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جمعه 1400/3/7
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تا چهارشنبه 1399/12/13

چهارشنبه 1400/4/9    پنجشنبه 1400/4/10
جمعه 1400/4/11     شنبه 1400/4/12

یکشنبه 1400/3/23 كاردانی به كارشناسي ناپیوسته
تا یکشنبه 1400/3/30

جمعه 1400/5/22

كاردانی نظام جدید 
)دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات غیرانتفاعی(

یکشنبه 1400/3/30 
تا یکشنبه 1400/4/6

جمعه 1400/5/22

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

با تأیید ستاد كرونا:

(msrt) آزمون زبان وزارت علوم
 30 بهمن ماه برگزار می شود

مدیــركل امــور بــورس و اعــزام دانشــجویان 
ســازمان امــور دانشــجویان اعــام كــرد: بــا 
ــان  ــون زب ــا، آزم ــی كرون ــتاد مل ــد س تأیی
ــط  ــت ضواب ــا رعای ــوم (msrt) ب وزارت عل
و پروتکل هــای بهداشــتی، در 30 بهمــن 

برگــزار می شــود.
دکتــر ابراهیــم حاجــی زاده اظهــار داشــت: 
بــر اســاس مصوبــه پنجاه و ششــمین جلســه ســتاد 
ــان وزارت  ــون زب ــد 19، آزم ــا کووی ــه ب ــی مقابل مل
علــوم )msrt( در روز پنچشــنبه 3۰ بهمــن مــاه 99 

ــود. ــزار می ش برگ
وی گفــت: داوطلبانــی کــه در آزمــون آبــان 
در  می تواننــد  بودنــد،  کــرده  ثبت نــام  مــاه 

ــد. ــرکت کنن ــاه ش ــن م ــون 3۰ بهم آزم
دانشــجویان  اعــزام  و  بــورس  امــور  مدیــر کل 
ســازمان امــور دانشــجویان اعــالم کــرد: بــر اســاس 
ایــن گــزارش، داوطلبــان می تواننــد از روز دوشــنبه 
27 الــی 3۰ بهمــن مــاه 99 بــا مراجعــه بــه ســامانه 
ســجاد، نســبت بــه دریافــت کارت حضور در جلســه 

آزمــون خــود اقــدام کننــد.

10 تا 13 اسفند ماه:

زمان مجدد ثبت نام 
آزمون سراسری سال 1400

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

ثبت   نام دوره هاي کارداني
 نظام جدید فني و حرفه اي  

سال 1400

مهدی محمدی تمر، رتبۀ یک کشوری گروه آزمایشی علوم انسانی در آزمون سراسری 99 :

کنکور جایی است که هر کس به اندازۀ زحمتش نتیجه می گیرد



27 بهمن 1399 سال بیست و پنجم ، شماره 246 

   هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
   سال بیست و پنجم ، شماره  46 ، شماره پیاپی  1214 

  بیست و هفتم بهمن ماه سال  1399
   صاحب امتیاز : سازمان سنجش آموزش کشور

   مدیر اجرایی: بهمن احمدی
   صفحه  آرایی و حروفچینی : پیک سنجش

2916-1735 :ISSN    1735 -2916 :شاپا   
   نقل و برداشت مطالب نشریه پیک سنجش با ذکر کامل منبع بالمانع است.

   استفاده از طرح ها و عکس های اختصاصی پیک سنجش منوط به اجازه کتبی است
   نشانی: تهران، ابتدای پل کریمخان زند، بین خیابان های نجات اللهی و قرنی،

       پالک 2۰4، صندوق پستی 5557- 14155
   peyk.sanjesh.org :نشانی سایت   

email:peyk@sanjesh.org :صندوق الکترونیکی   

قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های 
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حضرت امام هادی )ع( فرمودند: 
آن گاه که خداوند با موسی )ع( سخن گفت، 
وی به خدا عرض کرد: خدایا ! پاداش کسی 

که نمازها را در وقتش به جا آوَرد، چیست؟
و  کرده  اجابت  خواسته اش  فرمود:  خداوند 

بهشتم را بر او مباح می کنم.

حضرت امام هادی )ع( فرمودند:
قرار  دیگران  اختیار  در  خوبی  به  را  نعمت ها 
را  نعمت ها  آنها،  از  شکرگزاری  با  و  دهید 

افزایش دهید.

از خشم بپرهیز که نشانۀ سبکِی سر است و 
شیطان آن را راهبر است.

ــد  ــام جدی ــي نظ ــاي کاردان ــرش در دوره ه 1ـ پذی
ــوزش  ــات آم ــه ای و مؤسس ــي و حرف ــگاه فن دانش
عالــي غیردولتــي - غیــر انتفاعــي در ســال 14۰۰، به 
صــورت اینترنتــي از روز یکشــنبه 3۰ خــرداد مــاه تــا 
روز یکشــنبه 6 تیــر مــاه ســال 14۰۰ در »ســامانه 
ــی  ــازۀ زمان ــه در ب ــته« ک ــاب رش ــام و انتخ ثبت ن

ــاد شــده فعــال خواهــد شــد، انجــام می شــود. ی
2ـ الزم اســت کــه تمــام متقاضیــان پذیــرش مذکور، 
در مهلــت در نظــر گرفتــه شــده و پــس از مطالعــه 
دقیــق »دفترچــه راهنمــاي ثبت نــام و انتخــاب 
رشــته« و فراهــم کــردن مــدارک و اطالعــات مــورد 
نیــاز ثبت نــام، بــه درگاه اطــالع رســاني این ســازمان 
و  مراجعــه   www.sanjesh.org  :نشــاني بــه 
نســبت بــه ثبت نــام در ســامانه، بــرای پذیــرش در 
دوره هــای کاردانــی نظــام جدیــد دانشــگاه فنــي و 

حرفــه اي اقــدام کننــد. 
3 ـ از آنجایــی کــه ثبت نــام و انتخــاب رشــته 
ــام  ــه انج ــک مرحل ــان در ی ــرش، همزم ــن پذی ای

