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

حلول ماه مبارک رمضان، موسم راز و 
نیازهای عاشقانه با پروردگار ڪریم و 
فصل دلدادگے به آن معشوق ازلی 

برمتام مهامنان ضیافت ا... تهنیت باد 

یادداشت  هفته

وضعیت داوطلبان گروه 
آزمایشی علوم انسانی 

در آزمون سراسری 
سال 1399

یک فرصت خوب برای 
کسب آمادگی مطلوب

وزیر علوم در نشست رؤسای دانشگاه ها تأکید کرد:

لزوم اجرای طرح سامان دهی 
آموزش عالی کشور با دقت و 

ظرافت بیشتر و بدون توقف

علوم،  وزیر  غالمی،  منصور  دکتر   
اینکه  بیان  با  فناوری،  و  تحقیقات 
جزو  عالی  آموزش  مأموریت گرایی 
وظایف و تکالیف ابالغی شورای عالی 
داشت:  اظهار  است،  فرهنگی  انقالب 
طرح سامان دهی آموزش عالی کشور، 
با موارد مختلفی که در آن دیده شده 
است، الزاماً باید اجرا شود؛ البته با دقت 
و با ظرافت بیشتر، اما بدون توقف پیش 

خواهد رفت. 
عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  به   

وزارت علوم، در نشست مجازی رؤسای 
آموزشی،  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
پژوهشی و فناوری، که با حضور قائم 
مقام و معاونان این وزارتخانه و حضور 
مجازی رؤسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها 
بررسی  محوریت  با  و  علمی  مراکز  و 
وضعیت آموزش عالی کشور در سالن 
شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار 
شد، دکتر غالمی، با تأکید بر سالمتی 
جریان  در  هموطنان  و  همکاران 
و  اخیر  سال  یک  در  کرونا  افت وخیز 

توجه رؤسای دانشگاه ها و مراکز علمی 
و پژوهشی به این مسأله، اظهار داشت: 
و  همکاران   مجموعه  که  است  الزم 
جامعه دانشجویی را به مراقبت مستمر 
از آسیب های این بیماری، هم در بحث 
هم  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 

تأمین اقالم بهداشتی، توجه بدهیم.
وزیر علوم، در ادامه با بیان اینکه وزارت 
علوم، بحث سامان دهی آموزش عالی 
اجرایی  ستاد  همکاری  با  را  کشور 
نقشه جامع علمی کشور پیش می برد، 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 مصوبات بیست و چهارمین 
جلسه شوراي سنجش

و پذیرش دانشجو مورخ 
  1399/7/22

و همچنین منابع سؤاالت 
آزمون سراسري  سال 1400 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

فهرست حذفیات منابع 
آزمون سراسری سال 1400
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پست الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت امام محمد باقر )ع( فرمودند:
زکات،  نماز،  است:  استوار  پنج چیز  بر  اسالم 

حج، روزه و والیت.

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
روزه، سپر آتش )جهّنم( است. 

و  از روزة خود جز گرسنگي  روزه دار که  بسا 
تشنگي بهره اي نبرد، و بسا برپا ایستاده ]براي 
نماز[ که از ایستادن جز بیداري و رنج، بري 
]میوه اي[ نخورد؛ خوشا خواِب زیرکان و خوشا 

روزه گشادن آنان. 

ــک می شــویم.  ــاه نزدی ــه اردیبهشــت م ــم ب کــم ک
ــون  ــزاری آزم ــان برگ ــه زم ــدن ب ــک ش ــا نزدی ب
ــان،  ــی داوطلب ــه و آمادگ ــوه مطالع ــری، نح سراس
ــد  ــر؛ پــس بای ــاوت می شــود و هــم مهم ت هــم متف
ــتری  ــت بیش ــون، دق ــن آزم ــی در ای ــرای آمادگ ب
داشــته باشــیم. ایــن ایــام بــرای داوطلبــان، اعــم از 
ــا فارغ التحصیــالن، از  دانش آمــوزان ســال جــاری ی

ــژه ای برخــوردار اســت. ــت خــاص و وی اهمی
بــرای آن دســته از دانش آموزانــی هــم کــه تــا 
ــری  ــون سراس ــرکت در آزم ــرای ش ــه ب ــن لحظ ای
ــب  ــی الزم را کس ــته و آمادگ ــی نداش ــه خوب برنام
ــی  ــود راض ــه کار خ ــا االن از نتیج ــا ت ــد ی نکرده ان
نیســتند، ایــام باقــی مانــده و امتحانــات پایــان تــرم 
ــرا دانش آمــوزان،  ــد یــک فرصــت باشــد؛ زی می توان
پــس از امتحانــات، بیشــتر از دو مــاه فرصــت دارنــد 
ــه  ــه برنام ــوند؛ چراک ــاده ش ــور آم ــرای کنک ــا ب ت
درســی ندارنــد و در نتیجــه، وقــت بیشــتری، 
ــی  ــه درس ــرای برنام ــه ب ــی ک ــا زمان ــه ب در مقایس
ــد؛  ــار دارن ــد، در اختی ــت می دادن ــه از دس مدرس
ــدت  ــن م ــوری، ای ــوزان کنک ــرای دانش آم ــس ب پ
زمــان باقــی مانــده، می توانــد برابــر دو مــاه کارایــی 

داشــته باشــد.
بــا توجــه بــه مصاحبه هــا و بیــان تجربه هــای 
ــه  ــوان توصی ــان ســال های پیــش هــم می ت داوطلب
کــرد کــه اگــر شــما بــه تــالش خــود ماننــد قبــل 
ــی الزم  ــه آمادگ ــع ب ــور قط ــه ط ــد، ب ــه دهی ادام
ــأله از  ــن مس ــید و ای ــد رس ــه خواهی ــن زمین در ای
ــت؛  ــابقه اس ــر مس ــی ه ــات پایان ــای لحظ ویژگی ه
فقــط کافــی اســت ماننــد دونــده ای کــه در لحظــات 
ــود را  ــالش خ ــوان و ت ــام ت ــابقه، تم ــی مس پایان
ــا  ــدت، ب ــن م ــم در ای ــما ه ــرد، ش ــه کار می گی ب
ــرژی خــود حرکــت کنیــد؛ بدیــن  تمــام تــوان و ان
ــانی در  ــج درخش ــه نتای ــد ک ــد دی ــب، خواهی ترتی

