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 تاریخ های ثبت نام و برگزاری آزمون های ورودی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در  سال 1401 

5 آذرماه

روز بسیج  مستضعفان گرامی باد

11 نكته دربارة ثبت نام
 آزمون دكتري 1401

تقلب = تضمین عدم موفقیت !

از امروز آغاز می شود:

ثبت نام آزمون دکتری سال 1401

تست زدن را تمرین کنید
)قسمت آخر(

امکان تغییر محل آزمون برای دانشجویان 

کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور 
دانشگاه  تکميلی  تحصيالت  و  آموزشی  معاون 
پيام نور گفت: تغيير محل آزمون پایان ترم برای 
دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد، از اول )امروز( 
تا هشتم آذرماه سال جاری امکان پذیر خواهد بود.
دکتر علیرضا دل افکار، با اشاره به برگزاری حضوری 
مقطع  در  دانشگاه  این  ترم  پایان  آزمون های 
کارشناسی ارشد، گفت: با توجه به شرایط خاص ناشی از 
بیماری کرونا، آزمون های دانشجویان در پایان نیمسال 
اول تحصیلی 1400-1401 در مقطع کارشناسی به 
صورت الکترونیکی و در مقطع کارشناسی ارشد با رعایت 
پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری برگزار می شود.

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور، با 
بیان اینکه آزمون های دانشگاه پیام نور به صورت متمرکز 
برگزار می شود، خاطرنشان کرد: با توجه به رنگ بندی 
کرونایی شهرهای کشور، تصمیم گیری درباره برگزاری 
فعاًل  اساس،  همین  بر  است؛  سخت  کمی  آزمون ها 
فقط آزمون های دانشجویان کارشناسی ارشد به صورت 

حضوری برگزار می شود.
دکتر دل  افکار، در مورد امکان تغییر محل برگزاری 
آزمون های پایان ترم تحصیلی جاری نیز اظهار داشت: 
پیام نور  دانشگاه  کارشناسی ارشد  مقطع  دانشجویان 
مشخص  را  خود  آزمون  برگزاری  محل  می توانند 
کنند؛ به عبارتی، آنها می توانند در محل سکونت خود، 

آزمون های پایان ترمشان را بدهند.
دانشجویان  برای  آزمون  محل  تغییر  داد:  ادامه  وی 
مقطع کارشناسی ارشد، از اول )امروز( تا هشتم آذرماه 
و  مراکز  تمام  و  بود  خواهد  امکان پذیر  جاری  سال 
واحدهای دانشگاه پیام نور نیز موظف هستند با تعیین 
ظرفیت، امکان تغییر محل آزمون را برای این گروه از 

دانشجویان فراهم کنند.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور 
تأکید کرد: امکان ثبت تغییر محل آزمون در سیستم 
ترم  پایان  امتحانات  نمره  ثبت  همچنین  و  گلستان 
دانشجویان، منوط به تسویه حساب شهریه آنهاست و 
دانشجویان موظف هستند که نسبت به پرداخت کامل 

شهریه خود اقدام کنند.

رئیس سازمان سنجش تأكید كرد:

کنکور و آزمون های ورودی، 
علت نیست؛ معلول است
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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

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند: 
هر یک از شما منکري را دید، باید با دست خود آن 
با زبانش تغییر دهد، و  نتوانست،  اگر  را تغییر دهد. 
این  و  کند،  انکار  را  آن  قلبش  در  نتوانست،  اگر  باز 

ضعیف ترین مرحلة ایمان است.

آگاه باش که هر پیروی را پیشوایی است که پی وی 
را پوید ]دنباله روی اوست[ و از نور دانش او روشنی 
از  است  کرده  بسنده  شما  پیشوای  که  بدان  جوید. 
نان را  به دو جامة فرسوده، و دو قرصة  دنیای خود 
خوردنی خویش نموده. بدانید که شما چنین نتوانید 
کرد؛ لیکن مرا یاری کنید به پارسایی و در پارسایی 
کوشیدن و پاکدامنی و درستی ورزیدن؛ که به خدا 
آن  از غنیمت های  و  نیندوختم،  دنیای شما زری  از 
ذخیرت ننمودم، و بر جامة کهنه ام کهنه ای نیفزودم.

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند: 
امتم همواره در خیر و خوبي اند تا وقتي که یکدیگر 
و  بدهند  زکات  دارند،  برپا  را  نماز  بدارند،  را دوست 
به  نکنند،  چنین  اگر  پس  بدارند؛  گرامي  را  مهمان 

قحطي و خشکسالي گرفتار مي شوند.
11 نكته دربارة ثبت نام آزمون دكتري 1401

از امــروز )دو شــنبه 1 آذر مــاه 1400( مهلــت 
ثبت نــام بــراي آزمــون ورودي دکتــري نیمــه 
ــگاه  ــق پای ــال 1401 از طری ــز )Ph.D( س متمرک
نشــاني:  بــه  ســنجش  ســازمان  اطالع رســاني 
روز  در  و  مي شــود  آغــاز   www.sanjesh.org
ــه همیــن  ــرد. ب ــان مي پذی ــاه پای دوشــنبه 8 آذر م
ــتون  ــن س ــاد ای ــه مف ــم ک ــب دیدی ــر، مناس خاط
ــه  ــادآوري 11 نکت ــه ی ــِش رو، ب ــمارة پی را در ش

ــم. ــاص دهی ــم اختص ــون مه ــن آزم ــارة ای درب
این نکات به قرار زیر است:

ــري ســال 1401،  ــون  ورودي دکت ــام آزم 1ـ ثبت ن
منحصــراً بــه صــورت اینترنتــي و از طریــق پایــگاه 
ــود. ــام مي ش ــنجش انج ــازمان س ــاني س اطالع رس

2ـ هــر داوطلــب بــر اســاس عالقــه صرفــاً مي توانــد 
در یــک کدرشــته امتحانــي )مطابــق ضوابــط درج 
ــرکت در  ــام و ش ــاي ثبت ن ــه راهنم ــده دفترچ ش
آزمــون( ثبت نــام و در آزمــون مربــوط شــرکت 

کنــد.
3ـ داوطلبــان آزمــون  ورودي دکتــري ســال 1401، 
ــاز، دفترچــه راهنمــاي  ــه در آغ شایســته اســت ک
ثبت نــام در ایــن آزمــون را، کــه همزمــان بــا شــروع 
ــگاه اطالع رســاني ســازمان  ــام، در پای ــت ثبت ن مهل
ســنجش در دســترس خواهــد بــود، مطالعــه کــرده 
ــه  ــبت ب ــودن، نس ــرایط ب ــد ش ــورت واج و در ص
ــام  ــاري ثبت ن ــد کارت اعتب ــه خری ــت هزین پرداخ
ــد و  ــدام کنن ــون اق ــي( در آزم ــریال 12 رقم )س

ــه انجــام برســانند. ســپس مراحــل بعــدي را ب
ــر  ــه براب ــود ک ــنهاد مي ش ــان پیش ــه داوطلب 4ـ ب
دســتورالعمل درج شــده در دفترچــه راهنمــاي 
ثبت نــام ایــن آزمــون، ابتــدا فــرم پیش نویــس 
شــده  یــاد  دفترچــه  در  منــدرج  تقاضانامــه 
را تکمیــل کــرده و ســپس بــر اســاس فــرم 
ــگاه اطالع رســاني  ــه پای ــا مراجعــه ب پیش نویــس، ب
ــا  ــق ب ــات الزم را مطاب ــنجش، اطالع ــازمان س س
ــد.  ــام وارد کنن ــزاري ثبت ن ــه نرم اف ــاي برنام بنده
ــات  ــان در درج اطالع ــه داوطلب ــت ک 5 ـ الزم اس
ــد؛  ــذول نماین ــل را مب ــت کام ــي خــود دق ثبت نام
ــرت در  ــه مغای ــاهده هرگون ــورت مش ــرا در ص زی
مــوارد قیــد شــده در تقاضانامــه ثبت نــام بــا 
ــه شــدن در  ــب، در صــورت پذیرفت ــدارک داوطل م

آزمــون، مطابــق ضوابــط بــا وی رفتــار خواهد شــد.
ــده،  ــي ش ــي پیش بین ــه زمان ــاس برنام ــر اس 6 ـ ب
آزمــون دکتــري ســال 1401، روز جمعــه 6 اســفند 

مــاه 1400 برگــزار خواهــد شــد.
7ـ  شایســته اســت کــه داوطلبــان، از روز سه شــنبه 
ــاه  ــفند م ــنبه 5 اس ــا روز پنج ش ــاه ت ــفند م 3 اس
اطالع رســاني  پایــگاه  بــه  مراجعــه  بــا   ،1400
ســازمان ســنجش، نســبت بــه تهیــه پرینــت کارت 
و راهنمــاي شــرکت در آزمــون خــود اقــدام کننــد. 
ــر اســاس اســتان  ــان، ب ــون داوطلب 8 ـ محــل آزم
بنــد  در  منــدرج  اقامــت  محــل  شهرســتان   و 
ــن،  ــود؛ بنابرای ــن مي ش ــا تعیی ــه آنه 40 تقاضانام
الزم اســت کــه داوطلبــان، بــا مراجعــه بــه جــدول 
درج  و  ثبت نــام  راهنمــاي  دفترچــه   2 شــماره 
ــر در  ــورد نظ ــهر م ــتان و ش ــه اس ــوط ب ــد مرب ک

ــد. ــدام کنن ــود، اق ــام خ ــه ثبت ن تقاضانام
ــل  ــس از تکمی ــان، پ ــه داوطلب ــت ک 9 ـ الزم اس
 تقاضانامــه ثبت نــام، دریافــت شــماره پرونــده

ــک نســخه  ــي، ی ــري 16 رقم ــي و کدپي گی 6 رقم
پرینــت از تقاضانامه شــان تهیــه و آن را نــزد خــود 