مي شــود، متقاضیــان مــی بایســت، بــا توجــه 
ــه  ــده در »دفترچ ــالم ش ــاي اع ــته محل ه ــه رش ب
ــبت  ــته«، نس ــاب رش ــام و انتخ ــت ن ــای ثب راهنم
ــه  ــورد عالق ــه انتخــاب و درج رشــته محل هاي م ب
ــته«  ــاب رش ــام و انتخ ــت ن ــامانه ثب ــود در »س خ

ــد. ــدام کنن اق
4ـ الزم بــه یــادآوری اســت کــه اطالعیــه تکمیلــي 
و  ثبت نــام  راهنمــای  »دفترچــه  همچنیــن  و 
انتخــاب رشــته« ایــن پذیــرش، همزمــان بــا 
ــام، در تاریــخ 3۰ خــرداد مــاه ســال  شــروع ثبت ن
14۰۰ در درگاه اطــالع رســانی ســازمان ســنجش 

ــی شــود.  منتشــر م
ــه  ــته هایي ک ــروه از رش ــون آن گ ــاً آزم 5 ـ ضمن
پذیــرش در آنهــا بــه شــیوه » بــا آزمــون« اســت، 
در روز جمعــه 22 مــرداد مــاه 14۰۰ برگــزار 

ــد.  ــد ش خواه
موفق باشید

چند نکته درباره پذیرش كارداني نظام جدید فني و حرفه ای سال 1400

كرد:  اعام  بهداشت  وزارت  آموزشی  معاونت 
دانشجویان علوم پزشکی كه به هر دلیل امکان 
ندارند،  را   1400 دوم 1399-  نیمسال  در  ثبت نام 

می توانند از مرخصی تحصیلی استفاده كنند.
در نامه ای که از سوی دکتر علی اکبر حق دوست، معاون 
آموزشی  معاونان  به  خطاب  بهداشت،  وزارت  آموزشی 
اعالم  شده،  منتشر  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
شد که این تصمیم، با توجه به شرایط بیماری کرونا در 

کشور اتخاذ شده است.
شرایط  استمرار  به  توجه  »با  است:  آمده  نامه  این  در 
از  برخی  استعالم  و  کشور  در   19  - کووید  بیماری 
تمدید  امکان  درباره  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
بند 2 نامه 14 مرداد ماه 99، مطابق با ابالغ مصوبات 
سی و یکمین جلسه ستاد مقابله با بیماری کووید - 19 
مبنی بر استفاده از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در 
سنوات تحصیلی دانشجویان، تصمیم نیمسال دوم نیز 

اعالم می شود.«
بهداشت،  وزارت  آموزشی  معاونت  اعالم  اساس  بر 
دانشجویانی که به هر دلیل، امکان ثبت نام در نیمسال 
دوم سال تحصیلی 1399- 14۰۰ را ندارند، می توانند 
از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده 

کنند.

وزارت بهداشت اعالم کرد:

امکان مرخصی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی
 در نیمسال دوم فراهم شد
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برای مساعدت در ترم دوم:
محدودیت انتخاب واحد برای دانشجویان مشروطی لغو شد

بـر اسـاس نامـه معاونـت آموزشـی وزارت علـوم بـه دانشـگاه ها دربـاره 
مسـاعدت با دانشـجویان مشـروطی، محدودیـت انتخاب واحد در نیمسـال 

دوم سـال تحصیلـی 1399-1400 در دانشـگاه ها لغـو شـد.
بـه  نامـه ای  در  علـوم،  وزارت  آموزشـی  معـاون  صدیـق،  خاکـی  علـی  دکتـر 
دانشـگاه ها، خواسـتار مسـاعدت بـا دانشـجویانی شـد که در نیمسـال اول سـال 

شـده اند. مشـروط  تحصیلـی 14۰۰-1399 
بـر همیـن اسـاس، دانشـگاه ها نیـز در راسـتای مسـاعدت بـا دانشـجویان بـه منظـور 
کاهـش عـوارض روانـی کرونـا و بـا توجـه بـه برخی از مشـکالت ناشـی از آمـوزش به 
شـیوه الکترونیکـی، شـرایطی ایجـاد کرده انـد که مشـروطی دانشـجو در نیمسـال اول 
سـال تحصیلـی 1399-14۰۰، منجـر به محدودیـت در اخذ حداقل واحد در نیمسـال 

دوم تحصیلی نشـود.
بنابرایـن، ایـن گـروه از دانشـجویان می تواننـد، هماننـد دانشـجویان عادی، نسـبت به 
انتخـاب حداکثـر واحـد در نیمسـال دوم سـال تحصیلـی 1399-14۰۰ اقـدام کننـد؛ 

البتـه ایـن امـکان، اسـتثناً فقـط در نیمسـال ذکر شـده مورد نظر اسـت.

به مدت ۲4 ساعت:
مهلت ارسال آثار به دوازدهمین جشنواره نشریات دانشجویی تمدید شد

مهلت ارسـال آثـار به دوازدهمین جشـنواره سراسـری رسـانه و نشـریات 
دانشـجویی كشـور »تیتر 12«، تا سـه شـنبه 2۸ بهمـن  ماه )فـردا( تمدید 

. شد

طبـق درخواسـت مکـرر دانشـجویان و کارشناسـان نشـریات دانشـجویی مبنـی بـر 
فراهم سـازی امـکان ثبـت اثر جدید، تغییر رسـته و ویرایش آثار و نشـریات در سـامانه 
جشـنواره و موافقت شـورای سیاسـت گذاری دوازدهمین جشـنواره سراسـری رسانه و 
نشـریات دانشـجویی، فرصـت دریافت آثـار، برای یک بازه 24 سـاعته تمدید می شـود.

بـا توجـه بـه ترافیـک بـاالی سـامانه در دو روز پایانی دریافـت آثار و عـدم امکان ثبت 
آثـار برخـی از دانشـجویان شـرکت کننـده در جشـنواره نشـریات دانشـجویی، از روز 
دوشـنبه 27 بهمـن مـاه تـا روز سـه شـنبه 28 بهمـن ماه )امـروز تا فـردا( به مدت 
24 سـاعت، امکان ثبت اثر جدید، تغییر رسـته و ویرایش آثار ارسـالی فراهم خواهد شـد.