ــت.  ــار شماس انتظ
ــی کــه پیــش  ــوزان، داوطلبان ــش آم ــر دان عــالوه ب
از ایــن فارغ التحصیــل شــده اند هــم می تواننــد 
داشــته اند،  قبــل  از  کــه  برنامــه ای  طبــق 
ــی و  ــرور کل ــه م ــاه را ب ــرداد م ــت و خ اردیبهش
ــد  ــم همانن ــا ه ــع، آنه ــد؛ در واق تســت زنی بپردازن
بــا  مانــده  باقــی  ماه هــای  در  دانش آمــوزان، 
مســائل دانش آمــوزان کنکــوری مواجــه نیســتند و 

ــرم،  ــان ت ــات پای ــه امتحان ــدون دغدغ ــد ب می توانن
ــد.  ــه کنن ــور مطالع ــه کنک ــتای برنام ــط در راس فق
زمانــی  برنامــه  مطابــق  کــه  هــم  داوطلبانــی 
انتظــار  از آمادگــی مــورد  و  حرکــت کرده انــد 
خودشــان برخوردارنــد، می تواننــد از چکیده هــا، 
ــرای  ــود ب ــی خ ــای درس ــت ها و خالصه ه یادداش
آمادگــی در آزمــون اســتفاده کننــد. بــا ایــن 
رویکــرد، انتظــار طبیعــی آن اســت کــه همــه 
داوطلبــان، بــه شــرط اســتفاده مفیــد از وقــت و بــه 
ــی  ــرز آمادگ ــه م ــد ب ــاال، بتوانن ــت ب ــری دق کارگی

ــند. ــه برس ــن زمین ــوب در ای مطل
ــرای  ــی، ب ــاوران تحصیل ــان و مش ــد کارشناس از دی
ــرکت در  ــور ش ــه منظ ــتر ب ــی بیش ــب آمادگ کس
ــری،  ــون سراس ــز آزم ــال و نی ــان س ــات پای امتحان
ــیاری  ــت بس ــکات، از اهمی ــی از ن ــه برخ ــه ب توج

ــت: ــوردار اس برخ
پاســخ های  و  تمریــن پرســش ها  و  1- مطالعــه 
ــل. ــال های قب ــات س ــا و امتحان ــؤاالت آزمون ه س

ــدن  ــن درس  خوان ــی در حی ــه خالصه های 2- تهی
ــرور آن. ــان و م ــرای امتح ب

ــد  ــش بروی ــق پی ــم و دقی ــه ای منظ ــا برنام 3- ب
ــات و  ــرای امتحان ــا امــکان مطالعــه  بهتــر شــما ب ت

ــود.  ــم ش ــور فراه کنک
ــا  ــب هــر درس ی 4- ســعی کنیــد کــه ابتــدا مطال
ــون و  ــه آزم ــپس ب ــد و س ــه کنی ــث را مطالع مبح
ــه  ــوید ک ــن ش ــد. مطمئ ــان بپردازی ــت خودت تس
ــن و  ــا تمری ــث ی ــب، مبح ــی، مطل ــاب درس در کت

ــد.  ــاده باش ــم نیفت ــی از قل مثال
ــا  ــد ت ــش دهی ــود را افزای ــه  خ ــاعات مطالع 5- س
ــا و  ــع ضعف ه ــه رف ــه، ب ــار مطالع ــد، در کن بتوانی
ــد؛ امــا الزم  ــی خــود نیــز بپردازی اشــکاالت احتمال
اســت کــه در انتهــای هــر هفتــه، اســتراحتی را نیــز 
بــرای خــود در نظــر بگیریــد تــا در خــرداد مــاه، بــا 
همیــن انــرژی و تــوان، مطالعــه و تمریــن و تکــرار 

را ادامــه دهیــد.
ــه  ــد ک ــد و ســعی کنی ــه خــود آرامــش بدهی 6- ب

ــی باشــید.  منطق
7 - فرصــت مناســبی را هــم بــه انجــام تمرین هــای 

اضافــه خــود در ایــن زمینــه اختصــاص بدهید. 

موفقيت شما را آرزومندیم

یک فرصت خوب برای کسب آمادگی مطلوب
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25 فروردین ماه:

آخرین مهلت ثبت تقاضای وام شهریه 
دانشجویان دانشگاه آزاد 

بنا بر اعالم دانشگاه آزاد اسالمی، مهلت ثبت نام 
روز  دانشگاه،  این  دانشجویان  برای  شهریه   وام 

۲۵ فروردین ماه پایان می یابد. 

از  شهریه  سقف وام  که  کرد  اعالم  آزاد  دانشگاه 
تعیین  مختلف  مقاطع  در  میلیون   5 تا  میلیون  یک 
دانشجویان  سوی  آن از  تقاضای دریافت  شده و ثبت 
تا  دانشجویان،  رفاه  صندوق  دانشجویی  پرتال   در 

25 فروردین ماه فعال است.

همچنین، دانشجویان این دانشگاه  می توانند درخواست 
اساس  )بر  وام های ضروری  شامل:  تحصیلی،   وام های 
رفاه  صندوق  سوی  از  شده  تعیین  رویدادهای 
دانشجویان(، ودیعه مسکن متأهلی، شهریه و وام ویژه 
سال  دوم  نیمسال  برای  صندوق(  منابع  )از  دکتری 
ثبت  ماه  اردیبهشت  تا 25  را  تحصیلی 1400-1399 

کنند.

تا   15 بین  دانشجویان  تحصیلی  وام  مبلغ   ضمناً 
است. همچنین  گرفته شده  نظر  در  ریال  میلیون   20
مبلغ  وام ضروری برای رویدادهای موارد خاص نظیر: 
فوت  ریال،  میلیون   30 متأهل  دانشجوی  فرزند  تولد 
ریال،  میلیون   30 دانشجو  فرزند  یا  همسر  مادر،  پدر، 
تا  تصادفات  و  سوانح  در  دیده  حادثه   دانشجویان 
بیماری های  به  مبتال  ریال، دانشجویان  میلیون   50
خاص و پرهزینه تا 50 میلیون ریال، بیماری خاص و 
پر هزینه یکی از اعضای خانواده تحت تکفل دانشجو تا 
40 میلیون ریال، سایر موارد مشابه به تشخیص رئیس 
ریال  میلیون   50 سقف  تا  دانشجویان  رفاه  صندوق 

تعیین شده است.

