد بکوشـید کـه واقعیت هـای اصلـی مطالب 
خوانـده شـده را بـه یـاد آوریـد و بـه پرسـش هایی کـه 

خـود طـرح کرده ایـد، پاسـخ دهیـد.

در زمـان مطالعـه، حتمـًا به نكات زیـر توجه 
باشيد: داشـته 

1-  بـا مـّد نظـر قـرار دادن هـدف خویـش از مطالعه و 
درس خوانـدن، اشـتیاق خـود را بـه خوانـدن و مطالعه، 
بیشـتر کنیـد. بـه خاطـر داشـته باشـید کـه داشـتن 
هـدف بـه انسـان انگیـزه می دهـد. حـاال کـه در مسـیر 
کنکـور قـدم گذاشـته اید حتمـاً اهـداف خاصـی دارید؛ 
پـس در زمـان شـروع مطالعه یـا هر زمان که احسـاس 

خسـتگی کردیـد، صرفـاً بـه اهدافتـان فکـر کنید.
2- بـه هنـگام مطالعـه یـا حضـور در کالس، از افـکار 
ناامیدکننـده، کسـل کننـده و غیرمنطقـی بپرهیزیـد و 
همـواره امیـد، قـدرت و توانایـی را در ذهـن خود حفظ 

. کنید
3- همیشـه بـرای مطالعه یا یادگیـری در کالس، کاغذ 
و قلمـی داشـته باشـید و نت برداری کنیـد یا خالصه ای 
از مطالـب را یادداشـت کنیـد تا در فضـای روانی درس 
و مطالعـه قرار داشـته باشـید؛ نـه اینکه فقط بـه دنبال 

افـکار و ذهنیات خود باشـید.
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4- زمـان و مـکان مطالعـه، بایـد از نظـر 
مناسـبي  شـرایط  از  روانـی،  و  فیزیکـی 

برخـوردار باشـد و هرگونـه عاملی )نظیر سـر و 
صـدا، سـرما و گرمـا، نور کـم یا خیلی شـدید و ...( 

را، کـه می توانـد باعـث حواس پرتـی شـود، از محیـط 
مطالعـه خـود حـذف کنید.

5- بـه مقـدار کافـي بخوابیـد؛ زیـرا در هنـگام خـواب 
انـدوزش  و  پـردازش  جدیـد  اطالعـات  کـه  اسـت 
مي شـوند. بـدن هـر انسـان در شـبانه روز، بـه شـش تا 
هشـت سـاعت خـواب احتیـاج دارد؛ بنابراین، بـا توجه 
بـه عادات و سـاختار بدنـی خود، حتماً خواب مناسـبی 
داشـته باشـید و سـعی کنید که برنامه خواب خود را از 
سـاعت یازده شـب تـا پنج صبح قـرار دهید؛ زیـرا بدن 
در ایـن زمـان بـه کمتریـن بازدهـی ممکـن می رسـد؛ 
البتـه بسـیاری از داوطلبـان هـم هسـتند کـه به شـب 
بیـداری عـادت دارنـد و احسـاس می کننـد کـه در این 
زمـان نیـز یادگیـری خوبـی دارنـد؛ امـا اگـر محیـط 
منـزل شـما بـرای مطالعه مناسـب اسـت، سـعی کنید 
کـه در طـول روز مطالعـه کنید؛ در ضمـن، چرت کوتاه 
بعـد از ظهـر هـم می توانـد باعـث تمدیـد نیروی شـما 
و یادگیـری بهتـر شـود؛ البتـه بـه شـرطی کـه سـاعت 
خوابتـان از بیسـت دقیقه تا نیم سـاعت بیشـتر نشـود. 
بـه خاطـر داشـته باشـید تـا نیـم سـاعت پـس از بیدار 

شـدن از خـواب، نیـز مطالعـه نکنید.
اگـر مشـکالت شـخصی، اجتماعـی، خانوادگـی و   -6
 ... باعـث عـدم تمرکـز حواسـتان می شـود، بدانیـد کـه