نگهــداري کننــد.
در  کــه  مي شــود  تأکیــد  داوطلبــان  بــه  10ـ 
انتخــاب کدرشــته  امتحانــي و همچنیــن شهرســتان 
محــل حــوزه امتحانــي خــود، دقــت کافــي کننــد؛ 
ــري 16 رقمــي،  ــد پي گی ــت ک ــس از دریاف ــرا پ زی
ــر اصــالح  ــي ب ــان مبن ــه درخواســت هاي داوطلب ب

ــر داده نخواهــد شــد. ــي، ترتیــب اث ــا جابجای ی
11ـ بــا توجــه بــه مشــکالت پیــش آمــده در 
آزمون هــاي قبلــي، در خصــوص اشــتباه در ارســال 
عکــس داوطلبــان، توصیــه مي شــود کــه ایــن افراد، 
ــاً  ــي، حتم ــات ثبت نام ــي اطالع ــر بررس ــالوه ب ع
نســبت بــه بررســی عکــس ارســالي دقــت الزم را به 
عمــل آورنــد تــا اشــتباهاً تصویــر داوطلــب دیگــري 
ــون در  ــود؛ چ ــال نش ــا ارس ــر آنه ــاي تصوی ــه ج ب
صــورت ارســال تصویــر اشــتباه از طــرف متقاضــي، 
ــه عنــوان متخلــف تلقــي شــده و  فــرد داوطلــب ب

ــار خواهــد شــد. ــا وي رفت ــر مقــررات ب براب

موفق باشید 
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جزئیات برگزاری کالس های حضوری
 دانشگاه آزاد اعالم شد

 
درسی  كالس های  برگزاری  نحوه  دستورالعمل 
نيمسال اول سال تحصيلی 1400-1401 در دانشگاه 

آزاد اسالمی، ابالغ شد. 
دکتر جواد علمائی، معاون علوم، مهندسی و کشاورزی 
دانشگاه آزاد اسالمی،  و حجت االسالم والمسلمین دکتر 
هنر  و  انسانی  علوم  معاون  خسروپناه،  عبدالحسین 
برگزاری  »نحوه  اسالمی،  دستورالعمل  آزاد  دانشگاه 
تحصیلی 1400- اول سال  نیمسال  کالس های درسی 
1401« را به رؤسای دانشگاه آزاد اسالمی استان ها ابالغ 

کردند.
راهکنش  اول  ردیف  با  مطابق  دستورالعمل،  این 
تحصیلی  دوره ها ی  به  تعادل بخشی  و  متناسب سازی 
تناسب  به  مهارتی  و  عملی  نظری،  آموزش  حجم  و 
اولویت  با  دروس  ماهیت  و  تحصیلی  رشته  اهداف 
»ارتقای  کاری  بسته  و  کارشناسی  و  کاردانی  مقاطع 
کیفیت و کارآمدی دوره ها ی تحصیلی« در سند تحول 
مصوبات  به  توجه  با  اسالمی و  آزاد  دانشگاه  تعالی  و 
رنگ بندی  تغییرات  و  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد 
ماه آبان   15 از  اجرا  منظور  به  شهرها،   کرونایی 

 1400 ابالغ شده است.
کالس های  دستورالعمل،  این  بندهای  اساس  بر 
در  تحصیلی 1401-1400،   سال  اول  نیمسال  درسی 
اعالم  برابر  آنها  شهرهای  که  تحصیلی،  تمامی مقاطع 
ستاد ملی مقابله با کرونا به رنگ ها ی آبی و زرد اعالم 
پروتکل ها ی  رعایت  )با  حضوری  صورت  به  می شوند، 

بهداشتی( تشکیل خواهد شد.
همچنین تشکیل کالس های حضوری، صرفاً در خصوص 
دروسی است که دارای ظرفیت حداکثر 30 نفر باشند. 
با ظرفیت  برگزاری کالس های درسی  است که  بدیهی 
بیش از 30 نفر، همچنان به صورت مجازی خواهد بود.

رعایت  منظور  به  که  است  آمده  دستورالعمل  این  در 
دانشگاهی  واحدهای  بهداشتی،  پروتکل ها ی  بیشتر 

باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل 60 درصد 
کالس ها ی درسی واحد دانشگاهی، که برابر اعالم ستاد 
با کرونا به رنگ ها ی آبی و زرد اعالم شده  ملی مقابله 
تمامی دروس  شود.  تشکیل  حضوری  صورت  به  است، 
عملی، کارگاهی، آزمایشگاهی و قسمت عملی درس یا 
دروس نظری - عملی در تمامی شهرها )با رنگ بندی های 
پروتکل های  رعایت  با  و  حضوری  صورت  به  مختلف(، 

بهداشتی برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی،  الزم است 
که واحدهای دانشگاهی در برگزاری کالس های حضوری، 
ضوابط مرتبط با پروتکل ها ی بهداشتی )رعایت حداقل 
اجتماعی 1/2 متر، ضدعفونی کردن کالس ها ی  فاصله 
تعداد  برگزاری  ضمناً  کنند.  رعایت  را   )... و   درسی 

16 جلسه کالس )حضوری و مجازی( الزامی است.

جدیدترین منابع آزمون 
کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی

 سال 1401 منتشر شد

راهنمای منابع آزمون ورودی دوره كارشناسی ارشد 
تحصيلی  سال  پزشکی  گروه  رشته ها ی  ناپيوسته 
1401 - 1402 از سوی مركز سنجش آموزش پزشکی 

منتشر شد. 
رشته ها ی  ناپیوسته  کارشناسی ارشد  دوره  ورودی  آزمون 
در   1402  -  1401 تحصیلی  سال  پزشکی  علوم  گروه 

روزهای 5 و 6 خرداد ماه 1401 برگزار می شود.
مرکز سنجش آموزش پزشکی، منابع آزمون ورودی دوره 
پزشکی  علوم  گروه  رشته ها ی  ناپیوسته  کارشناسی ارشد 

سال تحصیلی 1401 - 1402 را منتشر کرده است.
داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته ها ی گروه پزشکی 
https://sanjeshp.ir/PDF. :می توانند با مراجعه به لینک
 type=application/pdf&aspx?newsid=81971

از منابع این آزمون مطلع شوند.
لیست منابع، به منظور راهنمایی و هدایت داوطلبان برای 
آماده شدن برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فراهم 

شده است.
مرکز سنجش آموزش پزشکی، در راهنمای این منابع تأکید 
کرده است با توجه به اینکه آزمون کارشناسی ارشد، رقابتی 
برای سنجش و انتخاب آماده ترین و شایسته ترین افراد از 
لحاظ علمی برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیالت تکمیلی 

است و محدود کردن این رقابت به تعداد محدودی از منابع 
مشخص، فاقد توجیه علمی و منطقی است، لذا معرفی 
منابع به معنی انحصار و محدودیت آزمون به این منابع 
نبوده و داوطلبان برای توفیق بیشتر خود در آزمون ورودی، 
باید مطالعات گسترده و متنوع تری را در زمینه ها ی مربوط 
داشته و به سطح مناسبی از احاطه و تسلط بر آنها دست 

یابند.
همچنین تأکید شده است که باید آخرین چاپ هر کدام از 

منابع یا ترجمه آنها مورد استفاده قرار گیرد.

با ابالغ دستورالعمل:
جلسات دفاع از پایان نامه و رساله 

دانشجویان دانشگاه آزاد حضوری شد

دفاع  جلسات  حضوری  برگزاری  »دستورالعمل 
دانشگاه  دانشجویان  رساله«  و  پایان نامه  از 
برنامه  و  اهداف  تحقق  راستای  در  اسالمی،  آزاد 
تعالی  و  تحول  سند  عملياتی  راهبردی  پنجساله 

دانشگاه ابالغ شد.
از  دفاع  جلسات  حضوری  برگزاری  »دستورالعمل 
پایان نامه و رساله« از سوی دکتر جواد علمائی، معاون 
عبدالحسین  دکتر  و  کشاورزی،  و  مهندسی  علوم، 
آزاد  دانشگاه  هنر  و  انسانی  علوم  معاون  خسروپناه، 
اسالمی، به رؤسای دانشگاه آزاد اسالمی استان ها  ابالغ 

شد.
راهبردی  پنجساله  برنامه  و  اهداف  تحقق  راستای  در 
عملیاتی سند تحول و تعالی دانشگاه، به منظور اثربخشی، 
ارزش افزایی و ارتقاء سطح کیفی دستاوردهای پژوهشی 
کشور  در  واکسیناسیون  فرآیند  پیشرفت  به  توجه  با  و 
همچنین  و  کرونا  بیماری  به  ابتالء  آمار  کاهش  روند  و 
امکان حضور مستمر دانشجویان و اعضای هیأت علمی در 
تاریخ  از  که  است  ضروری  کارگاه،  و  آزمایشگاه  دانشگاه، 
اول آذر 1400 تمامی جلسات دفاع از پایان نامه و رساله 
دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی، با 
دانشگاهی  واحد  در  داور،  و  مشاور  راهنما،  استاد  حضور 

محل تحصیل دانشجو برگزار شود.
رعایت  است:  شده  تأکید  دستورالعمل  این  در 
شیوه نامه ها ی بهداشتی ابالغی از سوی ستاد ملی مبارزه 

با بیماری کرونا، الزامی است.