سوی  از  شهریه  وام  تقاضای  ثبت  که  است  گفتنی 
رفاه  صندوق  دانشجویی  پرتال  در  دانشجویان 
است  انجام  قابل    bp.swf.ir :آدرس به  دانشجویان، 
و تمام دانشجویان متقاضی و واجد شرایط، باید نسبت 
بازه زمانی  به ثبت تقاضای خود در سامانه مذکور در 

تعیین شده اقدام کنند.

صندوق رفاه وزارت علوم اعالم کرد:

شرایط دریافت وام ویژه دکتری در نیمسال 
دوم سال تحصیلی

و  علوم، شرایط  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق 
نيمسال دوم  در  ویژه دکتری  وام  مهلت دریافت 

سال تحصيلی 1399-1400 را اعالم کرد.

منابع صندوق(  )از  دکتری  ویژه  وام  درخواست  مهلت 
تا   1400-1399 تحصیلی  سال  دوم  نیمسال   برای 
25 اردیبهشت ماه، و مهلت درخواست وام ویژه دکتری 
از منابع بانک طرف تعهد صندوق، تا 15 تیر ماه است و 
دانشجویان متقاضی می توانند از طریق پرتال دانشجویی 
 )https:bp.swf.ir( دانشجویان  رفاه   صندوق 

نسبت به درخواست این وام اقدام کنند.

بر اساس شرایط دریافت وام ویژه دکتری، که از سوی 
مدت  است،  شده  منتشر  دانشجویان  رفاه  صندوق 
استفاده از وام ِویژه دکتری تخصصی ناپیوسته، حداکثر 

8 نیمسال تحصیلی در طول مقطع تحصیلی است.

دانشجویان  رفاه  صندوق  منابع  از  پرداخت  این  ضمناً 
وزارت علوم و هر شش ماه یک مرتبه صورت می گیرد.

الزم به یادآوری است که مبلغ این تسهیالت به صورت 
ماهانه 7,000,000 ریال و 84,000,000 ریال در سال 
دانشجویی  تعهدنامه  سند  نیاز،  مورد  مدارک  و  است 

است.

اول اردیبهشت ماه:
آغاز ثبت نام آزمون بسندگی زبان عربی 

پیام نور 

عربی  زبان  بسندگی  آزمون  دوره  اولين  ثبت نام 
)اشتمال( دانشگاه پيام نور، از اول اردیبهشت ماه 

آغاز می شود.

)اشتمال(  عربی  زبان  بسندگی  آزمون  دوره  اولین 
ماه  اردیبهشت   26 یکشنبه  روز  در  پیام نور،  دانشگاه 

برگزار می شود.

ضمناً متقاضیان شرکت در این آزمون، از اول اردیبهشت 
ماه فرصت دارند که به صورت الکترونیکی و از طریق 
آزمون: و  سنجش  مرکز  ـ  پیام نور  دانشگاه   پرتال 

 http://azmoon.pnu.ac.ir/Portal/Home
برای ثبت نام در آزمون یاد شده اقدام کنند.

آزمون  این  کارت  دریافت  زمان  که  است   گفتنی 
20 اردیبهشت ماه بوده و هزینه ثبت نام باید به صورت 
الکترونیکی در هنگام ثبت نام و از طریق سایت مربوط 

پرداخت شود.

همچنین در صورت ثبت نام و عدم شرکت در آزمون، 
وجه مذکور قابل استرداد نیست و داوطلبان باید دقت 
داشته باشند که به هیچ وجه مبلغ ثبت نام در این آزمون 
را به صورت دستی و از طریق شعب بانک ها پرداخت 

نکنند.

دانشجویان دوره دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور در 
 رشته های علوم قرآن و حدیث، علوم و معارف نهج البالغه،

اسالمی،  کالم  و  فلسفه  اسالمی،  حقوق  مبانی  و  فقه 
اسالمی،  معارف  مدرسی  و  دین  فلسفه  اسالم،  تاریخ 
انگلیسی  زبان  آزمون  مدرک  ارائه  به  تمایل  چنانچه 
)ETPNU( نداشته باشند، می توانند گواهی قبولی در 

تصریح کرد: از این جهت که سامان دهی آموزش عالی 
مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی است، این برنامه باید 

با دقت و ظرافت اجرا شود.
وی همچنین به بحث بازنگری در آیین نامه های ارتقاء، 
جذب اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری اشاره کرد 
و گفت: بحث های مختلفی در این حوزه مطرح است؛ از 
جمله: دانشگاه نسل چهارم، رشته های حوزه علوم انسانی 
و هنر و همچنین ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت، و 

مواردی از این قبیل که باید مورد توجه قرار گیرد.
وزیر علوم افزود: در این خصوص باید، ضمن حفظ روند 
رشد علمی کشور، باقی زمینه های تأثیرگذاری دانشگاه ها 
نیز دیده شود. در این زمینه باید حداکثر تا پایان اردیبهشت 
ماه، نظرات جمع بندی شود و با گستردگی که وزارت علوم 
در حوزه های مختلف علوم دارد، باید کار وسیع و سریعی 

را انجام دهیم.
دکتر غالمی، در پایان این نشست، با تأکید بر همکاری 
نزدیک دانشگاه ها و مراکزپژوهشی با مرکز نظارت، ارزیابی و 
تضمین کیفیت وزارت علوم، گفت: درخصوص برنامه هایی 
که در دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی اجرا می شود، فارغ 
از محدودیت های کرونا، مجموعه مدیران تالش کنند که 

برنامه ها حداکثر تحقق خود را داشته باشند.

وزیر علوم در نشست رؤسای دانشگاه ها تأکید کرد:

لزوم اجرای طرح سامان دهی آموزش 
عالی کشور با دقت و ظرافت بیشتر و 

بدون توقف
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این آزمون را تا قبل از برگزاری آزمون جامع ارائه دهند.

منظور کسب  به  متقاضیان،  که  است  یادآوری  به  الزم 
با  یا رفع مشکالت احتمالی، می توانند  بیشتر  اطالعات 

شماره تلفن: 22458297-021 تماس حاصل کنند.