زندگـی فـردی هیچ کـس دیگـر نیـز خالـی از مشـکل 
نبـوده و ذهـن هیـچ فـردی هـم خالـی محض نیسـت؛ 
از طـرف دیگـر، بدانیـد کـه با فکـر کردن و مشـغولیت 
ذهنـی دربـاره چنیـن مشـکالتی، هیـچ دردی نیـز دوا 
نخواهـد شـد؛ پـس بـه خـود تلقیـن کنیـد کـه هنگام 
درس یـا مطالعـه، ذهـن خود را از آن مسـائل برهانید و 
بـه هنـگام مزاحمـت آن افـکار، به خود قـول بدهید که 
در ایـن بـاره خواهیـد اندیشـید و زمانـی را بـرای انجام 
ایـن کار در شـبانه روز اختصاص دهیـد، و در نهایت، در 
صـورت امـکان، موضـوع را با یکـی از افـراد خانواده تان 
در میـان بگذاریـد. وقتـی شـخص دیگری از بیـرون به 
مشـکل شـما نـگاه کنـد و برای شـما ابعـاد مختلف آن 
را شـرح دهـد، تـازه متوجـه می شـوید کـه موضـوع، 
آن گونـه کـه شـما هم فکـر می کردید نیسـت یـا اینکه 

راه حل هـای مختلفـی دارد.
7- خـود را بـه مـکان خاصـی بـرای مطالعـه کـردن 
محـدود نکنیـد و سـعی کنیـد کـه بـا تمریـن کـردن 
در همـه مکان هـا، حتـی مکان هـای شـلوغ، همـواره 
مطالعـه کنیـد. بهتریـن مـکان بـرای مطالعـه، محیـط 

خانـه اسـت؛ زیـرا همیشـه در دسـترس اسـت.
8- بـرای جلوگیـری از حواس پرتـی، مکانـي را انتخاب 
کنیـد کـه حتـي کمترین محـرک مزاحم را براي شـما 
نداشـته باشـد. سـعي کنید از آنچه که مي خوانید، یک 

یر  تصو
هنـي  ذ

خـود  بـراي 
بیـن  بسـازید، 

ي  خته هـا مو آ
برقـرار  ارتبـاط  خـود 

چیـز  هـرگاه  و  کنیـد، 
آن  مي آموزیـد،  را  تـازه اي 

مرتبـط  خـود  پیشـین  آموخته هـاي  بـا  را 
نماییـد. بـا انجـام این کار، شـما اطالعات تـازه را چنان 
دسـته بندي خواهیـد کـرد کـه بـه سـادگي مي توانیـد 

کنیـد. بازیابـي  را  آنهـا 
فعالیت هـای  و  کارهـا  تعـدد  کـه  صورتـی  در   -9
غیردرسـی، باعـث عـدم تمرکـز می شـود، آنهـا را بـه 
حداقـل ممکـن برسـانید و مهم ترین وظیفـه و کار خود 
را مطالعـه و درس خوانـدن و ارتقـاء سـطح علمـی خود 

نید.  بدا
1۰- از مواد حاوی گلوکز )خرما، عسـل و شـیرینی جات 
طبیعـی(، مـواد دارای کلسـیم و فسـفر و ویتامین هـای 
B ،C ،D و A ماننـد لبنیـات، روغـن ماهـی، پرتقـال، 
گوجـه فرنگی، سـبوس گنـدم، سـبزیجات تـازه، هویج 
و جگـر، بـه مقـدار کافـي اسـتفاده کنیـد. می توانید در 
صورت دسترسـی نداشـتن به بعضی از این مواد غذایي، 
از قرص هـای ویتامیـن موجـود در داروخانه ها اسـتفاده 
کنیـد. اینکـه بـا تغذیـه بـه تـوان مغـزی خود برسـید، 
بسـیار مهم اسـت؛ زیرا مغز در فراینـد یادگیری، انرژی 
بسـیاری مصـرف می کنـد و ایـن ویتامین هـا و سـایر 

مـواد غذایـی، بـرای مغز بسـیار مهم اسـت.
11- ورزش کـردن و داشـتن تحـرک جسـمانی، در  
فراگیـری بهتـر و ایجـاد انگیـزه بیشـتر، به شـما کمک 
می کنـد. سـعی کنیـد که در طـول زمـان آمادگی برای 