1 آذر ماه 1400، سال بیست و ششم ، شماره 434 

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

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

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

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و  پی گیری درخواست داوطلبان به روش الکترونیکی

رئیس سازمان سنجش تأكید كرد:

کنکور و آزمون های ورودی،  
علت نیست؛  معلول است

سنجش،  سازمان  رئيس 
سنجش  ملی  همایش  در 
آزمون هــای  و  علمــی 
عالی،  آمــوزش  ورودی 
ســنجش  نظام  گفــت: 
و پذیــرش دانشــجوی 
ما در دنيا نمونۀ مشــابهی ندارد؛ البته شاید در بخش هایی شبيه داشته باشد. 
و  مبنای چالش ها  با  عالی  آموزش  ورودی  آزمون های  و  علمی  ملی سنجش  همایش 
راهکارها، در روزهای چهارشنبه 26 و پنجشنبه 27 آبان ماه با حضور دکتر ابراهیم خدایی، 
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و رئیس شورای سیاست گذاری این همایش، و 
رؤسای مرکز سنجش آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، کمیسیون آموزش و تحقیقات 

مجلس و به میزبانی دانشگاه تهران به صورت مجازی برگزار شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، طی پیامی، نظام سنجش و پذیرش دانشجو را نقطة آغاز 
نهاد آموزش عالی  و سازمان دانشگاهی عنوان نمود و از دست اندرکاران برگزاری این 

همایش تقدیر کرد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در این مراسم اظهار داشت: ما تالش داریم موضوعی 
را که چالش امروز است، بیان کنیم تا با نظر و نقش علما و دانشمندان، آن را مرتفع کنیم. 
مبانی، چالش ها و راهکارها محور اصلی این همایش است تا در وضعیت نظام سنجش و 

پذیرش دانشجو یک تحول ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: نظام سنجش و پذیرش دانشجوی ما، نمونة مشابهی در هیچ جای دنیا ندارد؛ 
البته شاید در بخش هایی مشابهت داشته باشد. آنچه که ما را با دیگران متفاوت کرده، این 
است که مجلس کشور ما نیز به موضوع سنجش و پذیرش و آزمون های ورودی می پردازد.
دکتر خدایی گفت: البته ما سازمان های آزمون ساز حرفه ای متعددی در دنیا داریم، اما 
سیستم پذیرش آنها مانند کشور ما نیست؛ لذا این مسأله، ما را از دیگران متمایز می کند. 
رئیس شورای سیاست گذاری همایش ملی سنجش علمی و آزمون های ورودی آموزش 
عالی گفت: در هیچ کجای دنیا این گونه نیست که مانند تربیت معلم، با سیستم سنجش 
و پذیرش، استخدام انجام شود. در ایران سیستم آموزش کشور و سیاست گذاری ها خیلی 
متمرکز نیست و جزیره های متعددی در حوزه آموزش داریم. در این سیستم، دانشگاه های 
اطالعاتی، سیاسی و حوزوی هم داریم که هر کدام سیاست های خاص خودشان را دارند.

رئیس سازمان سنجش افزود: در سیستم سنجش و پذیرِش ما، همه می خواهند ادامه 
تحصیل دهند؛ البته در دنیا این گونه نیست. کنکور و آزمون های ورودی، علت نیست؛ 

معلول است. به همبن خاطر، در برخی از سیاست گذاری ها مشکالتی پیش آمده است که 
نقاط ضعف و مشکالت آن را در کنکور مشاهده می کنیم.

دکتر خدایی، در پایان، اظهار داشت: ما باید در نهایت، محورهای علمی را به سازمان ها و 
دستگاه های مربوط انتقال بدهیم .

گفتنی است که این همایش، طی دو نشست تخصصی با عنوان »کنکور در ترازوی نقد« و 
»سنجش و پذیرش؛ چالش ها و راهکارها« برگزار گردید که محورهای آن عبارت بودند از: 
مبانی نظری سنجش، آزمون سازی، پذیرش، جنبه های اجتماعی و روان شناسی ورود به 
آموزش عالی، رابطه آموزش قبل از دانشگاه با فرایند ورود به آموزش عالی و رویکردهای 

جایگزین ورود به نظام آموزش عالی.
در این همایش، تعداد 74 عنوان )چکیده( مقاله دریافت شد که 71 عنوان مورد تأیید قرار 
گرفت و از این تعداد، اصل و چکیدة 54 عنوان مقاله از سوی دبیرخانه همایش واصل گردید. 
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره: 

شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون ورودي 
مقطع دکتري نیمه متمرکز )Ph.D( سال 1401

پیرو اطالعیه مورخ 1400/08/22به اطالع متقاضیان ثبت نام در آزمون ورودي مقطع 
دکتري نیمه متمرکز )Ph.D( سال 1401 براي پذیرش در دوره هاي روزانه، نوبت 
عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  پیام نور،  دانشگاه  اسالمي،  آزاد  دانشگاه  دوم، 
غیرانتفاعي و پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مي رساند که با 
توجه به نکات ذیل و همچنین در نظر داشتن شرایط عمومي و اختصاصي مندرج در 
دفترچه راهنماي شرکت در آزمون، مي توانند در آزمون مذکور ثبت نام و شرکت نمایند. 

شرایط ثبت نام:
ثبت نام براي آزمون ورودي مقطع دکتري نیمه متمرکز )Ph.D( سال 1401 از روز 
دوشنبه مورخ 1400/09/01 )امروز( آغاز می شود و در روز دوشنبه مورخ 1400/09/08 
به صورت  این آزمون،  منحصراً  به تأکید است که ثبت نام در  پایان مي پذیرد. الزم 
 www.sanjesh.org :اینترنتي و از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني 

انجام خواهد پذیرفت.
هر متقاضی، بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در این 

آزمون، مي تواند در یک کدرشته  امتحاني ثبت نام  و در آزمون مربوط شرکت  نماید.
متقاضیان الزم است که ابتدا دفترچه راهنماي ثبت نام را مطالعه نموده و در صورت 
واجد شرایط بودن، نسبت به پرداخت هزینه خرید کارت اعتباري ثبت نام در آزمون به 

شرح ذیل، اقدام کنند و سپس مراحل بعدي را به انجام برسانند.

مراحلي که متقاضی باید براي ثبت نام اقدام کند:
1-مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني فوق براي تهیه کارت اعتباري 
ثبت نام )سریال 12 رقمي( و دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام )دفترچه شماره 1(.  

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

3-آماده نمودن اطالعات مورد نیاز برای ثبت نام.
اعتباري ثبت نام و هزینه ارسال پیامک به مبلغ 2/085/000 ریال  4- خرید کارت 
درگاه  در  اعتباری  کارت  خرید  سامانه  از  ریال  هزار(  پنج  و  هشتاد  و  میلیون  )دو 

اطالع رساني این سازمان. 
 12/000 مبلغ  به  متقاضیان  به  کوتاه  پیام  ارسال  خدمات  هزینه  پرداخت   -5 

)دوازده هزار( ریال .

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

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

زمان توزیع کارت اینترنتي و محل آزمون:
متمرکز  نیمه  دکتري  مقطع  ورودي  آزمون  پیش بیني شده،  زماني  برنامه  اساس  بر 
)Ph.D( سال 1401 در روز جمعه مورخ 1400/12/06 برگزار خواهد شد. متقاضیان 
مورخ  پنجشنبه  روز  لغایت   1400/12/03 مورخ  سه شنبه  روز  از  که  است  الزم 
پرینت  تهیه  به  این سازمان، نسبت  به درگاه اطالع رساني  با مراجعه   1400/12/05
اساس  بر  متقاضیان  آزمون  محل  نمایند.  اقدام  آزمون  در  راهنماي شرکت  و  کارت 
استان و شهرستان انتخابي مندرج در بند 40 تقاضانامه تعیین مي گردد؛ لذا مقتضي 
است که متقاضیان، با مراجعه به جدول شماره 2 دفترچه راهنماي ثبت نام و درج کد 

مربوط به استان و شهر مورد نظر در تقاضانامه ثبت نام، اقدام نمایند.

توصیه هاي  مـهم :
 1( متقاضیان پس از تکمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده 6 رقمي و کد پي گیري 
16 رقمي، یك نسخه پرینت از تقاضانامه شان تهيه و آن را نزد خود نگهداري نمایند.
امتحاني  امتحاني و همچنين شهرستان محل حوزه  انتخاب كدرشته   در   )2
خود دقت نمایيد؛ زیرا، پس از دریافت کد پي گیري 16 رقمي، به درخواست هاي 

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

عنوان متخلف تلقي شده و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.
اطالع رساني   و  خبري   )هفته نامه  پیک سنجش   نشریه  طریق   از  تغییري،   هرگونه    )4
سازمان  سنجش (، درگاه اطالع رساني سازمان سنجش و، در صورت لزوم،  از طریق 

رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد. 

نحوه ارسال درخواست یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور
ویروس  شیوع  از  منظور جلوگیری  به  متقاضیان  حضوری  پذیرش  به عدم  توجه  با 
الکترونیکی،  صورت  به  درخواست ها  ثبت  و  بررسی  در  تسریع  راستای  در  کرونا و 
متقاضیان، در صورت داشتن هر گونه سؤال، می توانند به سیستم پاسخگویی اینترنتی 
سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: https://request.sanjesh.org مراجعه 
از  به مواردي که  یادآوری است که  به  نمایند. الزم  کرده و درخواست خود را ثبت 
طریق دیگري واصل شود به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً متقاضیان، در 
صورت لزوم، مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي اینترنتي سازمان 
سنجش آموزش کشور، و یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن: 021-42163 

نیز در میان بگذارند.

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

مشاوران و دست اندرکاران دبیرستان های دوره دوم متوسطه قرار گیرد.
آزمون های آزمایشی سنجش ِ یازدهم دارای ویژگی های زیر است:

برای شرکت  دانش آموزان  نمودن  آماده  تستی که، ضمن  مفهومی  P ارائه سؤاالت 
در امتحانات نوبت اول و پایانی نوبت دوم پایه یازدهم، زمینه آشنایی و مهارت این 
دانش آموز  برای  بعد،  سال  سراسری  آزمون  سؤاالت  به  پاسخگویی  برای  را  عزیزان 

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 پایه یازدهم خود را به صورت گروهی در این آزمون ها شرکت می دهند؛
P ارائه نتیجه نمرات آزمون به شرکت کنندگان، بالفاصله پس از پایان هر آزمون.  

 نحوه زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است. ضمنًا زمان شروع ثبت نام از 
روز شنبه مورخ  1400/04/26 است:

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش یازدهم:
این آزمون ها در 3 فاز کلی»تابستانه، مرحله ای و جامع« و در 12 نوبت برگزار می شوند.