بـه  دلیـل حجـم بـاالی آثـار ارسـالی و ضـرورت بررسـی آثـار از سـوی کارشناسـان 
دبیرخانـه )مرحلـه غربالگـری(، تمدیـد بـازه 24 سـاعته به بعـد از این مرحلـه موکول 
شـد تـا تمامی آثـاری کـه پـس از بررسـی، در وضعیـت نقـص اثر قـرار می گیرنـد نیز، 

امـکان ویرایش داشـته باشـند.
سـاعت 8 صبـح روز سه شـنبه 28 بهمـن  مـاه )فـردا(، پرونـده دریافـت آثار جشـنواره 
تیتر 12 بسـته خواهد شـد و کارشناسـان نشـریات تمامی دانشـگاه ها باید 24 سـاعت 
پـس از اتمـام دریافـت آثـار، یعنـی تا سـاعت 8 صبـح روز چهارشـنبه 29 بهمـن ماه، 

تمامـی آثار ارسـالی دانشـگاه خـود را بررسـی کنند.
ضمناً الزامات دوازدهمین جشـنواره سراسـری رسـانه و نشـریات دانشـجویی به شـرح 

ذیل اعالم شـده اسـت.
بـر اسـاس ایـن الزامـات، فقـط مدیـر مسـؤول، مجـاز بـه شـرکت در بخـش نشـریات 
برگزیـده و بخـش مجازی)صوتـی، چنـد رسـانه ای و کاغـذی الکترونیک( اسـت، و در 
بخـش آثـار برگزیـده، بخـش ویژه و بخـش مجازی، تنها شـخص صاحب اثـر، مجاز به 

ارسـال آثار اسـت.
همچنیـن آثار و نشـریات منتشـر شـده در بـازه زمانی یکـم دی ماه 97 تا سـی ام دی  
ماه 99 فقط امکان شـرکت در جشـنواره تیتر 12 را دارند و شـرکت کننده باید حتماً 

در زمان انتشـار اثر، دانشـجو بوده باشـد.
الزم بـه یـادآوری اسـت کـه دانشـجویان بایـد از ارسـال آثار تکـراری در یک رسـته یا 
رسـته های مختلـف، خـودداری کننـد. ضمنـاً چنانچـه یـک اثـر مشـخص )بـه غیر از 
رسـته تیتـر( دوبار ارسـال شـده باشـد، به تشـخیص دبیرخانه ایـن جشـنواره، تنها در 

یـک رسـته تأییـد می شـود و سـایر موارد حـذف خواهد شـد.
گفتنـی اسـت کـه دوازدهمیـن جشـنواره سراسـری رسـانه و نشـریات دانشـجویی با 
عنـوان »تیتـر 12« و با شـعار »عینیـت در خبر، انصاف در تحلیـل، آزادی در بیان«، به 

میزبانـی وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی برگزار می شـود.

1۲ تا ۲۲ اسفند ماه:
زمان ثبت نام آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی

آزمـون دكتـری تخصصـی و پژوهشـی )Ph.D( رشـته های علـوم پایـه 
پزشـکی، بهداشـت و تخصصی تیر مـاه 1400 برگزار می شـود و داوطلبان از 

12 تـا 22 اسـفند مـاه می تواننـد در ایـن آزمـون ثبت نـام كنند. 
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

برگزاری مرحله نهایی بیست و پنجمین المپیاد 

 علمی ـ دانشجویی کشور در سال 1399

به اطالع راه یافتگان مرحله نهایی بیست و پنجمین المپیاد علمی ـ دانشجویی کشور 
المپیاد، در صبح و بعدازظهر روز جمعه اول اسفند سال 1399 در  می رساند که این 
دانشگاه های واقع در مراکز مناطق ده گانه کشور، شامل: پردیس فنی و مهندسی شهید 
عباسپور دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه مازندران - بابلسر، دانشگاه تبریز، دانشگاه بوعلی 
سینا - همدان، دانشگاه رازی-کرمانشاه، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید 

باهنر کرمان، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شهید چمران اهواز، برگزار می شود.
دانشجویان گرامی الزم است به نکات ذیل توجه فرمایند:

آدرس: به  المپیـــاد  واحـــد  درگـــــاه  در  آزمون هـــا  زمان بنـــدی  برنامـــه   -1 
http://Olympiad.sanjesh.org  قابل دریافت است.

 2- آزمون  ها به صورت تشریحی فقط در روز جمعه 99/12/1  از ساعت 8 صبح لغایت
 6 بعدازظهر برگزار می شود.

3- کارت شرکت در این آزمون، از روز سه شنبه تاریخ 99/11/28 فقط برای منتخبان 
انتخاب  ماه  مهر  در  را  خود  آزمون  محل  شهر  که  المپیاد،  نهایی  مرحله  در  شرکت 
کرده اند، از طریق درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است.
4- با توجه به شیوع بیماری کرونا، رعایت دستورالعمل های بهداشتی الزامی است و به 
منظور پیشگیری از بیماری، امکان واگذاری خوابگاه به دانشجویان و نمایندگان دانشگاه ها 

وجود ندارد. 
5- همراه داشتن ماسک سه الیه معمولی )بدون فیلتر( و استفاده صحیح از آن )از باالی بینی 
تا زیر چانه(، از ابتدای ورود به حوزه تا پایان برگزاری آزمون و خروج از حوزه، الزامی است.

6- در صورت داشتن سؤال ضروری از عوامل اجرایی در طول برگزاری آزمون، حتماً فاصله 

فیزیکی مناسب را رعایت نمایید.
7- در زمان استقرار در صندلی، از صحبت کردن با سایر متقاضیان جداً خودداری نمایید.

8- پذیرایی با ارائه ناهار و میان وعده به دانشجویان، با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
انجام می شود. 

9- همراهان دانشجو همانند: پدر، مادر، همسر و ... اجازه ورود به داخل دانشگاه را نخواهند 
داشت و امکاناتی برای پذیرایی و اسکان آنها وجود ندارد.