آغاز به کار سامانه جدید دریافت شکایات و 
گزارش تخلفات وزارت علوم

سامانه جدید دریافت شکایات و گزارش تخلفات 
وزارت علوم آغاز به کار کرد و تمام درخواست ها و 
شکایات و گزارش های تخلفات و سوء مدیریت ها، 

از طریق این سامانه قابل پی گيری است.

با توجه به نهایی شدن سامانه پاسخگویی به شکایات و 
رفع نقص ها و مشکالت قبلی وزارت علوم، این سامانه از 
17 فروردین ماه جاری فعالیت خود را آغاز کرده است 
تخلفات  گزارش های  و  شکایات  و  درخواست ها  تمام  و 
و سوء مدیریت ها از طریق این سامانه، قابل دریافت و 

پی گیری است.

ورودی  درگاه های  به  مراجعه  با  می توانند  متقاضیان 
بازرسی:  دفتر  سامانه   ،msrt.ir علوم:  وزارت  )سایت 
erp.msrt.ir، صفحه اصلی تمام دانشگاه ها( درخواست 

خود را با مستندات خود بارگذاری و پی گیری کنند.

لینک: طریق  از  سامانه  این  به  ورود  و  مشاهده   ضمناً 
 https://erp.msrt.ir/Hermes.html?param=Complain 

امکان پذیر است.

مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد رشته های 
گروه علوم پزشکی سال 1400 تمدید شد

کارشناسی ارشد  آزمون  در  ثبت نام  مهلت 
)سال   1400 سال  پزشکی  علوم  گروه  رشته های 
در  داوطلبان  و  تمدید شد   )1401-1400 تحصيلی 
روزهای ۲3 تا ۲۵ فروردین ماه می توانند در این 

آزمون ثبت نام کنند. 

کارشناسی ارشد  آزمون  در  ثبت نام  مجدد  فرصت 
رشته های گروه علوم پزشکی سال 1400 )سال تحصیلی 
1400-1401( از 23 فروردین ماه )امروز( آغاز می شود 

و تا ساعت 24 روز 25 فروردین ماه ادامه دارد.

داوطلبانی که موفق به ثبت نام در این آزمون نشده اند، 
داوطلبانی که هزینه ثبت نام را پرداخت کرده اما به دلیل 
اتمام مهلت ثبت نام، موفق به ثبت نام در این آزمون نشده اند 
و داوطلبانی که نیاز به ویرایش اطالعات و مدارک دارند، 
می توانند در این فرصت، با ورود به سایت مرکز سنجش 
 www.sanjeshp.ir نشانی:  به  پزشکی  آموزش 

ویرایش  یا  مدارک  تکمیل  یا  جدید  ثبت نام  به  نسبت 
اطالعات خود اقدام کنند.

وارد  با  باید  ثبت نام،  هزینه  پرداخت  از  داوطلبان، پس 
کردن کد ملی، گزینه ثبت نام جدید و پرداخت هزینه، 

ثبت نام خود را انجام دهند.

کارشناسی ارشد  آزمون  که  است  یادآوری  به  الزم 
رشته های گروه علوم پزشکی سال 1400 )سال تحصیلی 

ماه  اردیبهشت   31 و   30 روزهای  در   )1401-1400
برگزار می شود.

رئیس مرکز سنجش دانشگاه آزاد:

آزمون زبان EPT به علت موج جدید کرونا 
فروردین ماه برگزار نمی شود

التحصيلی  فارغ  و  پذیرش  سنجش،  مرکز  رئيس 
دانشگاه آزاد اسالمی گفت: آزمون زبان EPT به 
علت موج جدید شيوع ویروس کرونا، در فروردین 

ماه برگزار نمی شود.

با اشاره به موج چهارم  دکتر بهروز طهماسب کاظمی، 
از شهرهای  شیوع ویروس کرونا و قرمز شدن بسیاری 
کشور طبق اعالم ستاد ملی مقابله با  کرونا، اظهار کرد: 
برگزار  ماه  فروردین  در   EPT انگلیسی  زبان  آزمون 

نمی شود.

التحصیلی  فارغ  امور  و  پذیرش  سنجش،  مرکز  رئیس 
بودن  مساعد  صورت  در  شاءا...  ان  افزود:  آزاد  دانشگاه 
برگزار  ماه  اردیبهشت   31 در   EPT آزمون  شرایط، 

می شود.

داوطلبان  گفت:  آزمون  این  داوطلبان  به  خطاب  وی 
این آزمون، پی گیر اخبار و اطالعیه های مرکز سنجش، 
در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فارغ التحصیلی  و  پذیرش 
خصوص زمان دقیق برگزاری آزمون های دانشگاه باشند

پیرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال1400 در تاریخ 
1399/09/16، به اطالع ثبت نام کنندگان مجموعه امتحانی »1208- ریاضی« می رساند 
که کد ضریب و ضرایب دروس امتحاني رشته گرایش » دکتری پیوسته ریاضی گرایش 
ریاضی کاربردی« از مجموعه امتحانی »1208-ریاضی« )مندرج در صفحه 57 دفترچه 

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

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

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

»1208- ریاضي« در آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال1400
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قسمت هایي از کتاب درسي که در آزمون سراسري سال 1400 نباید از آنها سؤال طراحي شود

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال 1400
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 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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بـــا توجـــه بـــه عـــدم پذیـــرش حضـــوری داوطلبـــان بـــه منظـــور جلوگیـــری از 

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

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

 خدمــــــات الکترونیکـــی ســــــازمان سنــــجش آمــــوزش کشـــور بـــه آدرس:

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

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

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

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

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

وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.                                                                                                                

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست داوطلبان به روش الکترونیکی

بــه اطــالع متقاضیــان پذیــرش در دوره هــاي کاردانــي نظــام جدیــد دانشــگاه فنــي و حرفــه 

 ــای و مؤسســات آمــوزش عالــي غیردولتــي - غیــر انتفاعــي در ســال 1400 مي رســاند کــه 

»ســامانه ثبت نــام و انتخاب رشــته«، به صــورت اینترنتــي از روز یکشــنبه مــورخ 1400/03/30 

تــا روز یکشــنبه مــورخ 1400/04/06 فعــال مــی شــود؛ بــر ایــن اســاس، ضــرورت دارد کــه 

همــه متقاضیــان، در مهلــت در نظــر گرفته شــده و پــس از مطالعــه دقیق »دفترچــه راهنماي 

 ثبت نــام و انتخــاب رشــته« و فراهــم نمــودن مــدارک و اطالعــات مــورد نیــاز ثبت نام، بــه درگاه 

اطالع رســاني ایــن ســازمان بــه نشــاني:  www.sanjesh.org مراجعه و نســبت بــه ثبت نام 

در ســامانه بــرای پذیــرش در ایــن دوره هــا اقــدام کننــد. بــا توجــه بــه اینکــه ثبت نــام و 

انتخــاب رشــته، همزمــان در یــک مرحلــه انجــام مي شــود، متقاضیان می بایســت بــا توجه 

بــه رشــته محــل هــاي اعــالم شــده در »دفترچــه راهنمــای ثبت نــام و انتخــاب رشــته«، 

نســبت بــه انتخــاب و درج رشــته  محل هــاي مــورد عالقــه خــود در »ســامانه ثبــت نــام و 

انتخــاب رشــته« اقــدام کنند.