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

مطالب کتاب های درسی پایة دهم خواهد بود.
توجه: آزمون های تابستانه، فقط برای سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، 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 1400 برگزار خواهند شد. آزمون های مرحله ای، بر اساس تقسیم بندی 
منابع درسی برگزار می شود؛ به طوری که در هر مرحله از آزمون، طبق تقسیم بندي هاي 
انجام شده، از داوطلبان امتحان به عمل می آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر مرحله، از 
قسمت یا قسمت های مربوط به مراحل قبل نیز امتحان گرفته می شود؛ لیکن در هر 
مرحله، سؤاالت امتحاني، با تأکید بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود 
)براي مثال، در مرحله سوم آزمون، قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور 

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

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

چهارگزینه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1401 است.
پس از برگزاری هریک از آزمون های مرحله ای و همچنین آزمون جامع، کارنامه ای 
با اطالعات بسیار مفید و ارزنده شامل نمره خام دروس، میانگین نمرات خام نفرات 
برتر، رتبه در هر درس و رتبه کل در مقایسه با داوطلبان شهر، استان و کشور و نمره 
کل عمومی و اختصاصی در زیرگروه های آزمایشی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد 
تا داوطلبان بر اساس اطالعات مندرج در این کارنامه ها از میزان آمادگی خود در هر 
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 پایانی نوبت دوم )سال 1401( کسب  نمایند.
زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي آزمایشی 

سنجش: )در صورت مهيا شدن شرایط برگزاری آزمون به صورت حضوری(.
سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  سنجش  آزمایشی  آزمون های  جلسه  به  ورود  کارت 
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 
به  برگزاری آزمون  اقدام می نمایند )در صورت مهيا شدن شرایط  جلسه خود 

صورت حضوری(.
کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم، در بعدازظهر همان 
آموزشی  تعاونی خدمات  اینترنتی شرکت  سایت  طریق  از  آزمون،  هر  برگزاری  روز 
دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد.  نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر  به 
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 

اطالعیه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهم 
ویژه دانش آموزان پایه یازدهم )دوره دوم متوسطه( سال تحصیلی 1401-1400



7 1 آذرماه 1400، سال بیست و ششم ، شماره 34

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 درخواست دانش آموزان، متقاضيانی كه كليه مراحل آزمون  های 
مرحله  ای )8 مرحله( و جامع )2 نوبت( را به صورت یکجا ثبت  نام نمایند 

نيز می توانند از تخفيف 20درصدی ثبت نام بهره مند گردند.
با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
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؛ 
به  عنوان مثال، دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و یک نوبت 

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

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.
شایان ذکر است که دانش آموزان برای استفاده از تخفیف، بهتر است کلیه مراحل 
آزمون )8 مرحله و 2 نوبت جامع( را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از تعداد 

آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم، از تخفیف 20 درصدی نیز بهره مند شوند.
توجه شود که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی دانش آموز، 
برنامه ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را محاسبه و ارائه می نماید.

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

به ثبت نام در این آزمون ها اقدام و کدرهگیري دریافت نمایند.
ثبت نام،  اعتباری  کارت  اینترنتی  خرید  که  است  ذکر  به  الزم  مهم:  نکته 
از  بعد  متقاضیان،  نبوده و الزم است که  نهایی دانش آموز  ثبت نام  نشان دهنده 

ثبت نام  لینک  به  رمز(،  شماره  و  پرونده  شماره  )دریافت  اعتباری  کارت  خرید 
مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و کد پی گیری 16 رقمی 

را دریافت نمایند.
دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه 42966-

021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و 
عصر 13:30 الی 16:00.

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به  صورت اینترنتی است(.
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

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اصالحات و تغییرات مجموعه هاي
  امتحاني در آزمون ورودي نیمه  متمرکز 

دکتري )Ph.D( سال 1401
پیـرو انتشـار اطالعیـه مـورخ 1400/06/10 در خصوص اعالم رشـته ها، مـواد امتحاني 
و ضرایـب دروس هـر یـک از مجموعه هـاي امتحانـي آزمـون ورودي نيمه متمركـز 
دكتـري )Ph.D( سـال 1401، بـه اطـالع متقاضیـان ثبت نـام و شـرکت در آزمـون 
فـوق می رسـاند کـه اصالحـات و تغييـرات هـر یـك از مجموعه هـاي امتحاني 
منـدرج در زیـر ایـن اطالعيـه كه در سـایت سـازمان سـنجش آمده اسـت، 

مي گردد.         اعـالم 
      روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

پیرو انتشار اطالعیه مورخ 1400/06/10 در خصوص اعالم رشته ها و مواد امتحاني آزمون 

ورودي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401، به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت 

در آزمون فوق می رساند که اصالحات و تغييرات هر یك از مجموعه هاي امتحاني 

مندرج در زیر این اطالعيه كه در سایت سازمان سنجش آمده است، اعالم مي گردد.

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

 اصالحات و تغییرات مجموعه هاي امتحاني در 

آزمون کارشناسي  ارشد ناپیوسته سال 1401
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گاهـی هـدف انسـان ها لـذت بـردن از دسـترنج دیگران 
اسـت؛ اینکـه عده ای به قـول معروف دود چـراغ بخورند 
و روز و شبشـان درس خوانـدن باشـد و تـو اسـتراحت 
کنـی و تلویزیـون ببینـی و تخـت و آرام بخوابـی و بـا 
یـک حرکـت فنـي به اسـم »تقلب« تمـام زحمـات آنها 
را بـه جیـب بزنـی! گاهـی تقلـب، یـک کالس اجتماعی 
اسـت؛ یعنـي صحبـت کـردن از شـیوه هاي نویـن تقلب 
و پیچانـدن مراقـب و اسـتاد، و پذیرفتـن ریسـک تقلب، 
نشـان دهندة شـجاعت اسـت و هیجـان دارد! زمانی هم 
مجبـوری و نگرانـی از بازخـورد منفی خانـواده، اعتراض 
دبیـران و کادر اجرایی مدرسـه؛ تـرس از اینکه در جمع 
دوسـتان و همشـاگردی ها رتبه مناسـبی نداشـته باشی 
و بـه قـول معـروف »کـم بیـاوری« و حتـی بـرای اینکه 
بـه دروغ بـه خـودت بقبوالنـی کـه وضعیـت درسـی ات 
خوب اسـت تا ناامید نشـوی، به دنبال به دسـت آوردن 
آزمون هـای  پاسـخ  یـا  کالسـی  امتحانـات  سـؤال های 
آزمایشـی، قبـل از برگـزاری آزمـون باشـی یـا  فضـای 
مجـازی را فرصـت مناسـبی بدانـی کـه دور از چشـم 
دبیـران و مراقبانـت، از کتاب های درسـی اسـتفاده کنی 
یا جواب سـؤال ها را از این و آن بپرسـی و این را نشـان 
زیرکـی و زرنگـی خود نیز بدانی؛ این در حالی اسـت که 
بازنـده اصلـی در واقع کسـی اسـت کـه تقلـب می کند.

در ایـن مقالـه، دالیـل خـود را مبنـی بر اینکـه متقلبان 
بـدون شـک متضـرر می شـوند، ارائـه می دهیم:

دروغ گفتن به معلم = تنبیه کردن خود
سـخت  را  ام  امتحانـی  کمی سـؤال های  بـود  »کافـی 
بگیـرم تـا نمـره اش تـک شـود، امـا در آزمـون هـای 
از 70 درصـد نمـی زد. وقتـی مـی  آزمایشـی، کمتـر 
پرسـیدم چـرا امتحان هـای خـود را خـوب نمـی دهـی، 
بهانـه مـی آورد کـه امتحان های شـما سـخت اسـت یا 
مـی گفت مـن در آزمون های تسـتی، بهتر از تشـریحی 
هسـتم. بعـد از مدتـی رهایـش کـردم و پیـش خـودم 
گفتـم کـه وقتـی خـودش بـه فکـر آینـده اش نیسـت، 
مـن چـرا بایـد دایـه مهربان تـر از مـادر شـوم؟ مشـکل 
چـون  بـود؛  بی فایـده  برایـش  کالس  کـه  بـود  اینجـا 
رویـش نمـی شـد کـه سـؤال هایش را از مـن بپرسـد. 
حـق هـم داشـت؛ وقتـی دانش آمـوزی در آزمون هـای 
آزمایشـی رتبـه ایـده آل مـی آورد، نمی توانـد از مباحث 
سـاده یا متوسـط، که اکثـر دانش آموزان مباحـث را بلد 
هسـتند، سـؤال کنـد. آن وقت بی سـوادیاش لـو می رود 
و درصدهایـش قابـل توجیـه نخواهـد بـود. همیـن شـد 
کـه همـة بچه هـا به مـرور پیشـرفت کردنـد، امـا او روز 
بـه روز پسـرفت کـرد و در نهایـت هـم داوطلبـی که در 

تقلب = تضمین عدم موفقیت !
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آزمـون هـای آزمایشـی، فیزیـک را حداقـل 70 درصـد 
مـی زد، در آزمـون سراسـری، بـه کمتـر از 10 درصـد 

سـؤال های ایـن درس پاسـخ صحیـح داد!«
آن چه خواندید، خاطرة یک دبیر مجّرب فیزیک اسـت. 
درسـت است که کسـب رتبه و تراز خوب، دیگران را به 
تحسـین وا مـی دارد و کسـی به شـما اعتـراض نخواهد 
کـرد، امـا این تحسـین بـه چه قیمتـی خواهد بـود؟ به 
قیمـت آینـدة شـما یـا به قیمـت اینکـه نتیجـة آزمون 
سراسـری تان کمتـر از آنچه در توان شماسـت، بشـود؟!
راسـتی آیـا می دانید کـه کمتر دبیری اسـت که متوجه 
تقلـب دانش آمـوزش نشـود؟! بـه خصـوص اگـر این امر 
چندیـن بـار تکرار گـردد، حتماً آن دبیـر متوجه تفاوت 
فعالیـت و کارایـی یـک دانش آمـوز در کالس و نتایـج 
آزمایشـی  آزمون هـای  یـا  تشـریحی  امتحانـات  در  او 
دانش آمـوزی  تقلـب  بـه  دبیـری  گاه  اینکـه  می شـود. 
اشـاره نمی کنـد، دلیـل بـر این نیسـت که متوجـه این 
امر نشـده اسـت؛ شـاید نمـی خواهـد به وضـوح به این 
امـر ناپسـند اشـاره کنـد یـا تصـور میکنـد کـه وقتـی 
فـردی نگـران آینـدة خـود نیسـت، نصیحـت وی هـم 
بیفایـده اسـت؛ امـا در دل بـه کوتـه فکری او افسـوس 
می خـورد و در عمـل نیـز می بینیـم کـه ایـن دسـته 
از دانش آمـوزان، حتـی مـورد تمسـخر پیـدا و پنهـان 

دوستانشـان هـم واقـع می شـوند.