1۰- استفاده از ماشین حساب های قابل برنامهریزی، ممنوع است و دانشجویان می توانند 
از ماشین حساب ساده استفاده کنند؛ به غیر از المپیاد رشته روان شناسی که استفاده از هر 

نوع ماشین حساب در این آزمون، کاًل ممنوع است.
11- به همراه داشتن قرآن مجید و کتاب قانون در جلسات آزمون های المپیاد الهیات و 

معارف اسالمی و حقوق، ممنوع است.
12- همراه داشتن کارت ملی و کارت ورود به جلسه آزمون، برای شرکت در این المپیاد 

الزامی است.
13- با توجه به شیوع ویروس کرونا و تبعات آن برای کشور و به تبع آن نظام آموزش عالی، 
دستورالعمل های بهداشتی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای 

اجرا به دانشگاه های مجری ابالغ شده است.  
خواهشمند است متقاضیان نیز با همکاری و رعایت بهداشت فردی، حفظ فاصله فیزیکی و 
زدن ماسک، این سازمان و دانشگاه های مجری را در برگزاری مطلوب المپیاد یاری نمایند. 

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

پزشـکی،  پایـه  علـوم  رشـته های   )Ph.D( پژوهشـی  و  آزمـون دکتـری تخصصـی 
بهداشـت و تخصصـی، در روزهـای پنجشـنبه سـوم و جمعـه چهـارم تیرمـاه 14۰۰ 

می شـود. برگـزار 
ثبت نـام بـرای شـرکت در ایـن آزمـون از روز سـه شـنبه 12 اسـفند مـاه 99 آغـاز 
می شـود و مهلـت ثبت نـام در آن، تـا سـاعت 24 روز جمعـه 22 اسـفند مـاه 99 ادامه 

دارد.
ضمنـاً دفترچـه راهنمـای شـرکت در ایـن آزمـون، همزمان با شـروع فراینـد ثبت نام، 

روی سـایت مرکـز سـنجش آمـوزش پزشـکی قرار خواهـد گرفت.
الزم بـه یـادآوری اسـت کـه دروس و ضرایـب و مدارک مـورد پذیرش رشـته های این 
آزمون، طی اطالعیه ای، در سـایت مرکز سـنجش آموزش پزشـکی اعالم شـده اسـت.
همچنیـن بنـا بـر شـرایط و امکانـات دانشـگاه ها و نیز شـرایط خـاص کشـور، متأثر از 
شـیوع بیمـاری کرونا، ممکن اسـت کـه آزمون تمام یا تعـدادی از رشـته ها، به صورت 

الکترونیـک یا کاغذی برگزار شـود.
ضمناً نوبت بندی برگزاری آزمون هر یک از رشته ها متعاقباً اعالم خواهد شد.

الزم به یادآوری اسـت که آزمون تمامی رشـته ها، شـامل دو بخش عمومی )اسـتعداد 
تحصیلـی و زبان انگلیسـی عمومـی( و اختصاصی خواهد بود.

گفتنـی اسـت کـه در آزمـون رشـته هایی که به صـورت کاغـذی برگزار می شـوند، دو 
دفترچـه مجـزا بـا مـدت زمـان جداگانه توزیـع خواهـد شـد، و در آزمون رشـته هایی 
کـه بـه صـورت الکترونیـک برگزار می شـوند، نیـز هر بخـش، زمان مختص بـه خود را 

خواهد داشـت.
همچنیـن چنانچـه بـه هر دلیـل تغییری در زمـان یا نحوه برگـزاری آزمـون )از لحاظ 
الکترونیـک یـا کاغـذی( ایجـاد شـود، مراتـب از طریق سـایت مرکز سـنجش آموزش 

پزشـکی بـه اطـالع داوطلبان خواهد رسـید.
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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 14۰۰ مي رساند 
اینترنتي از روز یکشنبه مورخ 14۰۰/۰3/23 آغاز خواهد شد و تا روز  یکشنبه مورخ 
14۰۰/۰3/3۰ 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   14۰۰/۰3/23 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 14۰۰/۰5/22 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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اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  کشور در خصوص:

 اعالم زمان مجدد براي ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون  سراسري  سال  1400 

بـه اطـالع متقاضیـان پذیـرش در دوره هـاي کارداني نظام جدید دانشـگاه فنـي و حرفه  ای 
و مؤسسـات آموزش عالي غیردولتي - غیر انتفاعي در سـال 14۰۰ مي رسـاند که »سـامانه 
ثبت نـام و انتخـاب رشـته«، بـه صـورت اینترنتـي از روز یکشـنبه مـورخ 14۰۰/۰3/3۰ تـا 
روز یکشـنبه مـورخ 14۰۰/۰4/۰6 فعـال مـی شـود؛ بـر این اسـاس، ضـرورت دارد که همه 
متقاضیان، در مهلت در نظر گرفته شـده و پس از مطالعه دقیق »دفترچه راهنماي ثبت نام 
و انتخـاب رشـته« و فراهـم نمـودن مـدارک و اطالعـات مورد نیاز ثبت نـام، بـه درگاه اطالع 
رسـاني این سـازمان بـه نشـاني:  www.sanjesh.org مراجعه و نسـبت بـه ثبت نام در 
سـامانه بـرای پذیـرش در ایـن دوره هـا اقدام کننـد. با توجه بـه اینکه ثبت نـام و انتخاب 
رشـته، همزمـان در یـک مرحلـه انجـام مي شـود، متقاضیـان مـی بایسـت بـا توجـه به 
رشـته محـل هـاي اعالم شـده در »دفترچـه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشـته«، نسـبت 
بـه انتخـاب و درج رشـته  محل هـاي مـورد عالقه خـود در »سـامانه ثبت نـام و انتخاب 

اقدام کنند. رشـته« 

اطالعیـه تکمیلـي و همچنین »دفترچـه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشـته« این پذیرش 
همزمـان با شـروع ثبت نـام، در تاریخ 14۰۰/۰3/3۰ در درگاه اطالع رسـانی این سـازمان 
منتشـر مـی شـود. متقاضیان الزم اسـت کـه برای اطـالع از جزئیـات شـرایط و ضوابط 
پذیـرش، دفترچـه راهنمای مذکـور را به دقت مطالعه کنند. همچنین آزمون آن دسـته 
از رشـته هایي کـه پذیـرش در آنهـا بـه شـیوه » بـا آزمـون« اسـت، در روز جمعـه مورخ 