کنکـور، روزانـه حـد اقـل 3۰ دقیقـه ورزش کنید.
12- بـا پیش مطالعه وارد کالس شـوید و پرسـش هایی 
را کـه دربـاره درس بـه ذهنتـان می رسـد، از معلمتـان 
بپرسـید و نگذاریـد کـه سـؤال مطـرح شـده، ذهنتـان 
را بـه خـود مشـغول کنـد. بـا بـه کارگیـري ایـن روش 
سـاده، می توانیـد فراینـد تدریجـی و محتـوای درسـی 
کالس را پی گیـری کنیـد و خـود را در فضـای درسـی 

یـا مطالعـه قـرار دهید.
13- هنـگام مطالعـه یـک فصـل یا یـک کتـاب، اول به 
کل آن نظـر بیندازیـد و سـپس بـه مطالعـه جزئیـات و 
زیـر عنوان هـاي آن بپردازیـد؛ نـه آنکـه از همـان آغـاز 

فصـل، 
ف  ا گـر ا ر پا

بـه پاراگـراف و 
نـگاه  یـک  بـدون 

کلـي بـه تمـام فصـل 
یـا کتـاب، مطالعـه را شـروع کنیـد.

14- بـا سـازمان دهی مطالـب می تـوان به راحتـی آنها 
را یـاد گرفـت، حفـظ کرد و سـپس بـه یـاد آورد. برای 
یادگیـری و حفـظ موضـوع و مطلبـی، کـه دارای زیـر 
مجموعـه و زیرشـاخه های متعـدد و متکثر اسـت، آن را 
در سلسـله مراتبـی منطقـی قرار دهیـد و از کل به جزء 
و از بـاال بـه پاییـن، بـه زیرشـاخه های جزئی تر تقسـیم 

کـرده و بـه خاطر بسـپارید.
15- اگـر در حفـظ و یادگیری برخی از دروس مشـکل 
داریـد، می توانیـد از طریـق تصویرسـازی ذهنـی، حفظ 
کـردن آنهـا بـه شـکل رمزهـای مخصـوص بـه خـود، 
ترکیـب حـرف اول برخـی از مطالـب مرتبـط بـه هـم 
و مـواردی از ایـن قبیـل، آنهـا را راحت تـر بـه خاطـر 

ید.  ر بسپا
   بـه خاطـر داشـته باشـید کـه سـبک مطالعـه شـما 
تأثیـر بسـیار زیـادی در میـزان یادگیـری و مانـدگاری 
مطالـب در ذهـن شـما می گـذارد؛ پس سـعی کنید که 
بـه دلیـل نگرانـی از تمـام نشـدن دروس در موقع مقرر 
در برنامه ریـزی یـا موضوعاتـی از ایـن قبیـل، بـا عجله 
و بـه صـورت شـتاب زده عمـل نکنیـد. اگـر هـر یک از 
ارکان یادگیـری را، کـه در باال به آن اشـاره شـد، حذف 
کنیـد یـا به قدر کافـی روی آن وقـت نگذارید، مطمئن 
باشـید کـه نمی توانیـد نتیجـه ای را که انتظـار دارید، از 
تـالش و زحمـت خـود بگیریـد؛ پس بـا حوصلـه، امید 
و تـالش فـراوان، قـدم در راه بگذاریـد و ایمـان داشـته 

باشـید کـه موفق می شـوید.
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تحصیلی  سوابق  مربوطه،  قانونی  مراجع  مصوبات  اساس  بر  و  اخیر  سال های  طی 
سال یازدهم متوسطه، نقش تعیین کننده ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایفا نموده است؛ به طوری که سوابق تحصیلی سال 
یازدهم متوسطه داوطلبان آزمون سراسری، هم اکنون یکی از عوامل مهم تعیین کننده 

کیفیت رشته محل قبولی داوطلب در آزمون سراسری است.
شرکت تعاونی خدمات آموزشی، با استفاده از بیش از دو دهه تجربه در طراحی و 
برای سال  متوسطه،  دوره  دانش آموزان  آمادگی  برای  آزمایشی  آزمون های  برگزاری 
تحصیلی 1399- 14۰۰ اقدام به طراحی آزمون های تابستانه، مرحله ای و جامع برای 
دانش آموزان پایه یازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه( نموده است. این آزمون ها، با 
ماهیتی جدید از نظر محتوا، بودجه بندی و اجرا، گامی مؤثر در جهت پاسخگویی به 
نیاز موجود داوطلبان در این زمینه است که امید است مورد توجه دانش آموزان عزیز 

و همچنین مشاوران و دست اندرکاران دبیرستان ها قرار گیرد.