انتظارات بیشتر اطرافیان
آزمایشـی،  آزمون هـای  و  کالسـی  امتحانـات  نتایـج  
کنـد.  مـی  تعییـن  را  اطرافیانتـان  انتظـارات  سـطح 
بی شـک، داوطلبـی کـه در امتحانـات کتبـی کالسـی 
یـا  آزمـون های آزمایشـی، نمرات بسـیار خوبی کسـب 
بـاال  هـم  را  خـود  اطرافیـان  انتظـار  سـطح  می کنـد، 
مـی بـرد. حـال اگـر داوطلبـی، بـدون دانـش الزم و از 
راه تقلـب، نمـرة خوبـی کسـب کـرده باشـد، در زمـان 
برگـزاری آزمـون سراسـری، بیـش از آنکـه توجهش به 
سـؤال ها و پاسـخگویی بـه آنها باشـد، به فکـر انتظارات 
اطرافیـان خویـش اسـت و نگـران آنکـه چگونـه نتیجه 
متفـاوت خـود را برای دیگـران توجیه کنـد؛ در نتیجه، 
نمـی توانـد در حـد خویـش نیـز پاسـخگوی سـؤال ها 
باشـد و رتبـه اش بدتر از سـطح توانایی اش خواهدشـد.

بی اطالعی از نقاط ضعف
راهـی  آزمایشـی،  آزمون هـای  و  کالسـی  امتحانـات 
بـرای آمادگـی بیشـتر در آزمـون اصلـی اسـت. یـک 
نقـاط  بـه  آزمون هـا  همیـن  کمـک  بـه  دانش آمـوز 
ضعـف خویـش، از جملـه سـرعت کـم، عـدم دقـت و 
اطالعـات ناکافـی اش، پی می بـرد و بـرای رفـع آنهـا بـا 

اسـتفاده از راهنمایی هـای دبیران، مشـاوران، دوسـتان 
و والدیـن خـود قـدم برمـی دارد؛ امـا داوطلبـی کـه از 
پیـش بـه سـؤال ها یـا پاسـخ آنهـا دسترسـی داشـته 
اسـت یـا در جلسـة آزمـون تقلـب می کنـد، نمی توانـد 
متوجـه ضعف هـای خـود شـود، و در واقـع، آزمون های 

تشـریحی یـا تسـتی، هیـچ بهـره ای بـرای او نـدارد. 

خودباوری کاذب
همـان طـور کـه پیـش از این گفتیـم، هـدف داوطلبان 
از شـرکت در هـر آزمونـی پیـش از آزمـون سراسـری،  
پـی بـردن  بـه سـطح آمادگـی خـود نسـبت بـه سـایر 
داوطلبـان و تـالش بـرای رفـع نقـاط ضعـف خویـش 
اسـت؛ در ایـن میـان، داوطلبـی کـه  پیـش از برگزاری 
آزمـون، سـؤال ها را بـه دسـت بیـاورد و از کـّم و کیـف 
آنهـا اطـالع داشـته باشـد یا سـر جلسـة آزمـون تقلب 
کنـد، بـا کسـب نمـره و ترازی خـوب  و باالتر از سـطح 
آمادگـی علمـی  و روحی خود، ناخـود آگاه به این تصور 
می رسـد که در همین سـطح اسـت و نیازی بـه مطالعه 
و کسـب اطالعـات الزم را نـدارد؛ یعنـی بـدون اینکـه 
خـودش متوجـه باشـد، بـه دروِغ خـود ایمان مـی آورد 
! بـرای مثـال، تصـور مـی کنـد کـه در محاسـبات قوی 
اسـت و بدیـن ترتیب نیـازی به محاسـبات ذهنی ندارد 
و همچنـان بـا ماشـین حسـاب محاسـباتش را انجـام 
می دهـد، و در نتیجـه، تمرکـز و سـرعت الزم را بـرای 

شـرکت در آزمـون اصلـی به دسـت نمـی آورد.

هاله ای از انرژی های منفی
هـر چیـز مثبـت، مثبـت خـود را جـذب می کنـد و هر 
چیـز منفـی، منفـی خـود را جـذب مـی نمایـد. صرفـاً 
بـا تفکـر اندیشـه های مثبـت و بیـان مطالـب خـوب و 
مثبـت اسـت کـه قـادر می شـویم انـرژی مثبـت را بـه 
خـود جـذب کنیـم؛ زیـرا قدرتـی عظیـم در افـکار و 
اندیشـه های مـا نهفتـه اسـت، و ایـن خـود ما هسـتیم 
کـه محیـط اطرافمـان را با افـکاری که در ذهـن داریم، 

آفرینیم. مـی 
در اطـراف کل موجـودات،  هاله ای از انـرژی وجود دارد 
کـه موجـب جـذب اشـیاء و افـراد می شـود. بـه همین 
دلیـل اسـت کـه روان شناسـان تأکیـد دارنـد همـواره 
مثبـت فکـر کنید و نسـبت بـه دیگران نیز خـوش بین 
باشـید، و حتـی بـه شـوخی، افـکار منفی را بـه یکدیگر 

نکنید. منتقـل 
هـر انسـانی در بعضی از شـرایط ممکن اسـت که دچار 
احساسـات منفی یا مرتکب اعمال ناپسـند شـده باشـد. 
گنـاه کردن، تقلب، مقصر دانسـتن،  افسـردگی، نگرانی، 
بی تفاوتـی،  قضـاوت نابجـا،  دو دلـی،  تنبلـی،  بـی ارزش 

دانسـتن خـود و ... احساسـات منفی هسـتند که انرژی 
منفـی تولیـد می کنند. در واقـع، انرژی هـای منفی، هر 
چیز بد و زشـتی اسـت که ما را از شـاد زیسـتن، تفکر 
مثبـت، روحیه مشـارکتی، ارتباط خاّلقانه و پیشـرفت و 
... بـاز می دارد. انرژی های منفـی، یعنی جایگزین کردن 
اخـم بـه جـای لبخنـد، و نا امیـدی و شکسـت به جای 
تـالش و موفقیت و تفکـر امیدوارانـه. انرژی های منفی، 
یعنـی تحمـل و بردباری را با کم تحملی و پرخاشـگری 
عـوض کنیـم! آری، همـه اینهـا،  بخشـی از انرژی هـای 
انرژی هـای  جـذب  از  مانـع  کـه  اسـت  مثبتـی  غیـر 
خصلت هـای  از  را  مـا  و  شـده  روز  طـول  در  مثبـت 
می کنـد. تهـی  دارنـد،  مثبـت  انـرژی  کـه  افـرادی 
می خواهیـم بگوییم که راه های غیراخالقی و نادرسـت، 
شـما را در  هالـه ای از انـرژی هـای منفی قـرار می دهد 
نهایـت،  در  و،  بی حوصلگـی  آن، خمودگـی،  نتیجـة  و 
بـود.   انتظـار خواهـد  از حـد  پایین تـر  و  بـد  بازدهـی 

سخن آخر
شـک نیسـت کـه وظیفـة مـدارس و مراکـز آموزشـی 
کشـور، تأمیـن حفظ امنیـت آزمون اسـت و آنها تمامی 
تـالش خـود را نیـز در ایـن زمینـه بـه کارمـی گیرنـد، 
امـا بایـد پذیرفـت کـه در شـرایط کنونی، که بسـیاری 
از آزمون هـا بـه صـورت »آن الیـن« برگـزار می شـود، 

امـکان تقلـب نیز وجـود دارد. 
البتـه تعـداد افـرادی که به فکر تقلب هسـتند یـا به نحوی 
قبـل از برگـزاری آزمـون بـه سـؤال ها دسترسـی پیـدا می 
کننـد، بسـیار معـدود هسـتند؛ امـا مـا معتقدیـم کـه 
همیـن تعـداد معـدود نیـز نبایـد بـه خاطر خـوش آمد 
ایـن و آن، بـا سرنوشـت خویـش بـازی کننـد و آزمونی 
کـه می توانـد یـاور آنهـا بـرای موفقیتشـان باشـد، مانع 

پیشرفتشـان گـردد. 
گاه مـی شـنویم کـه داوطلبـی مـی گوید: اکنـون برای 
مطالعـه و کسـب رتبـة خـوب دیـر شـده اسـت و برای 
همیـن بـه دنبـال راهکارهایـی عجیـب و غریـب و گاه 
غیـر اخالقـی بـرای کسـب رتبـة خـوب  می گـردد. بـه 
ایـن دسـته از دوسـتان باید گفـت که اگـر فرصت باقی 
مانـده تـا هـر آزمـون را بـه مطالعـه و رفـع ضعف هـا یا 
تثبیـت نقـاط قـوت خـود بپردازیـد، مطمئنـاً از امـروز 
آزمـون  در  نهایـت،  در  و،  بـود  خواهیـد  بهتـر  خـود 
سراسـری، اگـر در رشـته محـل ایـده آل نیـز پذیرفتـه 
نشـوید، در رشـته ای کـه پذیرفته می شـوید می توانید، 
بـا تکیـه بـر خالقیـت و توانایی هـای شـخصی خویش، 
موفقیت هایـی بـزرگ و قابل توجه کسـب کنید و حتی 
در مقایسـه با پذیرفته شـدگان رشـته محل هـای مطرح 

نیـز موقعیـت بسـیار بهتری داشـته باشـید.   