14۰۰/۰5/22 برگزار خواهد شـد. 
ضمنـاً فهرسـت مجموعـه های ثبـت  نامی با ذکر مشـخصه »شـیوه پذیـرش« )جداول 
شـماره 1 و 2( و »دیپلـم هـای مجـاز به تحصیل در هر رشـته گرایش« )جدول شـماره 
3( و منابـع و ضرایـب دروس 5 مجموعـه ثبت نامـي پذیـرش بـا آزمـون )جدول شـماره 
4(، به شـرح ذیل این اطالعیه که در سـایت سـازمان سـنجش آمده اسـت، برای اطالع 

متقاضیـان اعالم می شـود.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

پیرو اطالعیه هاي مورخ 99/11/12 و 99/11/18 به  اطالع  متقاضیان  ثبت  نام  و شرکت  
در آزمون  سراسري  سال 14۰۰ در دوره هاي  روزانه، نوبت دوم »شبانه«، نیمه حضوري، 
پیام نور  دانشگاه   عالي،  آموزش   مؤسسات   و  دانشگاه ها  خودگردان  پردیس  مجازي، 
رشته هاي  همچنین  و  غیرانتفاعي   عالي   آموزش   مؤسسات   و  دور(  راه  از  )آموزش 
 99/11/12 تاریخ  )از  شده  تعیین  مهلت  در  که  اسالمي،  آزاد  دانشگاه  تحصیلي 
لغایت 99/11/2۰( موفق به دریافت کدسوابق تحصیلي نگردیده یا به هر دلیل دیگر 
نتوانسته اند نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام نمایند، می رساند که مهلت مجدد 

براي ثبت نام در این آزمون،  از روز یکشنبه مورخ 99/12/10 تا روز چهارشنبه 
مورخ 99/12/13 در نظر گرفته شده است و متقاضیان مي توانند منحصراً از طریق 

درگاه اطالع رساني این سازمان، در این خصوص اقدام نمایند.
ضمناً متقاضیانی که قباًل در این آزمون ثبت نام نموده اند، در صورت تمایل، در بازه 

زمانی فوق می توانند نسبت به ویرایش اطالعات ثبت نامی خود اقدام نمایند.
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

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
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هم  استراحت  می كردند؟  مطالعه  چقدر  می خواندند؟  درس 
كم  درصد  آزمایشی  آزمون های  در  وقت  هیچ  داشتند؟ 
را  خود  چطور  داشتند،  مشکل  درسی  در  اگر  می آوردند؟ 
برای  خواندند؟  درس  كرونا چگونه  دوران  می كردند؟  قوی 
اكثر داوطلبان، مهم است كه پاسخ این سؤال ها را دربارۀ 
رتبه های تک رقمی بدانند. ما هم با همین سؤال ها به سراغ 
این عزیزان می رویم و از آنها می خواهیم كه دربارۀ نحوه 
مطالعه و حال و هوای خود، به خصوص در یک سال منتهی 
به آزمون سراسری، سخن بگویند. مهدی محمدی تمر، 
رتبۀ یک كشوری گروه آزمایشی علوم انسانی، یکی از 

همین عزیزان است.

مهم ترین  و  اولین  عنوان  به  تمر!  محمدی  آقای   * 
را در تک تک دروس  نحوۀ مطالعۀتان  لطفًا  سؤال، 

آزمون سراسری ذکر بفرمایید.
درس ها  دربارۀ  بخواهم  ترتیب  تمر: به  محمدی  مهدی 

بگویم، باید از ادبیات فارسی شروع کنم.
ادبیات فارسی: برای لغات و امالء ادبیات فارسی، بهترین 
منبع، کتاب درسی است، و من بارها و بارها برای امال و 
خصوص  به  کردم؛  مطالعه  را  فارسی ام  کتاب های  لغت، 
در سؤال های واژگان، فقط تیپ سؤال ها عوض می شود 
که با تست زدن می توان بر آن مسلط شد؛ در کل، من 
نحوۀ  کردم.  مرور  را  لغات  بار  تا 13  نوروز 12  عید  تا 
مرورم نیز این طور بود که یک بار لغات را می خواندم و 
سپس دستم را جلوی معنی واژگان می گرفتم و پاسخ 
را  واژه  اصل  معنی،  به  توجه  با  برعکس،  یا  می دادم 
اول  بار  نیز  کردن  پرسش  هنگام  می دادم.  تشخیص 
خانواده از من می پرسید، ولی در مرورها خودم اقدام 
می کردم. در امال هم آواها خیلی مهم هستند و من 
را  آوا  هم  کلمات  دور  درسی،  کتاب  مطالعۀ  موقع 
اهمیت  دارای  که  را  واژه هایی  یا  می کشیدم  خط 
امالیی بودند،  »های الیت« می کردم و در نهایت 

هم تست امال می زدم.

* برای این مباحث چقدر تست زدید؟
اما  زدم،  تست  تمر: خیلی  محمدی  مهدی 

تست جدید زیاد نزدم. به جرأت می گویم که تست های  یک کتاب تست را 2۰ بار 
زدم و هر بار سعی می کردم که سرعت، مهارت و دقتم را با تمرین باالتر ببرم. به نظر 
من، مهم نیست که یک کتاب تست را بارها حل کنید؛ فقط باید در هر بار حل کردن 

تست ها، یک نکتۀ جدید یاد گرفت.