آزمون های آزمایشی سنجش ِ یازدهم دارای ویژگی های زیر است:
P ارائه سؤاالت مفهومی تستی که ضمن آماده نمودن دانش آموزان برای شرکت در 
به  پاسخگویی  برای  را  عزیزان  این  مهارت  و  آشنایی  زمینه  امتحانات سال یازدهم، 

سؤاالت آزمون سراسری سال بعد، برای دانش آموز فراهم می نماید؛
P بودجه بندی منابع درسی بر اساس برنامه درسی دبیرستان ها؛

P ارائه کارنامه تحلیلی پیشرفت تحصیلی در هر آزمون و مقایسه با آزمون های قبل؛
که  دبیرستان هایی  برای  مدیریتی  و  مقایسه ای  تحلیلی،  گزارش های  P ارائه 
دانش آموزان سال یازدهم خود را به صورت گروهی در این آزمون ها شرکت می دهند؛

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

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

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش یازدهم:
این آزمون ها در 3 فاز کلی»تابستانه، مرحله ای و جامع« و در 13 نوبت برگزار می شوند.

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

کتاب های درسی پایۀ دهم خواهد بود.

فنی،  و  ریاضی  علوم  آزمایشی  گروه  سه  برای  فقط  تابستانه  آزمون های  توجه: 
علوم تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

فاز دوم، آزمون های مرحله ای است که در هشت نوبت از ابتدای سال تحصیلی تا 
پایان اسفند 99 برگزار خواهند شد. آزمون های مرحله ای بر اساس تقسیم بندی منابع 
تقسیم بندي هاي  طبق  آزمون،  از  مرحله  هر  در  به طوری که  می شود؛  برگزار  درسی 
انجام شده، از داوطلبان امتحان به عمل می آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر مرحله، از 
قسمت یا قسمت های مربوط به مراحل قبل نیز امتحان گرفته می شود؛ لیکن در هر 
با تأکید بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود  مرحله، سؤاالت امتحاني 
)براي مثال، در مرحله سوم آزمون قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور 

شده است؛ با این تأکید که بیشتر سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
فاز سوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت در ماه های فروردین و اردیبهشت 
پرسش های  با  دانش آموزان  کامل  آشنایی  آزمون ها،  این  شد. هدف  خواهد  برگزار 

چهارگزینه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 14۰۰ است.
پس از برگزاری هریک از آزمون های مرحله ای و همچنین آزمون های جامع، کارنامه ای 
با اطالعات بسیار مفید و ارزنده شامل نمره خام دروس، میانگین نمرات خام نفرات 
برتر، رتبه در هر درس و رتبه کل در مقایسه با داوطلبان شهر، استان و کشور و نمره 
کل عمومی و اختصاصی در زیرگروه های آزمایشی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد 
تا داوطلبان بر اساس اطالعات مندرج در این کارنامه ها از میزان آمادگی خود در هر 
آزمون  برگزاری  تا  نقاط ضعف خود  رفع  به  نسبت  و  یافته  آگاهی  آزمون  از  مرحله 
مرحله بعد اقدام نمایند و در نهایت نیز با شرکت در آزمون ها، آمادگی الزم را برای 

شرکت در امتحانات نهایی سال 14۰۰ کسب  نمایند.

زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي 
آزمایشی سنجش:

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

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

دانش آموز در ارتباط با شرکت در آزمون سراسری سال بعد باشد.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:
با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 

اطالعيه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارۀ :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهم
ویژه دانش آموزان پایه یازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه(



 

 

26 آبان 1399 سال بیست و پنجم ، شماره 1233 

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:36182152-۰26 و 36182151-۰26 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

سنجِش  آزمون های  بتوانند  تمایل،  صورت  در  عزیز،  دانش آموزان  تا  است  گردیده 
یازدهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یک از آزمون ها ثبت نام نمایند؛ 
نوبت  یک  و  مرحله ای  آزمون  نوبت  سه  متقاضی  می تواند  دانش آموز  به عنوان مثال، 

آزمون جامع باشد.
اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی  به  با توجه  البته 
است كه هر یک مکمل دیگری است و شركت در تمامی آنها، دانش آموز را 
در  عزیز،  دانش آموزان  كه  می شود  توصيه  لذا  می نماید،  آماده تر  گام به گام 

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

سایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
از سوی  آزمون  نوبت های  انتخاب  از  و پس  ثبت نام  در هنگام  است که  شایان ذکر 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را محاسبه و 

ارائه می نماید.

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

نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام و کد رهگیري دریافت نمایند.
اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده  الزم به ذکر است که خرید 
از خرید  بعد  متقاضيان،  که  است  و الزم  نبوده  دانش آموز  نهایی  ثبت نام 
کارت اعتباری )دریافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لينک ثبت نام 
مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و کد پی گيری 

16 رقمی دریافت نمایند.
دانش آموزان گرامی پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه: 42966-
۰21 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:3۰ الی 12:3۰ و 

عصر 13:3۰ الی 16:۰۰.

ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
از مطالعه  از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند بعد  ثبت نام به صورت گروهی 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، مي توانند در صورت 
داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 8:3۰ الی 12:3۰ و عصر 13:3۰ الی 16:۰۰ با 

شماره تلفن های: 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمایند.

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

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

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به عمل آورند.

ثبت نام حضوری:
نشانی:  به  اینترنتی  سایت  طریق  از  کشور،  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  ثبت نام 
www.sanjeshserv.ir امکان پذیر است و همچنین داوطلبان، مراکز آموزشی و 
دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش می توانند، در صورت تمایل، با 
مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: تهران، پل 
کریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان  شهید نژادکی، روبروی کالنتری 1۰5 
سنایی، پالک 3۰، تلفن: 88321455 نسبت به ثبت نام در این آزمون ها در ساعات 

اداری اقدام نمایند.

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

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

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

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

شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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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 14۰۰ )که در سایت سازمان درج شده 
است(، به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در این آزمون می رساند که پذیرش دانشجو در 
سال 14۰۰ 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 نامۀ 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 98/9/3۰ شورای 
سنجش و پذیرش دانشجو، در دوره های تحصیالت تکمیلی از آزمون دکتری سال 14۰۰ 
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 )5۰ درصد(.

2ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )2۰ درصد(.
3ـ مصاحبه علمی و سنجش عملی )3۰ 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 )3۰ درصد(.
2ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )2۰ درصد(.

3ـ مصاحبه علمی و بخش عملی )3۰ درصد(.
4ـ تهیه طرحواره )2۰ درصد(.

اجرای مرحلۀ 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 14۰۰ 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 14۰۰ 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 14۰۰( 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 )14۰۰( 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 14۰۰ 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 14۰۰، 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 1399/۰5/28، 
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 سال14۰۰ 
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 دفترچۀ راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دکتري 

نیمه متمرکز سال 14۰۰ اطالع رساني خواهد شد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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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 

1399-14۰۰ از سوی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به  منظور:
)1( آشنایی داوطلبان با شیوه برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی سال 14۰۰؛
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 جلسۀ برگزاری آزمون سراسری سال 14۰۰ 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 مطالعۀ 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:

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم:
شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی، بــا بررســی های همــه جانبــه و دریافــت نظــرات 
ــای  ــۀ آزمون ه ــی، مجموع ــز آموزش ــرم مراک ــران محت ــران و مدی ــاوران، دبی مش
آزمایشــی را مجموعــاً در پانــزده نوبــت بــرای ســال تحصیلــی 1399-14۰۰ طراحی 
ــت  ــتانه، هش ــورت تابس ــی به ص ــای آزمایش ــت از آزمون ه ــه نوب ــت. س ــوده اس نم
نوبــت از آزمون هــای آزمایشــی به صــورت مرحلــه ای و چهــار نوبــت از آزمون هــای 
آزمایشــی به صــورت جامــع برگــزار خواهــد شــد تــا داوطلبــان شــرکت کننــده در 
ــم، بــا ارزیابــی کامــاًل علمــی و  ــنجِش دوازده ــی س ــای آزمایش آزمون ه
اســتاندارد، بتواننــد از وضعیــت علمــی و تحصیلــی خــود شــناخت پیــدا کــرده و در 
هــر مرحلــه از آزمون هــا نســبت بــه رفــع مشــکالت تحصیلــی خــود اقــدام نماینــد.
ــرداد  ــای م ــت و در ماه ه ــه نوب ــای تابســتانه در س ــتانه: آزمون ه ــای تابس آزمون ه