1 آذر ماه 1400، سال بیست و ششم ، شماره 1034 

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدین وسیله به اطالع دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم 
 می رساند که آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم سال تحصیلی 1400-1401 از سوی

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

عالی سال 1401؛
در  اختصاصی  و  عمومی  دروس  زمینه  در  داوطلبان  مکتسبه  معلومات  ارزیابی   )2(

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

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

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

حضور در جلسة برگزاری آزمون سراسری سال 1401؛
)6( کمک به واحدهای آموزشی با توجه به نتیجه آزمون، برگزار می گردد.

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

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

* آشنایی با پرسش های چهار گزینه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
* ممارست و تمرین در مدیریت زمان؛

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

شروع  زمان  ضمنًا  است.  زیر  جدول  شرح  به  آزمون ها  زمان بندی  نحوه 
ثبت نام، از روز شنبه مورخ 1400/04/26 است :
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نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم :
شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی، بــا بررســی های همــه جانبــه و دریافــت نظــرات 
ــای  ــة آزمون ه ــی، مجموع ــز آموزش ــرم مراک ــران محت ــران و مدی ــاوران، دبی مش
ــی 1401-1400  ــال تحصیل ــرای س ــت ب ــارده نوب ــاً در چه ــی را مجموع آزمایش
ــتانه،  ــورت تابس ــی به ص ــای آزمایش ــت از آزمون ه ــت. دو نوب ــوده اس ــی نم طراح
ــت از  ــار نوب ــه ای و چه ــورت مرحل ــی به ص ــای آزمایش ــت از آزمون ه ــت نوب هش
آزمون هــای آزمایشــی به صــورت جامــع برگــزار خواهــد شــد تــا داوطلبــان شــرکت 
ــاًل علمــی و  ــی کام ــا ارزیاب ــم، ب ــای آزمایشــی ســنجِش دوازده ــده درآزمون ه کنن
ــر  ــرده و در ه ــدا ک ــناخت پی ــود ش ــی خ ــی و تحصیل ــت علم ــتاندارد، از وضعی اس
ــد. ــدام نماین ــود اق ــی خ ــکالت تحصیل ــع مش ــه رف ــبت ب ــا نس ــه از آزمون ه مرحل

ــای  ــت و در ماه ه ــتانه، در دو نوب ــای تابس ــتانه: آزمون ه ــای تابس آزمون ه
مــرداد و شــهریور 1400 بــا هــدف ارزیابــی مطالعــات تابســتانی داوطلبــان برگــزار 

خواهــد شــد. 
ــوم ریاضــی و  ــروه آزمایشــی عل ــرای ســه گ توجــه: آزمون هــای تابســتانه، فقــط ب

فنــی، علــوم تجربــی و علــوم انســانی برگــزار خواهــد شــد.

ــه ای،  ــه ای: در هشــت نوبــت آزمون هــای آزمایشــی مرحل ــای مرحل آزمون ه
کــه از ابتــدای ســال تحصیلــی تــا پایــان اســفند 1400 برگــزار می گــردد، منابــع 
درســی بــرای مطالعــه داوطلبــان بــه هشــت قســمت تقســیم شــده اســت کــه در 
هــر مرحلــه از آزمون هــای مرحلــه ای، ســؤاالت از منابــع تقســیم بندی شــده همــان 
مرحلــه طــرح می گــردد. الزم بــه توضیــح اســت کــه ســؤاالت آزمــون هــر مرحلــه، با 
 تأکیــد بــر منابــع درســی اعــالم شــده بــرای همــان مرحلــه )طبــق تقســیم بندی(،

بــه عــالوة ســؤاالت منابــع درســی مرحلــه قبــل، طراحــی می گــردد )بــرای مثــال، 
ــای مراحــل اول و دوم  ــه آزمون ه ــوط ب ــون قســمت های مرب ــه ســوم آزم در مرحل
هــم منظــور شــده، بــا ایــن تأکیــد کــه بیشــتر ســؤاالت از بودجــه بنــدی مرحلــه 

ســوم خواهــد بــود.(
ــای  ــب کتاب ه ــه مطال ــر ب ــگاه دقیق ت ــی و ن ــا، بررس ــن آزمون ه ــی ای ــدف کل ه
ــوزان در طــول  ــش آم ــلی دان ــی پیشــرفت تحصیـ ــم و ارزیاب ــة دوازده درســی پای
ســال تحصیلــی اســت. در ایــن میــان، آزمــون ویــژه ای )آزمــون مرحلــة 5( در نظــر 
ــت اول، در تاریــخ 1400/10/24  ــات نوب ــان امتحان گرفتــه شــده اســت کــه در پای
ــه  ــت ک ــت اول اس ــب نوب ــدی مطال ــدف آن، جمع بن ــد و ه ــد ش ــزار خواه برگ
ــی  ــق آن، آمادگ ــد شــد و طب ــت اول برگزارخواه ــات تشــریحی نوب ــس از امتحان پ
دانش آمــوزان براســاس پرســش های چهارگزینــه ای اســتاندارد مرتبــط بــا مطالــب 

ایــن نوبــت تحصیلــی مــورد ســنجش و ارزیابــی قــرار خواهــد گرفــت.   

ــا قبــل از برگــزاری آزمــون  ــدای ســال 1401 و ت ــع: از ابت ــای جام آزمون ه
ــای  ــا فاصله ه ــع ب ــی جام ــون آزمایش ــت آزم ــار نوب ــال 1401، چه ــری س سراس
زمانــی هدفمنــد و خصوصیــات و ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد و مکمــل یکدیگــر 
برگــزار می شــود و در آزمــون جامــع نوبــت اول، تنهــا دروس پایــه دهــم و یازدهــم، 

ــود. ــه می ش ــون گرفت ــان آزم از داوطلب

اطالعیه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم
 ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم )دوره دوم متوسطه( سال تحصیلی 1401-1400
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زمــان و نحــوه توزیــع اینترنتــی کارت ورود بــه جلســه و کارنامــه 
آزمون هــاي آزمایشــی ســنجش: )در صــورت مهیــا شــدن شــرایط 

برگــزاری آزمــون بــه صــورت حضــوری(
ــان  ــه داوطلب ــرای کلی ــنجش ب ــی س ــای آزمایش ــه آزمون ه ــه جلس کارت ورود ب
از برگــزاری هــر آزمــون، منحصــراً  از روز سه شــنبه قبــل  سراســر کشــور، 
 از طریــق ســایت اینترنتــی شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی بــه نشــانی:

بــه  مراجعــه  بــا  داوطلبــان،  و  می گــردد  توزیــع   www.sanjeshserv.ir
ــود  ــه خ ــه جلس ــت کارت ورود ب ــه پرین ــبت ب ــر، نس ــی فوق الذک ــایت اینترنت س
ــه صــورت  اقــدام می نماینــد )در صــورت مهیــا شــدن شــرایط برگــزاری آزمــون ب

ــوری(. حض
کارنامــه نتایــج هــر نوبــت از آزمون هــای آزمایشــی ســنجِش دوازدهــم، در بعدازظهر 
ــه نشــانی:  همــان روز برگــزاری هــر آزمــون از طریــق ســایت اینترنتــی شــرکت ب
ــوزان  ــالع دانش آم ــه اط ــاً ب ــردد. ضمن ــر می گ www.sanjeshserv.ir  منتش
ــن  ــاس آخری ــر اس ــی، ب ــای آزمایش ــره کل آزمون ه ــبه نم ــه محاس ــاند ک می رس
مصوبــات و ضوابــط ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور انجــام خواهــد شــد. همچنین 
نمــره آزمــون دروس عمومــی و اختصاصــی، هماننــد آزمــون سراســری و بــر اســاس 
نمــره آزمــون عمومــی )بــا توجــه بــه ضرایــب(، به عــالوه ســه برابــر نمــره آزمــون 
ــبه  ــب محاس ــوع کل ضرای ــر مجم ــیم  ب ــب( تقس ــه ضرای ــه ب ــا توج ــی )ب اختصاص

می شــود.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:
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بــا توجــه بــه درخواســت دانش آمــوزان، متقاضیانــی کــه کلیــه مراحــل آزمون هــای 
ــد  ــام نماین ــه صــورت یکجــا ثبت ن ــت( را ب ــع )4 نوب ــه( و جام ــه ای )8 مرحل مرحل

ــد. ــد گردن ــام بهره من ــدی ثبت ن ــف 20درص ــد از تخفی ــز می توانن نی
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
بتواننــد آزمون هــای ســنجِش دوازدهــم را بــه تعــداد موردنیــاز و دلخــواه، انتخــاب و 
ــد  ــوز می توان ــال، دانش آم ــد؛ به عنوان مث ــام نماین ــا ثبت ن ــک از آزمون ه ــر ی در ه
ــد. ــع باش ــون جام ــت آزم ــک نوب ــه ای و ی ــون مرحل ــت آزم ــه نوب ــی س متقاض
البتــه، بــا توجــه بــه اینکــه آزمون هــای آزمایشــی ســنجش، مجموعــه آزمون هایــی 
اســت کــه هــر یــک مکمــل دیگــری اســت و شــرکت در تمامــی آنهــا، دانش آمــوز 
ــز،  ــوزان عزی ــه دانش آم ــود ک ــه می ش ــذا توصی ــد، ل ــر می نمای ــه گام آماده ت را گام ب

ــد. ــام نماین ــع،  به طــور یکجــا ثبت ن ــه ای و جام ــای مرحل ــة آزمون ه در کلی
ــام،  ــای ثبت ن ــه هزینه ه ــوط ب ــی مرب ــدول تکمیل ــه ج ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
بــرای اطــالع دانش آموزانــی کــه مایــل بــه انتخــاب آزمون هــای آزمایشــی 
اینترنتــی  ســایت  در  هســتند،  تلفیقــی  صــورت  بــه  دوازدهــم  ســنجِش 
اســت. شــده  درج   )www.sanjeshserv.ir( آزمون هــا  ثبت نــام 

ــر اســت  ــرای اســتفاده از تخفیــف، بهت ــوزان ب شــایان  ذکــر اســت کــه دانش آم
کلیــه مراحــل آزمــون )8 مرحلــه و 4 نوبــت جامــع( را خریــداری نماینــد 
ــم، از  ــنجِش دوازده ــای آزمایشــی س ــداد آزمون ه ــورداری از تع ــن برخ ــا ضم ت