* برای سایر مباحث ادبیات چگونه مطالعه کردید؟
مهدی محمدی تمر: آرایه های ادبی را از دوران ابتدایی معلم ها یاد داده بودند. مهم 
این است که با تمرین و تکرار، بتوان در تست ها آرایه ها را پیدا نمود. من آرایه های هر 
بیتی را، که در کتاب درسی یا در شعر ها و  متن های خارج از کتاب  می دیدم، در 
می آوردم. بعضی ها می گویند ما در هر 1۰ تستی که در مبحث آرایه ها که می زنیم، 
سه تست غلط است، من می گویم برای من پیش می آمد که از 1۰ تست آرایه، پنج 
تست غلط بود! مهم این است که زیاد تمرین کنیم و از اشتباهات درس بگیریم تا 
هر بار تعداد غلط هایمان کمتر شود. به نظر من، تست های آرایه ها مهارتی است و با 

تمرین و تست زیاد زدن، می توان بر آنها مسلط شد.
در بخش قرابت معنایی، اشتباه خواندن ابیات، بزرگترین معضل است؛ از طرف دیگر، 
معنای بیت هایی که در گزینه های یک تست می آیند، مرز خیلی نزدیکی با هم دارند؛ 
هم  متفاوت  گزینه ای   است،  عشق  و  عقل  تقابل  از  سؤال  جا  یک  اگر  مثال،  برای 
هست که تقابل عشق و شریعت را مطرح می کند. این مرزها را باید در نظر گرفت و 
به تفاوت هایی که این ابیات با هم دارند، توجه کرد. به نظر من، در قرابت معنایی، در 
مجموع 1۰۰ مفهوم  مثل تقابل عقل و عشق، تأثیر همنشین بد، ظلم ستیزی، بیگانه 
ستیزی و ... هستند و داوطلبانی که بر این مفاهیم مسلط باشند، بهتر می توانند به 

تست های قرابت معنایی پاسخ دهند.
در کل، برای تسلط بر مبحث قرابت معنایی، روخوانی خوب و حل تست در هر روز، 
طراحی  معنایی  قرابت  تست  خودشان  می توانند  داوطلبان  حتی  است؛  مؤثر  بسیار 
کنند و به این وسیله بیشتر بر مفاهیم این مبحث مسلط شوند. در بخش دستور هم 
مثل: آرایه ها ما مفاهیمی مثل: مسند، نهاد، فعل و ... را می دانیم، اما در تست، آنها را 
با یکدیگر اشتباه می کنیم. دلیلش این است که تکرار و تمرینمان کم است. برخی از 
داوطلبان انتظار دارند که با زدن 1۰ تست، بر یک مفهوم مسلط شوند، ولی واقعیت 

این است که باید صدها تست زد تا بر مبحثی مسلط شد.
عربی: برای درس عربی جا دارد که از دبیرمان تشکر کنم؛ چون ایشان گفتند که در 
ابتدا لغت های کتاب عربی را بخوانیم. اول به نظرمان این کار خنده دار آمد و گفتیم 
که معنی لغت ها را بلدیم، اما وقتی تست های لغت را مقابلمان گذاشتند، متوجه شدیم 
که آنها را بلد نیستیم! در نتیجه، طبق نظر ایشان، لغت های کتاب هفتم تا دوازدهم 
عربی را آن قدر خواندم که ملکۀ ذهنم بشود و در کنارش روزی 5 تا 1۰ تست ترجمه 
هم می زدم؛ البته یک مجموعه از سؤال های ترجمه به قواعد نیز مرتبط است، اما در 
کل، برای بخش ترجمه، زدن تست 5۰ درصد کار است. در مورد بخش قواعد هم باید 

مهدی محمدی تمر، رتبۀ یک کشوری گروه آزمایشی علوم انسانی در آزمون سراسری 99 :

کنڪور جایی است که هر ڪس 
به اندازۀ زحمتش نتیجه مے گیرد
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بگویم واقعیت این است که قواعد درس های عربی، نسبت به گذشته، آسان تر شده 
است؛ به همین دلیل، اگر دانش آموزان فقط به کالس درس اکتفا کنند، می توانند 
پاسخگویی سؤال های قواعد باشند؛ در این میان، عربی اختصاصی، چون بخش متن 
عربی ندارد، ساده تر هم هست؛ در کل، با مطالعۀ دقیق درس عربی، می توان با یک 
تیر، دو نشان زد و هم در عربی عمومی و هم اختصاصی، درصد باالیی را کسب کرد.

به دو بخش تقسیم کرد: سؤال های  را می توان  معارف اسامی : تست های معارف 
همراه آیه و سؤال هایی با متن فارسی . در بخش فارسی، سؤال ها در حد کتاب است و 
بخش نسبتاً راحتی است، اما در سؤال هایی که همراه با آیات است، توصیۀ من، حفظ 
کردن آیات بخش تدبّر با معنی آنهاست. من اول هر درس، آیات را می نوشتم و نکات 
مرتبط با هر آیه را، که دبیرمان ذکر می کرد، نیز می نوشتم، و این یادداشت برداری در 

تست ها کار مرا راحت می کرد.
دارد.  بسیار  مرور  به  نیاز  معارف،  بر  تسلط  کل،  در 
دوره  معارف  کتاب های  درس های  بار   6۰ بگویم  اگر 

دبیرستان را مرور کردم، اغراق نیست!
چندانی  مشکل  لغات،  بخش  خارجی: در  زبان 
نداشتم، اما برای بخش »ریدینگ« و »کلوزتست« از 
مهر ماه سال دوازدهم تا یک هفته مانده به کنکور، هر 
روز دو »ریدینگ« و یک »کلوزتست« حل می کردم. 
که  است  این  لغت،  بخش  بر  تسلط  برای  توصیه ام 
مجموعه ای از لغت ها را داشته باشند و در ابتدا تسلط 
بر خود لغت را پیدا کنند و بعد سراغ تست بروند. در 
با قواعد آشنا بودم  تا حدود زیادی  نیز  بخش قواعد 
این درس حفظ  بر  را  تسلطم  زدن،  تست  با  فقط  و 

می کردم و بیشتر تمرین می کردم.
تمامی  به  دانش آموز  اگر  ریاضی،  در درس  ریاضی: 
به  می تواند  باشد،  مسلط  درسی  کتاب  تمرین های 
سؤال های آزمون سراسری پاسخ دهد. من می توانم با 