و شــهریور 99 بــا هــدف ارزیابــی مطالعــات تابســتانی داوطلبــان برگــزار خواهــد شــد. 
توجــه: آزمون هــای تابســتانه فقــط بــرای ســه گــروه آزمایشــی علــوم ریاضــی 

و فنــی، علــوم تجربــی و علــوم انســانی برگــزار خواهد شــد.
ــت از  ــت نوب ــه در هش ــه ای ک ــای مرحل ــه ای: آزمون ه ــای مرحل آزمون ه
ــان اســفند 99 برگــزار خواهنــد شــد. آزمون هــای  ــا پای ــی ت ابتــدای ســال تحصیل
ــع درســی برگــزار می شــود؛ به طوری کــه  ــر اســاس تقســیم بندی مناب ــه ای، ب مرحل
در هــر مرحلــه از آزمــون، طبــق تقســیم بندي هاي انجام شــده، از داوطلبــان 
امتحــان بــه عمــل می آیــد؛ عــالوه بــر ایــن، در آزمــون هــر مرحلــه، ممکــن اســت 
کــه از قســمت یــا قســمت های مربــوط بــه مراحــل قبــل نیــز امتحــان گرفتــه  شــود؛ 
لیکــن در هــر مرحلــه، ســؤاالت امتحانــي بــا تأکیــد بــر منابــع مربــوط بــه همــان 
ــمت هاي  ــون قس ــوم، آزم ــه س ــال، در مرحل ــراي مث ــود )ب ــي می ش ــه طراح مرحل
مربــوط بــه آزمــون اول و دوم هــم ممکــن اســت کــه منظــور شــود؛ بــا ایــن تأکیــد 

کــه بیشــتر ســؤاالت از قســمت ســوم خواهــد بــود(.
ــون  ــل از برگــزاری آزم ــا قب ــدای ســال 14۰۰ و ت ــع: از ابت ــای جام آزمون ه
ــای  ــا فاصله ه ــع ب ــی جام ــون آزمایش ــت آزم ــار نوب ــال 14۰۰، چه ــری س سراس
زمانــی هدفمنــد و خصوصیــات و ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد و مکمــل یکدیگــر 

ــود. ــزار می ش برگ

زمــان و نحــوه توزیــع اینترنتــی کارت ورود بــه جلســه و کارنامــه 
ــنجش: ــی س ــاي آزمایش آزمون ه

کارت ورود بــه جلســه آزمون هــای آزمایشــی ســنجش بــرای کلیــه 
ــون،  ــر آزم ــزاری ه ــل از برگ ــنبه قب ــور، از روز سه ش ــر کش ــان سراس داوطلب
ــه  ــی ب ــات آموزش ــی خدم ــرکت تعاون ــی ش ــایت اینترنت ــق س ــراً از طری منحص
ــه  ــا مراجع ــان، ب ــردد و داوطلب ــع می گ ــانی: www.sanjeshserv.ir توزی نش
ــه جلســه خــود  ــه پرینــت کارت ورود ب ــه ســایت اینترنتــی فوق الذکــر، نســبت ب ب

اقــدام می نماینــد.
کارنامــه نتایــج هــر نوبــت از آزمون هــای آزمایشــی ســنجِش 
ــایت  ــق س ــون، از طری ــر آزم ــزاری ه ــان روز برگ ــر هم ــم، در بعدازظه دوازده
اینترنتــی شــرکت بــه نشــانی:  www.sanjeshserv.irمنتشــر می گــردد. 
ــای  ــره کل آزمون ه ــبه نم ــه محاس ــاند ک ــوزان می رس ــالع دانش آم ــه اط ــاً ب ضمن
آزمایشــی، بــر اســاس آخریــن مصوبــات و ضوابــط ســازمان ســنجش آموزش کشــور 