ــوند. ــد ش ــز بهره من ــدی نی ــف 20 درص تخفی
ــون  ــای آزم ــاب نوبت ه ــس از انتخ ــام و پ ــگام ثبت ن ــه در هن ــد ک ــه فرمایی توج
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 
بــا  مي تواننــد،  کشــور  سراســر  در  ســنجش،  آزمایشــی  آزمون هــاي 
اســتفاده از کارت هــای بانکــی عضــو شــبکه شــتاب و مراجعــه بــه ســایت 
 www.sanjeshserv.ir نشــاني:  بــه  آموزشــی  خدمــات  تعاونــی   شــرکت 

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

نکتــه مهــم: الزم بــه ذکــر اســت کــه خریــد اینترنتــی کارت اعتبــاری ثبت نــام، 
ــان،  ــه متقاضی ــت ک ــوده و الزم اس ــوز نب ــی دانش آم ــام نهای ــان دهنده ثبت ن نش
بعــد از خریــد کارت اعتبــاری )دریافــت شــماره پرونــده و شــماره رمــز(، بــه لینــک 
ــد  ــده و ک ــماره پرون ــی و ش ــود را نهای ــام خ ــوده و  ثبت ن ــه نم ــام مراجع ثبت ن

ــد. ــت نماین ــی را دریاف ــری 16 رقم پی گی
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 42966-021 )صــدای داوطلــب( تمــاس حاصــل نماینــد. ســاعات  ب

تمــاس: صبــح 8:30 الــی 12:30 و عصــر 13:30 الــی 16:00.
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 16:00 ب ــی 12:30 و عصــر 13:30 ال 8:30 ال

الــی 88844793 تمــاس حاصــل نماینــد.

نکات 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
2- وجوهــی کــه بــه اشــتباه بــه حســاب ایــن شــرکت واریــز می گــردد، منحصــراً 
پــس از طــی مراحــل اداری مربوطــه قابــل اســترداد اســت؛ لــذا داوطلبــان در هنگام 

ــد. ــت الزم را به عمــل آورن ــا دق ــداد آزمون ه ــی و انتخــاب تع ــام اینترنت ثبت ن

ثبت نام تلفنی:
ــی  ــا، امکان ــروس کرون ــل بحــران وی ــه دلی ــت ایجــاد شــده ب ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
فراهــم گردیــده اســت تــا ثبــت نــام بــرای کلیــه داوطلبــان سراســر کشــور )تهــران 
و شهرســتان ( و همچنیــن مراکــز آموزشــی و دبیرســتان های متقاضــی آزمون هــای 
آزمایشــی ســنجش، در صــورت تمایــل، بــه صــورت تلفنی بــا شــماره: 88321455-

021 نســبت بــه ثبــت نــام در ایــن آزمون هــا اقــدام نماینــد. 

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
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چه تستی بزنیم؟ 
ــژه  ــه وی ــی، ب ــک آموزش ــای کم ــا کتاب ه ــن روزه ای
ــور  ــای کش ــن کتاب ه ــت، از پرتیراژتری ــای تس کتاب ه
هســتند. کافــی اســت ســری بــه میــدان انقــالب 
ــتر  ــه بیش ــد ک ــا ببینی ــد ت ــران بزنی ــهر ته ــالمی ش اس
مشــتریان کتابفروشــی ها، افــرادی هســتند کــه بــه 
دنبــال کتــاب تســت بــرای مقاطــع مختلــف تحصیلــی و 
موفقیــت در آزمــون هــای متعــدد و متفــاوت می گردنــد. 
ــداد  ــه تع ــت ک ــوان گف ــرأت می ت ــه ج ــان، ب ــن می در ای
ــری،  ــون سراس ــان آزم ــرای داوطلب ــت ب ــای تس کتاب ه
گــوی ســبقت را از کتاب هــای تســت ســایر آزمون هــا 

ــوده اســت ! رب
ــه  ــای تســتی باعــث شــده اســت ک ــوع کتاب ه ــدد و تن تع
ــب،  ــت مناس ــاب تس ــاب کت ــان در انتخ ــیاری از داوطلب بس
ســر در گــم شــوند و نداننــد کــه چــه کتــاب تســتی می توانــد 

آنهــا را بــرای آزمــون سراســری آمــاده ســازد. 
سراســری  آزمون هــای  تســت های  کــه  معتقدیــم  مــا 
داوطلبــان  بــرای  تســت ها  بهتریــن  گذشــته،  ســال های 
آزمــون سراســری اســت؛ زیــرا از ســوي خــود طراحــان 
و  اســت  شــده  طــرح  سراســری  آزمون هــای  ســؤال های 
ــود را  ــتی خ ــا تس ــر، ب ــش خاط ــا آرام ــد ب ــب می توان داوطل
بســنجد کــه در ســطح آزمــون سراســری اســت؛ چــون گاهــی 
ــات مؤلفــان کتاب هــای تســت، ســطح سؤال هایشــان بســیار  اوق
ــان  ــاًل سؤال هایش ــا اص ــت ی ــری اس ــون سراس ــوارتر از آزم دش
شــباهتی بــه ســؤال های آزمــون سراســری نــدارد و باعــث گمــراه 
ــان  ــات مؤلف ــی اوق ــال، گاه ــرای مث ــان می شــود؛ ب شــدن داوطلب
کتاب هــای تســت از مباحثــی تســت طراحــی می کننــد کــه خــارج 
از کتــاب درســی یــا فراتــر از آن اســت و داوطلــب را بــه چالش هایی 

ــدارد.  ــی ن ــاًل ضرورت ــه اص ــند ک می کش
بــه عنــوان یــک اصــل کلّــی، بایــد یــادآوری کنیــم کــه بهتــر اســت 
ــب  ــان مطل ــا ذهنت ــم باشــد ت ــوع تســت ها ک ــری، تن ــاز یادگی در آغ
ــا تســت های متنــوع،  ــر جمــع و جــور کنــد. درگیــر شــدن ب را زودت
یادگیــری شــما را کندتــر و طبقه بنــدی مطالــب را در ذهنتان دشــوارتر 

ــه  ــن گزین ــای سراســری گذشــته، بهتری ــد. تســت های آزمون ه می کن
ــادن  ــس از جــا افت ــد پ ــرای شــروع تســت زنی اســت. شــما می توانی ب
ــگام دوره کــردن، از  ــژه هن ــه وی ــر آنهــا، ب ــب و تســلط ب ــات مطال کلی
تســت های بیشــتر و متنوع تــری اســتفاده کنیــد؛ امــا در نهایــت، بایــد 
ــرار دهیــد،  اصــل را روی تســت های آزمون هــای سراســری گذشــته ق
و حتــی در دوره هــای مختلــف مطالعاتــی، بــه جــای یــک بــار، چندیــن 

ــار ایــن تســت ها را حــل کنیــد. ب

چه مقدار تست بزنیم؟ 
تســت زنی، مرحلــه ای مهــم و کلیــدی از مطالعــه اســت و تمــام 
ــر درس  ــة تشــریحی ه ــد از مطالع ــم بع ــن، ه ــدنی نیســت؛ بنابرای ش
تعــدادی تســت بزنیــد و هــم بعــد از اینکــه کامــاًل بــه آن درس مســلّط 
ــب و کســب مهــارت، دقــت و  ــه خاطــر داشــتن مطال ــرای ب شــدید، ب
ســرعت بیشــتر، تســت بزنیــد. حــل تســت های مختلــف و دســته بندی 
شــده، باعــث می شــود کــه شــما دیــد طراحانــه ای راجــع بــه ســؤاالت 
ــه دفعــات مکــرر، قبــل از هــر آزمونــی،  پیــدا کنیــد و همیــن طــور ب

ــد. ــق و خــوب محــک بزنی ــه طــور دقی دانســته های خــود را ب
دربــارة اینکــه بایــد چــه مقــدار تســت دروس اختصاصــی و چــه مقــدار 
تســت دروس عمومــی زد، نظــرات متفاوتــی وجــود دارد. عــده ای 
ــرای  ــتر ب ــد بیش ــتان، بای ــز و زمس ــای پایی ــه در فصل ه ــد ک می گوین
دروس تخصصــی وقــت گذاشــت و تســت زد، و بعــد از تعطیــالت نــوروز 
هــم بــه دروس عمومــی پرداخــت؛ یــا معتقدنــد کــه بایــد 60 درصــد 
ــد از  ــد و 40 درص ــته باش ــق داش ــی تعل ــه دروس اختصاص ــت ها ب تس
تســت ها متعلــق بــه دروس عمومــی باشــد؛ امــا مــا معتقدیــم کــه هــر 
داوطلــب، ضمــن اینکــه الزم اســت بــرای تســت زنی، بــه ضریــب هــر 
درس در آزمــون سراســری توجــه کنــد، بایــد بــه توانمنــدی خــود نیــز 
ــف  ــک درس ضع ــه در ی ــی ک ــک، داوطلب ــد. بی ش ــته باش ــه داش توج
ــاص  ــه آن درس اختص ــز ب ــتری را نی ــت بیش ــد وق ــتری دارد، بای بیش
دهــد و بــرای تســلط بــر درس مــورد نظــر، تســت های بیشــتری بزنــد. 
اینکــه داوطلبــان بایــد فرصت هــاي زمانــي قبــل از عیــد را بــه دروس 
اختصاصــی، و بعــد از آن را بــه دروس عمومــی اختصــاص دهند، بیشــتر 
مناســب داوطلبــان قــوی و توانمنــد اســت؛ افــرادی کــه می تواننــد بعــد 
از عیــد، وقــت قابــل توجهــی را بــه دروس عمومــی اختصــاص دهنــد 