نشانی بگویم که هر سؤال از کدام بخش کتاب آمده است. اصاًل معادلۀ فراتر از کتاب 
نداشتیم و هر سال نیز همین طور است؛ یعنی سؤال ها از تمرین های کتاب است، و 
اگر داوطلبی بر کتاب های سه سال واقعاً مسلط باشد، می تواند باالی 8۰ درصد، آنها 
را صحیح بزند. من خودم تنها غلطم بخشی بود که مربوط به آمار بود؛ یعنی همان 

یک سؤال هم مطالعه کردنی بود، نه حل کردنی، و من آن را غلط زدم.     
بیشتر دانش آموزان، از مواجه شدن با تست ریاضی ترس دارند. من به این دسته از 
مباحث درس  بر همه  که  ندارد  لزومی  کنکور  برای  که شما  دانش آموزان می گویم 
ریاضی مسلط شوید. شما می توانید پنج مبحث ریاضی را که برایتان راحت تر است، 
بین  دهید؛ چون  پاسخ  مباحث  همان  سؤال های  به  هم  آزمون  در  و  کنید  انتخاب 
وضعیت کسی که اصال به سؤال های ریاضی پاسخ نداده و کسی که حداقل پنج تست 

را پاسخ صحیح داده است، فرق زیادی است.
خیلی  سؤال ها  این  اما  نیست،  کتاب  از  فراتر  هم  اقتصاد  درس  اقتصاد: سؤال های 
طوالنی هستند و در واقع چهار تا سؤال را در یک سؤال جمع کرده اند، ولی بیشتر 
اوقات، با یافتن پاسخ یک سؤال می توان به گزینۀ صحیح رسید؛ در کل، سؤال های 
اقتصاد به دو بخش تقسیم می شود: سؤال های حل کردنی که نسبتاً ساده است، اما 
اعدادش بزرگ است . من برای تسلط بر این بخش، روزی دو تا سه مسأله اقتصاد 
حل می کردم. بخش دوم، قسمت مطالعه کردنی است و خیلی فّرار است و آن را باید 
بسیار مرور کرد. من خودم برای تسلط بر این بخش، روزی 8 تا 1۰ صفحه هر روز 

مطالعه می کردم.

ادبیات فارسی اختصاصی: بخش آرایه ها که با ادبیات فارسی عمومی یکسان بود. 
برای مبحث  تاریخ ادبیات هم باید کتاب درسی را خوب خواند. شاید فقط  هفته ای 
1۰ تست تاریخ ادبیات می زدم؛ در عوض، تست عروض و قافیه هم زیاد می زدم؛ چون 
این بخش نیاز به تمرین زیادی دارد؛ در کل، با هر بیتی که روبرو می شدم، هم وزنش 

را در می آوردم و هم آرایه های آن را پیدا می کردم.
تاریخ، خیلی  کتاب  خصوصاً  جغرافیا،  و  تاریخ  کتاب های  جغرافیا: حجم  و  تاریخ 
باالست. من تاریخ را روزنامه وار می خواندم و زیر مطالب مهم را خط می کشیدم. برای 
تسلط بر جغرافیا هم، زیر مطالب مهم خط می کشیدم، و اگر الزم بود حاشیه نویسی 
یادداشت می کردم و بعد ها همان خالصه ها  را  هم می کردم و نکته های کلیدی آن 
بار آنها را  تاریخ و جغرافیای من زیاد بود و هفته ای یک  را مطالعه می کردم. مرور 
مرور می کردم؛ به خصوص کتاب دوازدهم را که در امتحانات نهایی هم آن را امتحان 

می دادیم.  
درسی  جامعه شناسی  نظر من،  به  جامعه شناسی: 
زد!  درصد   1۰۰ را  آن  کنکور  در  می توان  که  است 
کمی  با  می تواند  است،  کم  تالشش  که  کسی  حتی 
همت، این درس را  1۰۰ درصد بزند؛ چون فقط به 
مرور زیاد نیاز دارد و مرور مباحث آن هم وقت زیادی 
را از آدم نمی گیرد؛ البته اگر بار اول، کتاب را خوب 
خوانده باشد. خود من شش بار جامعه شناسی را مرور 

کردم و این درس را 1۰۰ درصد زدم.
فلسفه و منطق: درس فلسفه و  منطق، درسی است 
به خصوص  تمام دانش آموزان سخت است؛  برای  که 
بخش فلسفه برای اکثر دانش آموزان گنگ است. من 
باز کردم که هشت سؤال منطق  روی منطق حساب 
را می زنم و همه را هم در کنکور زدم. به نظرم برای 
تسلط بر منطق، مطالعۀ کتاب کفایت می کند. فلسفه 
برایم دشوار بود. ابتدا کتاب را کامل مطالعه می کردم 
و بعد تست می زدم. برای این درس خیلی وقت گذاشتم، اما در عین حال، درس های 
دیگر را نیز قربانی منطق و فلسفه نکردم. به نظرم نکته مهم در سؤال های فلسفه این 
است که بچه ها  اگر کوچکترین شکی بین دو گزینه دارند، نباید آن را پاسخ دهند. 

من در فلسفه سؤال »نزده« داشتم، اما پاسخ غلط نداشتم.
روان شناسی: درس روان شناسی، کپی برابر اصل جامعه شناسی است؛ از این جهت 
که یک کتاب بیشتر نیست و راحت است و فقط به مرور نیاز دارد. من برای تسلط بر 

این درس، تست کم زدم و فقط روی کتاب تمرکز کردم.   

* کی وقت می کردید که این همه درس بخوانید؟!
مهدی محمدی تمر: از همان دوران ابتدایی، هر روز درس می خواندم. شاید بعضی 
روزها ساعت مطالعاتی ام کم بوده، ولی هیچ وقت صفر نبوده است. می خواهم بگویم 
که مطالعۀ من، فقط به سال دوازدهم محدود نشده بود، اما سال چهارم از صبح ها 
به  رفتن  از  قبل  و  می شدم  بلند  زود  خیلی  یعنی صبح ها  می کردم؛  استفاده  خوب 
مدرسه، دو ساعت درس می خواندم؛ در کل، به طور میانگین هشت ساعت در روز 
درس می خواندم؛ البته پیش آمده بود که یک روز چهار ساعت هم بخوانم و اواخر هم 

بعضی از روزها درس خواندنم به دوازده ساعت رسید.