ــن  ــام و انتخــاب رشــته« ای ــای ثبت ن ــن »دفترچــه راهنم ــي و همچنی ــه تکمیل اطالعی

پذیــرش همزمــان بــا شــروع ثبت نــام، در تاریــخ 1400/03/30 در درگاه اطــالع رســانی این 

ســازمان منتشــر مــی شــود. متقاضیــان الزم اســت کــه بــرای اطــالع از جزئیــات شــرایط و 

ضوابــط پذیــرش، دفترچــه راهنمــای مذکــور را بــه دقــت مطالعه کننــد. همچنیــن آزمون 

آن دســته از رشــته هایي کــه پذیــرش در آنهــا بــه شــیوه » بــا آزمــون« اســت، در روز جمعه 

مــورخ 1400/05/22 برگــزار خواهــد شــد. 

ضمنــاً فهرســت مجموعــه هــای ثبــت  نامی بــا ذکر مشــخصه »شــیوه پذیرش« )جــداول 

شــماره 1 و 2( و »دیپلــم هــای مجــاز بــه تحصیــل در هر رشــته گرایــش« )جدول شــماره 

3( و منابــع و ضرایــب دروس 5 مجموعــه ثبت نامــي پذیــرش با آزمــون )جدول شــماره 4(، 

بــه شــرح ذیــل ایــن اطالعیــه کــه در ســایت ســازمان ســنجش آمــده اســت، بــرای اطــالع 

متقاضیــان اعــالم می شــود.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

تاریخ ثبت   نام و انتخاب رشته پذیرش در 

دوره هاي کارداني نظام جدید 

دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي 

غیردولتي - غیرانتفاعي در سال 1400
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 در سال 1399، 314 هزار و 459 داوطلب گروه آزمایشی علوم انسانی در جلسۀ آزمون 
سراسری حضور داشتند؛ داوطلبانی که باید   35کتاب درسی را برای آزمون سراسری 
مطالعه می کردند. متأسفانه تعداد قابل توجهی از داوطلبان، برخی از کتاب های درسی )به 
خصوص دروس پایه( را مطالعه نمی کنند و  سپس مدعی می شوند که سؤال های این یا 
آن درس در آزمون سراسری دشوار بود و آنها نتوانسته اند که به سؤاالت آن دروس پاسخ 

دهند.
باید پذیرفت که در  یک آزمون ملی مهم، باید تعدادی از سؤال ها دشوار باشد تا بتواند به 
درستی سطح علمی داوطلبان را بسنجد؛ اما آیا تمامی سؤال های یک درس دشوار هستند 
یا تعدادی از داوطلبان برخی از درس ها را رها می کنند و در سر آزمون هم بدون دانش 

الزم به سؤال های همان درس پاسخ می دهند؟!
اقتصاد 746  انسانی سال 1399 در درس  آزمایشی علوم  آزمون گروه  برای مثال، در 
داوطلب به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح دادند. با توجه به اینکه سال 1399 در سه 
درس، کمتر از 6  نفر به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده  و در سه درس دیگر نیز 
هیچ کس به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح نداده است، مشخص است که سؤال های 
اقتصاد برای داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی در سال 1399 دشواری قابل توجهی 
نداشته است؛ اما در همین درس، تعداد 218 داوطلب، نمره خام 30- تا 33- کسب 
کرده اند؛ به عبارت دیگر، به اغلب سؤال های این درس پاسخ منفی داده اند! جالب اینجاست 
که در درس اقتصاد، بیشتر از سایر دروس انسانی، داوطلبان نمره خام 33- کسب کرده اند.
این مسأله آیا دلیلی جز این دارد که برخی از داوطلبان، ساده انگارانه تصور می کنند که 
می توانند بدون دانش و اطالعات علمی  الزم، پاسخگوی سؤال های آزمون سراسری باشند؟!  
پس از همین امروز، بی عالقگی، ضعف علمی یا زمان کم را بهانه نسازید و با برنامه ریزی، 
برای مطالعه عمیق همۀ درس ها وقت بگذارید و مطمئن باشید که می توانید به حداقلی از 
سؤال های هر درس پاسخ صحیح بدهید و در آزمون سراسری نتیجه بهتری کسب کنید.

برای مثال، در آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی سال 1399 اگر داوطلبی فقط به 5 سؤال 
زبان خارجی پاسخ صحیح می داد و به هیچ سؤال دیگر این درس نیز پاسخ غلط نمی داد، 
از بیش از 95 درصد داوطلبان وضعیت بهتری داشت! همچنین اگر داوطلبی به هیچ یک 
از سؤال های ریاضی پاسخ نمی داد، از 22/5 درصد داوطلبان وضعیت بهتری داشت! واقعیت 
این است که تعداد قابل توجهی از همین داوطلبان به برخی از سؤال ها پاسخ صحیح 
داده اند، اما چون به سؤال هایی که به آنها کاماًل مسلط نبوده اند نیز پاسخ داده اند، نمرة 
منفی کسب کرده اند؛ به عبارت دیگر، تعداد قابل توجه پاسخ های غلط آنها موجب شده 

است که تأثیر پاسخ های صحیح آنها نیز از بین برود.
می خواهیم بگوییم که آزمون سراسری، محل آزمون و خطا نیست و نباید به سؤال های آن 
به طور سرسری پاسخ داد یا به امید شانس و اقبال، گزینه ها را بدون دانش و دقت الزم 
انتخاب کرد؛ پس اگر این روزها در درسی آمادگی ندارید، باید در همین زمان باقی مانده، 
به مطالعه مبحث یا مباحثی از آن درس بپردازید تا بتوانید به چند سؤال معدود در همان 

درس پاسخ دهید؛ زیرا کسب نمره منفی، بسیار بدتر از به دست آوردن نمره صفر است.