اطالعيه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارۀ :  

ثبت نام آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم
 ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم
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انجــام خواهــد شــد. همچنیــن نمــره آزمــون دروس عمومــی و اختصاصــی، هماننــد 
ــب(  ــه ضرای ــه ب ــا توج ــی )ب ــون عموم ــره آزم ــاس نم ــر اس ــری و ب ــون سراس آزم
به عــالوه ســه برابــر نمــره آزمــون اختصاصــی )بــا توجــه بــه ضرایــب( تقســیم  بــر 

ــود. ــبه می ش ــب محاس ــوع کل ضرای مجم

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:
ــن  ــدرج در آن، ای ــام من ــای ثبت ن ــوق و هزینه ه ــهریه ف ــدول ش ــه ج ــه ب ــا توج ب
ــل،  ــورت تمای ــز، در ص ــوزان عزی ــا دانش آم ــت ت ــده اس ــم گردی ــز فراه ــکان نی ام
ــه تعــداد موردنیــاز و دلخــواه، انتخــاب  بتواننــد آزمون هــای ســنجِش دوازدهــم را ب
ــوز  ــال، دانش آم ــد؛ به عنوان مث ــام نماین ــا ثبت ن ــک از آزمون ه ــر ی ــد و در ه کنن
می توانــد متقاضــی ســه نوبــت آزمــون مرحلــه ای و یــک نوبــت آزمــون جامــع باشــد.
ــه اینکــه آزمون هــای آزمایشــی ســنجش، مجموعــه  ــا توجــه ب البتــه ب
ــركت  ــت و ش ــری اس ــل دیگ ــک مکم ــر ی ــه ه ــت ك ــی اس آزمون های
ــذا  ــد، ل ــر می نمای ــه گام آماده ت ــوز را گام ب ــا، دانش آم ــی آنه در تمام
توصيــه می شــود كــه دانش آمــوزان عزیــز، در كليــۀ آزمون هــای 

ــد. ــام نماین ــا ثبت ن ــور یکج ــع،  به ط ــه ای و جام مرحل
ــام،  ــای ثبت ن ــه هزینه ه ــوط ب ــی مرب ــدول تکمیل ــه ج ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــای آزمایشــی ســنجِش  ــه انتخــاب آزمون ه ــل ب ــه مای ــی ک ــش آموزان ــرای دان ب
ــا  ــام آزمون ه ــی ثبت ن ــایت اینترنت ــتند، در س ــی هس ــورت تلفیق ــم به ص دوازده

ــت. ــده اس )www.sanjeshserv.ir( درج ش
ــام و پــس از انتخــاب نوبت هــای آزمــون  شــایان ذکــر اســت کــه در هنــگام ثبت ن
ــل  ــه قاب ــودکار، وج ــور خ ــی به ط ــام اینترنت ــه ثبت ن ــوز، برنام ــوی دانش آم از س

ــد. ــه می نمای ــبه و ارائ ــت را محاس پرداخ

نحوه ثبت نام:
در  شــرکت  بــه  عالقه منــد  دانش آمــوزان  اینترنتــی:  پرداخــت 
آزمون هــاي آزمایشــی ســنجش در سراســر کشــور مي تواننــد بــا اســتفاده 
از کارت هــای بانکــی عضــو شــبکه شــتاب و مراجعــه بــه ســایت شــرکت 
 www.sanjeshserv.ir نشــاني:  بــه  آموزشــی  خدمــات   تعاونــی 

نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام و کد رهگیري دریافت نمایند.
الزم بــه ذکــر اســت کــه خریــد اینترنتــی کارت اعتبــاری ثبت نــام، 
ــت  ــوده و الزم اس ــوز نب ــی دانش آم ــام نهای ــان دهنده ثبت ن نش
ــماره  ــت ش ــاری )دریاف ــد کارت اعتب ــد از خری ــان، بع ــه متقاضي ک
ــوده  ــه نم ــام مراجع ــک ثبت ن ــه لين ــز(، ب ــماره رم ــده و ش پرون
ــری  ــد پی گي ــده و ک ــماره پرون ــی و ش ــود را نهای ــام خ و  ثبت ن