تست زدن را مترین ڪنید
)قسمت آخر(
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ــده و در آنهــا ضعــف  ــاً تمــام دروس عمومــی را خوان و ضمن
ــا  ــن درس ه ــت زنی ای ــد در تس ــط بخواهن ــند و فق ــته باش نداش
ــد  ــد از عی ــه بع ــی ک ــا داوطلبان ــد؛ ام ــدا کنن تســلط بیشــتری پی
ــد،  ــود را نخوانده ان ــی خ ــی از دروس اختصاص ــوز بخش ــوروز هن ن
ــد  ــاص دهن ــی اختص ــه دروس عموم ــت الزم را ب ــد وق نمی توانن
ــد  ــده خواهن ــا ران ــده و از آنج ــا مان ــروف، از اینج ــول مع ــه ق و ب
شــد؛ پــس، از همیــن امــروز، بــا یــک برنامــه منطقــی، بــرای همــه 
دروســتان وقــت بگذاریــد و تســت بزنیــد، و البتــه در برنامــه خــود، 

ــد.  ــاظ کنی ــز لح ــود را نی ــای خ ــب دروس و ضعف ه ضرای
نکتــة دیگــر اینکــه اگــر بــرای هــر درس خــود چنــد کتــاب تســت 
داریــد، حتمــاً تعــداد تســت ها را جمــع بزنیــد و آنهــا را بــه تعــداد 
روزهــای هفتــه تقســیم کنیــد تــا از پراکنــده خوانــی آن کتاب هــا 
جلوگیــری کنیــد و مطالــب را بــه صــورت منظــم و بــه تدریــج فــرا 

. ید بگیر
ــی  ــت کاف ــا وق ــتید ی ــلط هس ــی مس ــه مطلب ــی ب ــن، وقت در ضم
نداریــد، تســت های تکــراری و مشــابه را رهــا کنیــد. شــما 
ــیم  ــی تقس ــا 30 تای ــته های 20 ی ــه دس ــت ها را ب ــد تس می توانی
کنیــد و پــس از حــل هــر دســته بــه آنهــا نمــره دهیــد. اگــر بــه 
نمــره 85 تــا 90 درصــد رســیدید، تســت زدن را متوقــف کنید و به 
ســراغ موضــوع دیگــری برویــد؛ زیــرا ایــن نمــرات بــه شــما پیــام 
ــد و می توانیــد ســراغ درس  ــاد گرفته ای ــب را ی می دهنــد کــه مطل
دیگــری برویــد، و در صورتــی کــه وقــت اضافــه داشــتید، در برهــة 
زمانــی دیگــر، بــرای درس و مبحــث مــورد نظرتــان تســت بزنیــد. 
ضمنــاً توجــه داشــته باشــید کــه مبــادا بــا تســت زنی دریــک درس 
ــا  ــا را ره ــایر درس ه ــت زنی در س ــود در تس ــای خ ــاص، ارتق خ

کنیــد. 
ــا را  ــد آنه ــت، می توانی ــاد اس ــت ها زی ــم تس ــر حج ــن اگ همچنی
ــماره های زوج  ــرده و ش ــیم ک ــرد تقس ــا ف ــته های زوج ی ــه دس ب
ــده  ــه در آین ــای مناســب ک ــد و در فرصت ه ــرد را حــل کنی ــا ف ی
ــه ســراغ تســت های باقــی  ــه ویــژه در دوره هــا، ب پیــش می آیــد، ب

مانــده برویــد.
ــوی هســتید،  ــی اگــر در درســی ق توجــه داشــته باشــید کــه حّت
بــاز هــم بایــد زیــاد تســت کار کنیــد تــا بتوانیــد ایــن نقطــه قــوت 
را در هنــگام برگزاری کنکــور هــم پــر رنگ تــر کنیــد، و در دروس 
ــه اهمیــت و  ــا توجــه ب ــد ب دیگــري کــه ضعیــف هســتید نیــز بای
ــه  ــد. توج ــت زنی بگذاری ــه تس ــور، برنام ــب آن درس در کنک ضری
کنیــد کــه اگــر شــما ســاعات مطالعــة باالیــی هــم داشــته باشــید، 
ولــی زیــاد تســت کار نکنیــد، مباحــث درســی بــه طــور تکنیکــی 
بــراي شــما یــادآوری نخواهنــد شــد و بــه راحتــی آزمــون سراســري 
ــی  ــد تســت های مباحــث تحلیل ــد داد. می توانی را از دســت خواهی
ــن صــورت  ــه ای ــد؛ ب ــه قســمت تقســیم کنی ــه س ــی را ب و مفهوم
ــا  ــر ب ــتر و بهت ــنایی بیش ــرای آش ــت ها را ب ــد از تس ــه 20 درص ک
درس مــورد نظرتــان بزنیــد. در ایــن مرحلــه الزم نیســت کــه بــرای 
ــدن پاســخ های  ــا دی ــد ب ــن نبای ــد. همچنی ــان بگیری تســت زنی زم

ــه نفســتان را از دســت بدهیــد.  اشــتباه، اعتمــاد ب
در مرحلــة بعــد )ســه یــا چهــار روز بعــد( 50 درصــد از تســت ها 
را بــرای مــرور دوبــاره و نهادینــه شــدن مطلــب در ذهنتــان بزنید. 
در ایــن مرحلــه، بعــد از حــل هــر تســت، بالفاصلــه پاســخنامه تان 
را بررســي نماییــد تــا بتوانیــد بــه ســرعت بــه اشــتباهات خــود 
در حــل تســت ها پــی ببریــد، و باالخــره 30 درصــد باقــی 
ــی  ــرای ارزیاب ــد( ب ــة بع ــک هفت ــل ی ــت ها را )حداق ــدة تس مان
خــود، بــا حفــظ زمــان، حــل کنیــد تــا متوجــه شــوید کــه چــه 
انــدازه درس مــورد نظرتــان را یــاد گرفته ایــد و بــر آن مســلط 
ــه  ــه مرحل ــت زنی، ب ــما در تس ــرعت ش ــه س ــده اید، و اینک ش

قابــل قبولــی رســیده اســت یــا خیــر. 
ســخن آخــر اینکــه نمی تــوان بــه یــک داوطلــب گفــت کــه 
بایــد بــرای تســلط کامــل بــر یــک درس 200، 500، 1000، 
2000 یــا 5000 تســت بزنــد؛ زیــرا توانمندی هــای علمــی 
ــر  ــت و ه ــاوت اس ــر متف ــا یکدیگ ــان، ب ــمی داوطلب و جس
داوطلــب بایــد، بــا توجــه بــه شــرایط خــود، تعــداد تســتی 
را کــه بــرای هــر درس بزنــد، تعییــن کنــد، و البتــه در این 
ــرد.  ــاری بگی ــز ی ــر درس نی ــر ه ــد از دبی ــه می توان زمین
مشــخص اســت کــه شــما هــر چــه بیشــتر تســت بزنیــد، 
مهارتتــان در تســت زنی افزایــش می یابــد و ذهنتــان 
ورزیده تــر  تســتی،  ســؤال های  بــه  پاســخ  بــرای 
می شــود، امــا، همــان طــور کــه پیــش از ایــن گفتیــم، 
ــق  ــة دقی ــل و مطالع ــا تحلی ــد ب ــاً بای تســت زدن حتم
ــما  ــرای ش ــا ب ــد ت ــراه باش ــریحی هم ــخ هاي تش پاس
فایــده داشــته باشــد؛ وگرنــه، اگــر ده هــا تســت 
ــه برخــی از  ــدون آنکــه بدانیــد چــرا ب هــم بزنیــد، ب
ــره ای از انجــام  ــد، به تســت ها پاســخ اشــتباه داده ای

ــرد. ــن کار نخواهیــد ب ای
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هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

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

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.

امتحانی  از مجموعه های  و ضرایب دروس هر یک  امتحانی  مواد  رشته ها،  اعالم  ضمن 
آزمون ورودی مقطع دكتری )Ph.D( سال 1401 )به شرح جدول ذیل این اطالعیه 
که در سایت سازمان سنجش آمده است(، به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در این 
آزمون می رساند که پذیرش دانشجو در سال 1401 بر اساس قانون »سنجش و پذیرش 
عالي« مصوب  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  در  تکمیلی  دوره هاي تحصیالت  در  دانشجو 
و  مربوطه  اجرایي  آیین نامة  و همچنین  اسالمی  1394/12/18 مجلس محترم شورای 
مصوبات »شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی« و مطابق 
آزمون  پذیرش  ثبت نام  راهنمای  دفترچه  در  مندرج  ضوابط  و  شرایط  و  اطالعیه  این 
مذکور، که در زمان ثبت نام )آذر ماه سال 1400( از سوی این سازمان منتشر می شود، 

صورت خواهد گرفت.
دکتري  مقطع  به  ورود  براي  پذیرش  و  سنجش  پژوهشي:  ـ  آموزشي  دكتري   -1

ناپیوسته آموزشي ـ پژوهشي، بر اساس معیارهاي زیر انجام مي گیرد:
1-1- آزمون متمرکز )50 درصد(.

2-1- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري )20 درصد(.
3-1- مصاحبه علمي و سنجش عملي )30 درصد(.

2- دكتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای مقطع دکتری ناپیوسته پژوهش ـ 
محور، بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

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

3-2- مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(.
4-2- تهیه طرحواره )20 درصد(.

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

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

مواد آزمون متمرکز دکتری )Ph.D( سال 1401 به شرح زیر خواهد بود:
الف( آزمون زبان                            با ضریب )1(
ب( آزمون استعداد تحصیلی                              با ضریب )1(

با ضریب )4( ج( آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد  
)شبانه(،  دوم  نوبت  روزانه،   : دوره های  شامل  ها،  دوره  تمامی  برای  پذیرش  و  سنجش 
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. 
4- شرایط و ضوابط در دفترچة راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دکتري نیمه 

متمرکز سال 1401 اطالع رساني خواهد شد.
5- با توجه به امکان اصالح عناوین رشته ها یا سایر اطالعات در جداول مجموعه های 
امتحانی تا زمان شروع ثبت نام، مالک نهایی، اطالعات درج شده در دفترچه راهنمای 

ثبت نام خواهد بود.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی
 دوره های دکتری )Ph.D( سال 1401
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