 آمار ارائه شده در جدول زیر، تأییدی است بر اینکه کنکور، یک مسابقه است و قرار نیست 
که شما به همه سؤال های آن، پاسخ صحیح بدهید؛ بلکه الزم است که در مقایسه با سایر 
داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشید، و این امر، بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی 

به سؤال ها، به دست نخواهد آمد.
در این جدول، غیر از داوطلبانی که به تمامی یا اکثر قریب به اتفاق  سؤال ها پاسخ غلط 
داده و در نتیجه نمرة خام 30- تا 33- را کسب کرده اند، داوطلبانی که به هیچ یک از 
سؤال های یک درس پاسخ نداده اند یا به دلیل دادن پاسخ های غلط، تأثیر سؤال هایی که 
صحیح پاسخ داده اند نیز برای آنها از بین رفته و نمره صفر را کسب کرده اند و داوطلبانی که 
به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند، سایر داوطلبان در محدودة نمره خام 10 تایی 

بررسی شده اند.
ذکر این نکته مهم است که میانگین ذکر شده هر سال، یکسان نیست؛ برای مثال، سال 93 
در درس عربی تخصصی، 27 داوطلب به  100  درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند. سال  
94 ، 175 داوطلب به 100 درصد سؤال های عربی تخصصی، و سال 95، 13 داوطلب به 
100 درصد سؤال های این درس پاسخ صحیح داده اند. در سال 97 تعداد 58 نفر، در سال 
98 تعداد  15 نفر و در سال 99 تعداد 64 نفر به 100 درصد سؤال های عربی تخصصی 

پاسخ صحیح داده اند.  
 در نهایت اینکه نباید تصور کرد که یک داوطلب با نمره های منفی  یا بسیار پایین در 
درس های مختلف، می تواند در رشته های با آزمون یا روزانه پذیرفته شود. اگر داوطلبانی را 
می شناسید که حتی در رشته های روزانه با نمره منفی پذیرفته شده اند، دلیلش آن است 
که این افراد به احتمال قوی در سایر درس ها نمره خوبی کسب کرده اند؛ برای مثال، امکان 
دارد که داوطلبی در درس زبان خارجی  نمره منفی گرفته، اما در سایر دروس عمومی ، 

درس ادبیات اختصاصی و درس فلسفه و منطق نمرات باالیی به دست آورده باشد؛ 
)برای  می شود  نیز  محاسبه  داوطلب  یک  تحصیلی  مثبت سوابق  ضمن، تأثیر  در 
فارغ التحصیالن نظام آموزشی جدید )3 – 3 – 6( که دیپلم خودرا در سال 1398 و 
بعد از آن اخذ نموده باشند، به میزان حداکثر 30 درصد، و برای فارغ التحصیالن مشمول 
نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی، به میزان حداکثر 25 درصد سوابق تحصیلی 
دیپلم، و 5 درصد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی تأثیر مثبت لحاظ می شود(. منظور از 
تأثیر مثبت، یعنی، امکان دارد که داوطلبی در آزمون سراسری، درصدهای مطلوبی کسب 
نکرده باشد، اما سوابق تحصیلی خوبی داشته باشد و تأثیر مثبت سوابق تحصیلی، در 

پذیرش نهایی او مؤثر واقع شود.
در ضمن، تأثیر مثبت سوابق تحصیلی یک داوطلب نیز محاسبه می شود )30 درصد تأثیر 
مثبت سوابق تحصیلی داوطلب در آزمون کتبی نهایی سال دوازدهم(؛ یعنی، امکان دارد 
که داوطلبی در آزمون سراسری نمرات مطلوبی کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصیلی 
خوبی داشته باشد و سوابق تحصیلی مثبت، در پذیرش نهایی او مؤثر واقع شود، و در نهایت 
باید گفت داوطلبانی که در آزمون سراسری نمره منفی می آورند، در رشته محل هایی که 

مطلوب اکثر داوطلبان هستند، پذیرفته نخواهند شد. 

وضعیت داوطلبان گروه آزمایشے علوم انسانے 

در آزمون رسارسی سال 1399
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نفرات برتر کنکور علوم انسانی چه درصدهایی آورده اند؟
 »اگر یک درس اختصاصی  را 100 درصد بزنید، حتما رتبۀ دو رقمی می آورید.«

 این جمله را بارها از زبان داوطلبان کنکور شنیده ایم؛ افرادی که بر اساس شایعاتی که 
شنیده اند، تصور می کنند اگر روی یک درس، که نقطۀ قوت آنهاست، سرمایه گذاری 
کنند و تالش کنند تا به 100 درصد سؤال های آن درس پاسخ صحیح بدهند، رتبۀ 
ایده آلی در آزمون سراسری کسب خواهندکرد؛ در نتیجه، تمام هّم و غّم خود را صرف 
خواندن یک درس می کنند و با انجام این کار، دو آسیب جدی می بینند؛ از یک سو، 
احتمال اینکه بتوانند به 100 درصد سؤال های یک درس پاسخ صحیح بدهند، بسیار 
کم است، و از سوی دیگر، از مطالعۀ سایر درس ها باز می مانند و نمی توانند در سطح 
مناسبی به سؤال های دروس دیگر  پاسخ دهند. همچنین نگاهی به وضعیت داوطلبان 
گروه آزمایشی علوم انسانی سال 1399 به ما نشان می دهد که  می توان در هر درسی 

درصد 100 را کسب کرد، اما جزو نفرات برتر )200 نفر اول کشوری( هم نشد؛ برای 
درس  سؤال های  درصد   100 به  داوطلب   1193  ،1399 سال  که  حالی  مثال، در 
روان شناسی پاسخ صحیح داده اند، 127 داوطلب، که جزو نفرات برتر بوده اند، در این 
 درس به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح نداده اند و با این وجود جزو 200 نفر اول
 کشوری شده اند؛ یا در حالی که فقط 4 داوطلب در کل کشور به نمره باالتر از 90 در 
 درس فلسفه و منطق دست یافته اند، اما یک نفر از این 4 داوطلب جزو 200 نفر اول