16 رقمــی دریافــت نماینــد.
ــام، در  ــای ثبت ن ــه راهنم ــق دفترچ ــه دقی ــس از مطالع ــی، پ ــوزان گرام دانش آم

صــورت داشــتن هرگونــه ســؤال در خصــوص شــرایط و ضوابــط ثبت نــام، می تواننــد 
ــا خــط ویــژه 42966-۰21 )صــدای داوطلــب( تمــاس حاصــل نماینــد. ســاعات  ب

تمــاس: صبــح 8:3۰ الــی 12:3۰ و عصــر 13:3۰ الــی 16:۰۰.
ثبت نــام گروهــی از طریــق مــدارس: دبیرســتان هایی کــه مایــل هســتند 
ــه  ــام ب ــود ثبت ن ــوزان خ ــش آم ــی از دان ــام به صــورت گروه ــهولت ثبت ن ــراي س ب
ــز  ــتان ها و مراک ــام دبیرس ــتورالعمل ثبت ن ــق دس ــه دقی ــد از مطالع ــد، بع عمل آورن
آموزشــی همــکار، مي تواننــد در صــورت داشــتن هرگونــه ســؤال، در ســاعات: صبــح 
ــا شــماره تلفن هــای 88844791  ــی 16:۰۰ ب ــی 12:3۰ و عصــر 13:3۰ ال 8:3۰ ال

الــی 88844793 تمــاس حاصــل نماینــد.

نكات مهم:
ــز، در  ــع نی ــون جام ــه آزم ــا، ازجمل ــا و مراحــل آزمون ه ــه نوبت ه ــام کلی 1- ثبت ن

ــه انجــام می شــود.  ــن مرحل ای
ــردد، منحصــراً  ــز می گ ــن شــرکت واری ــه حســاب ای ــه اشــتباه ب ــه ب 2- وجوهــی ک
پــس از طــی مراحــل اداری مربوطــه قابــل اســترداد اســت؛ لــذا داوطلبــان، در هنــگام 

ــد. ــل آورن ــت الزم را به عم ــا، دق ــداد آزمون ه ــاب تع ــی و انتخ ــام اینترنت ثبت ن

ثبت نام حضوری:
ــه  ــی ب ــایت اینترنت ــق س ــور، از طری ــر کش ــان سراس ــه داوطلب ــرای کلی ــام ب ثبت ن
نشــانی: www.sanjeshserv.ir امکان پذیــر اســت و همچنیــن داوطلبــان، 
مراکــز آموزشــی و دبیرســتان های متقاضــی آزمون هــای آزمایشــی ســنجش 
ــزی شــرکت  ــر مرک ــه دفت ــه حضــوری ب ــا مراجع ــل، ب ــد، در صــورت تمای می توانن
ــان  ــد، خیاب ــان زن ــل کریم خ ــران، پ ــانی: ته ــه نش ــی ب ــات آموزش ــی خدم تعاون
ــنایی،  ــری 1۰5 س ــروی کالنت ــی، روب ــهید نژادک ــان  ش ــیرازی، خیاب ــرزای ش می
پــالک 3۰، تلفــن : 88321455 نســبت بــه ثبت نــام در ایــن آزمون هــا در ســاعات 

ــد . ــدام نماین اداری اق

ــی  ــای آزمایش ــی آزمون ه ــام  اینترنت ــوه ثبت ن ــای نح راهنم
ــنجش س

مراحل ثبت نام:
گام اول: پرداخــت مبلــغ ثبت نــام و دریافــت شــماره پرونــده و رمــز عبــور 
)پرداخــت از طریــق کارت هــاي بانکــي عضــو شــبکه شــتاب و به صــورت اینترنتــی 

اســت(.
ــام  ــک ثبت ن ــت: لین ــده اس ــایت ارائه ش ــام )در س ــرم ثبت ن ــل ف گام دوم: تکمی

ــد(. ــام جدی ــنجش/ ثبت ن ــی س ــای آزمایش آزمون ه
گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي

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 الكترونيكی
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