 کشوری نبوده است.
در زیر، میانگین نمرات خام 200 نفر اول کشوری گروه علوم انسانی در تمامی دروس 
آزمون سراسری ارائه شده است. همچنین در هر درس، بیشترین و کمترین نمره خام 
در بین 200 نفر اول آمده است. توجه داشته باشید که این آمار برای آزمون سراسری 

سال 1399 است و میانگین ذکر شده  در هر سال تغییر می کند.
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 30  9/39 8 32/0 36/9 38/7 1 37/4 37/4 37/4         9 30/7 35/3 38/7 

 40  9/49 25 41/4 45/8 49/4 0 0/0 0/0 0/0 3 41/4 44/9 48/0 31 40/0 44/4 49/4 

 50  9/59 60 50/7 55/5 58/7 4 53/4 54/4 56/0 4 50/7 54/7 58/7 30 50/7 54/7 58/7 

 60  9/69 74 60/0 64/7 69/4 25 60/0 65/6 69/4 43 60/0 66/1 69/4 38 60/0 64/8 69/4 

 70  9/79 22 70/7 73/2 77/4 72 70/7 75/2 78/7 73 70/7 75/1 78/7 33 70/7 74/6 78/7 

 80  9/89 10 80/0 82/6 88/0 70 80/0 84/7 89/4 67 80/0 84/3 89/4 25 80/0 84/6 89/4 

 90  9/99 1 90/7 90/7 90/7 24 90/7 93/2 96/0 9 90/7 93/4 96/0 6 90/7 92/3 94/7 

100  0 0/0 0/0 0/0 4 100/0 100/0 100/0 1 100/0 100/0 100/0 1 100/0 100/0 100/0 

 200 32/0 60/4 90/7 200 37/4 79/4 100/0 200 41/4 76/3 100/0 200 0/0 57/7 100/0 

تعداد، ميانگين ، کمترین و بيشترین نمرات خام داوطلبان گروه آزمایشي علوم  انسانی  در آزمون سراسری سال 1399  دارای رتبه کشوری کمتر  از ۲00
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 3/33-  1/30-                                 

 30-  1/20-                                 

 20-  1/10-                                 

 10-  1/0-                                 

                                   

 1/0  9/9                                 

 10  9/19                                 

 20  9/29                                 

 30  9/39 1 38/4 38/4 38/4                         

 40  9/49 6 40/0 44/8 48/4                         

 50  9/59 13 50/0 55/4 58/4 1 53/4 53/4 53/4 3 55/6 57/1 57/8 1 57/9 57/9 57/9 

 60  9/69 42 60/0 63/9 68/4 3 64/5 66/0 66/7 22 61/2 66/4 68/9 7 60/0 66/7 68/4 

 70  9/79 60 70/0 75/1 78/4 6 71/2 75/2 77/8 88 70/0 75/0 78/9 19 70/0 74/6 78/4 

 80  9/89 44 80/0 84/2 88/4 39 80/0 84/3 86/7 77 80/0 83/7 88/9 84 80/0 84/3 88/4 

 90  9/99 29 90/0 93/6 95/0 61 91/2 92/8 93/4 10 90/0 93/3 96/7 62 90/0 93/6 95/0 

100  5 100/0 100/0 100/0 90 100/0 100/0 100/0 0 0/0 0/0 0/0 27 100/0 100/0 100/0 

 200 38/4 75/7 100/0 200 53/4 93/3 100/0 200 55/6 78/1 96/7 200 57/9 87/6 100/0 

  
  
  

 

 

   

         

 

 
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

 3/33-  1/30-                                 

 30-  1/20-                                 

 20-  1/10-                                 

 10-  1/0-                                 

                                   

 1/0  9/9                                 

 10  9/19 3 13/4 15/2 18/9                         

 20  9/29 8 20/0 26/1 28/9                         

 30  9/39 23 30/0 34/5 38/9                         

 40  9/49 31 40/0 44/7 48/9         8 42/7 46/9 49/4         

 50  9/59 56 50/0 54/9 58/9         19 52/0 56/3 58/7         

 60  9/69 68 60/0 64/8 68/9 2 66/7 67/6 68/4 69 60/0 65/2 69/4         

 70  9/79 10 70/0 74/3 78/9 9 70/0 73/9 76/7 58 70/7 74/3 78/7         

 80  9/89 1 80/0 80/0 80/0 52 80/0 85/7 88/4 43 80/0 83/9 89/4 36 80/0 86/3 88/4 

 90  9/99 0 0/0 0/0 0/0 78 90/0 93/4 95/0 1 90/7 90/7 90/7 91 90/0 93/6 95/0 

100  0 0/0 0/0 0/0 59 100/0 100/0 100/0 2 100/0 100/0 100/0 73 100/0 100/0 100/0 

 200 13/4 53/7 80/0 200 66/7 92/2 100/0 200 42/7 70/8 100/0 200 80/0 94/6 100/0 
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

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

و همچنین منابع سؤاالت آزمون سراسري  سال 1400 

الفـ  دروس عمومی 

مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

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

۲- عربی

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

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

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

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

علوم انسانی  برای دیپلمه های علوم و معارف 
اسالمی

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

3- فرهنگ و معارف اسالمی

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

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

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

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

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

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

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 

۲- 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

۲- 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( 

۵- 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 ۲- 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(

۵- 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
97دهم110220جامعه شناسی )1(
98یازدهم111222جامعه شناسی )2(
99دوازدهم112222جامعه شناسی )3(

98یازدهم111226فلسفه 8- فلسفه
99دوازدهم112226فلسفه )2(

97دهم110223منطق9- منطق
98یازدهم111224روانشناسی10- روانشناسی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور     
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جدول رشته هاي امتحاني با آزمون و پذیرش براساس سوابق تحصیلي )بدون آزمون(  کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال1400

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

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

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

تاریخ ثبت  نام و انتخاب رشته آزمون

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

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

پذیرش آنها به شرح جداول شماره 1 و 2 ذیل اعالم می گردد:
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با توجه به تماس ها و مکاتبات بسیار زیاد داوطلبان عزیز و مطالب مطرح شده در شبکه های 
پذیرش  و  به سنجش  و مصاحبه های متعدد در خصوص موضوعات مربوط  اجتماعی 
دانشجو، سازمان سنجش آموزش کشور الزم می بیند که توضیحات ذیل را برای آگاهی 

داوطلبان و هشدار به آنها، به اطالعشان برساند:
 الف- اخیرا مشاهده شده است که عده ای از افراد سودجو  و کالهبردار، با سوءاستفاده از 
اشتیاق داوطلبان و  همچنین شرایط کنونی شیوع و همه گیری ویروس کرونا، اقدام به راه 
اندازی کانال های تلگرامی و اینستاگرامی جعلی با عنوان »روابط عمومی سازمان سنجش 
آموزش کشور« و طرح وعده های دروغین در خصوص اختصاص سهمیه کرونا نموده اند که 

متأسفانه تعدادی از داوطلبان هم به آنها اعتماد و با آنها همراهی کرده اند. 
سازمان سنجش آموزش کشور، ضمن اعالم کالهبردار و سودجو بودن این گونه کانال ها، 
اعالم می دارد که کلیه اخبار و اطالعیه ها درخصوص آزمون ها، نحوه پذیرش، میزان تأثیر 
سوابق تحصیلی، سهمیه های مصوب و سایر اطالعات الزم را که از طریق مراجع ذی صالح 
 ،www.sanjesh.org نشانی:  به  خود  رسمی  سایت  طریق  از  صرفاً  می شود،   ابالغ 
سایت هفته نامه پیک سنجش و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به اطالع داوطلبان 
می رساند و این سازمان هیچ گونه فعالیت و اطالع رسانی در فضای مجازی } تلگرام، 

اینستاگرام و...{ به غیر از کانال های اطالع رسانی داخلی به نشانی زیر ندارد:
http://sapp.ir/sanjeshprnoet : 1-  پیام رسان سروش

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

@prnoetir :4-  پیام رسان بله
https://eitaa.com/prnoetir : 5-  پیام رسان ایتا

ب- سنجش و پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی، بر اساس مصوبات قانونی مراجع 
ذی ربط صورت می گیرد و اخیراً مصاحبه های متعددی هم در خصوص روش های سنجش 
و پذیرش برای سال جاری و سال های آینده در رسانه ها صورت گرفته است. در این 

خصوص، سازمان سنجش آموزش کشور الزم می بیند به اطالع داوطلبان عزیز برساند:
1-  ضوابط و قوانین سنجش و پذیرش سال 1400 مطابق دفترچه های رسمی منتشر 
شده در سایت اطالع رسانی این سازمان، مشابه سال گذشته است و هیچ گونه تغییری 
نکرده است و مبنای قوانین و مقررات قانونی، دفترچه های ثبت نامی منتشر شده از سوی 

این سازمان است.
2-  در خصوص روش های سنجش و پذیرش سال های آتی، این سازمان در جریان هیچ کدام از 
تغییرات اعالم شده در مصاحبه های افراد مختلف نیست و مشارکتی هم با آنها در این زمینه ها 
نداشته است و طبیعتاً روابط عمومی این سازمان نیز اطالعاتی در این خصوص ندارد که بتواند 
پاسخگوی داوطلبان عزیز باشد؛ لذا از داوطلبان عزیز درخواست می شود اگر سؤالی راجع به 

این گونه مصاحبه ها دارند، آن را از افراد یا دستگاه های مصاحبه کننده پی گیری نمایند.
در خاتمه، از عموم داوطلبان آزمون هاي سراسري خواهشمند است که در صورت مشاهده 
این  نام و عنوان  از  اقدامات خالف قوانین و مقررات یا سوء استفاده احتمالي  هرگونه 
 سازمان، مراتب را از طریق شماره تلفن هاي: 3618۲1۵۲ -0۲6 و 0۲6-3618۲1۵1 
اینترنتي: نشاني  الکترونیکي: hefazatazmon@sanjesh.org  یا  آدرس   و 

http://q.sanjesh.org/53479 به ستاد خبري اداره کل حراست سازمان سنجش 
آموزش کشور گزارش نمایند.        

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

توضیحات سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

مطالب مطرح شده در شبکه هاي اجتماعي و رسانه ها در ارتباط 
با روش هاي پذیرش دانشجو در سال هاي آتي، سهمیه ها و 

ارتباط کانال هاي تلگرامي و اینستاگرامي با این سازمان

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی
به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر TOEFL ، GRE،IELTS و ... 
می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات و وعده های 
واهی مبنی بر اخذ مدارک مورد نظر، با مشخصات داوطلب  اقدام به کالهبرداری و اخذ 
مبالغ قابل توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان ناظر آزمون های  بین المللی 
در کشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی این مراکز به مراجع قضائی، موارد ذیل را  برای 

اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت که قباًل 
مجری آزمون از سوی این سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از 
پرداخت هرگونه وجه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های 

بین الملل( نسبت به مجاز بودن مرکز اطمینان حاصل نمایید.
2 - با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان در 
فهرست متخلفان آزمون های این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمناً این داوطلبان از 2 تا 10 
سال از شرکت در آزمون هایی که این سازمان برگزار می نماید یا ناظر آن است، محروم خواهند 
شد. همچنین در صورتی که متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبت نام در یکی مراکز 
نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.

3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد 
خودداری نمایند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.

4 - داوطلبانی که با جعل مدارک هویتی سعی در گمراه نمودن مجریان آزمون نمایند 
و در آن شرکت کنند و تخلف آنان )حتی پس از دریافت مدرک ( اثبات گردد، برابر 
مقررات برگزاری آزمون ها، مدارک مربوط به آنها باطل و از شرکت در آزمون ها به مدت 2 
تا10سال محروم خواهند شد و با توجه به اینکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده از 
سند مجعول و شرکت کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسالمی )تعزیرات 
مصوب 1375( جرم تلقی می شود و مجازات کیفری به همراه خواهد داشت، این گروه از 

متخلفان برای  صدور احکام قضائی به مراجع قضائی معرفی می گردند.
یادآور می شود که براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز آزمون های بین المللی، کلیه 
مراحل ثبت نام آزمون ها بایستی شخصاَ توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت 
عدم رعایت شرایط ثبت نام، از شرکت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد 
و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه با افراد یا شرکت های سودجو که به 
روش های مختلف اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی می نمایند برخورد 

قانونی خواهد شد.
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