* چند ساعت می خوابیدید؟
مهدی محمدی تمر: حدود شش ساعت.

 اگر بگویم 60 بار درس های کتاب های معارف 
اسالمی دوره دبیرستان را مرور کردم، اغراق نیست!
بیشتر دانش آموزان، از مواجه شدن با تست ریاضی 

ترس دارند. من به این دسته از دانش آموزان 
می گویم که شما برای کنکور لزومی ندارد که 
بر همه مباحث درس ریاضی مسلط شوید. شما 

می توانید پنج مبحث ریاضی را، که برایتان راحت تر 
است، انتخاب کنید و در آزمون هم به سؤال های 

همان مباحث پاسخ دهید؛ چون بین وضعیت کسی 
که اصاًل به سؤال های ریاضی پاسخ نداده و کسی که 

حداقل پنج تست را پاسخ صحیح داده است، فرق 
زیادی است
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* هدفتان از این همه درس خواندن چه بود؟ می خواستید رتبه یک کنکور 
شوید؟!  

 مهدی محمدی تمر: من هیچ وقت برای کسب رتبه یک، درس نخواندم. من تالش 
می کردم که بهتریِن خودم در کنکور باشم.

* در ایام شیوع کرونا چطور مطالعه می کردید؟  
مهدی محمدی تمر: ما درس هایمان تا اسفند تمام شده بود و من از اول به کرونا 
به دید یک فرصت نگاه کردم. به نظر من، این ایام، فرصتی برای تمام دانش آموزان 
بود و آن کسی موفق می شد که از این فرصت بهترین استفاده را کند. ببینید ما هر 
ساله از تعطیالت نوروزی، به عنوان فرصتی طالیی برای کنکوری ها یاد می کنیم، اما 
این تعطیالت، چون  با دید و بازدید و رفت و آمد همراه است، گاه برای کنکوری ها 
مشکل ساز می شود؛ اما در دوران کرونا، همان فرصت طالیی بدون رفت و آمد فراهم 
شد. من در این دوران، روزی هشت ساعت درس می خواندم و برای همین در این 

دوران، نه خسته و نه نگران  شدم و به این ایام به دید یک فرصت نگاه کردم.

* جدی در این مدت، هیچ وقت خسته نشدید؟!
مهدی محمدی تمر: واقعاً نه! البته روزی که گفتند قرار است کنکور در مهر برگزار 
شود، حس  خوبی نداشتم و به خودم گفتم که باید با خستگی درس بخوانم، اما بعد 
فکر کردم اینکه فرد بگوید خسته ام یا به کرونا به عنوان یک فرصت نگاه کند، به خود 

آدم بستگی دارد.

* از مشاور هم استفاده کردید؟
مهدی محمدی تمر: بله، به خصوص در دوران شیوع کرونا. به نظرم  در این دوران،  
مشاور نقش مهم تری داشت؛ چون داوطلبان از صبح تا شب در خانه بودند و اینجا 

مشاور می توانست برنامه بچیند.

* فکر می کنید که در موفقیت شما، خانواده، مدرسه، هوش و پشتکار، هر 
کدام چند درصد مؤثر بودند؟ 

مهدی محمدی تمر: من خدا را شکر می کنم که در همۀ موارد فوق، بهترین ها را 
داشتم و خدا را شاکرم برای داشتن خانواده ای همراه، و برای مدرسه و معلم هایی که 
واقعاً خوب بودند و از من کار و تالش می خواستند، و این موضوع به من کمک می کرد 

تا هّمت بیشتری داشته باشم.
از نظر پشتکار هم، از اّول ابتدایی، والدینم در کنارم بودند و از من می خواستند که 
تالش کنم. من معتقدم که والدین از همان ابتدا نباید فرزندشان را رها کنند و باید پا 
به پای فرزندشان جلو بیایند و او را در کالس و درس همراهی کنند. نمی شود فقط 

در سال دوازدهم خیلی درس خواند و انتظار رتبۀ عالی هم داشت!

کنکور  برای  باید  دوازدهم  که سال  معتقدند  دانش آموزان  از  * عده ای 
با  نهایی،  امتحانات  برای  مطالعه  نحوۀ  می گویند  و  کرد  سرمایه گذاری 
نهایی،  امتحانات  برای  مطالعه  به جای  که  است  بهتر  و  دارد  فرق  کنکور 

برای کنکور درس خواند. نظر شما در این زمینه چیست؟
سؤاالت  به  هم  می تواند  کند،  مطالعه  واقعاً  اگر  دانش آموز،  تمر:  محمدی  مهدی 
امتحانات نهایی جواب بدهد و هم برای کنکور درس بخواند؛ در کل، به هیچ وجه نباید 

امتحانات نهایی را رها کرد و در ضمن از کنکور هم نباید غافل شد.

* جـّو کالس درسال آخر 
چطور بود؟ آیـا این جـّو، 

رقابتـی بود؟
تمــر: جّو  محمــدی  مهدی 
نبود  سخت  رقابتی  اصاًل  کالس 
و همه برای یکدیگر هر کاری که 
می توانستند انجام می دادند و روابط 
بین دانش آموزان، کاماًل برادرانه بود.

امسال  اینکه  به  توجه  با   *
شرایط آزمون دادن تا حدودی، 
گذشته،  سال های  با  مقایسه  در 
متفاوت بـود، سـر جلسۀ آزمون 

مشکلی نداشتید؟
روز  از  تمر: قبل  محمدی  مهدی 
آزمون، یک بار با ماسک در خانه آزمون 
شرایط  با  خودم  تطبیق  برای  و  دادم 
آزمون آماده شدم. روز قبل از آزمون هم 
صلوات نذر کرده بودم و فکر می کنم که 
همان صلوات ها مؤثر واقع شد و سر جلسه 

آزمون اصاًل مضطرب نبودم .

*چه رشته ای را انتخاب کردید؟
عالقه ام،  حسب  تمر: بر  محمدی  مهدی 

رشتۀ علوم قضایی را انتخاب کردم.

امسال  کنکوری های  با  حرفـی  چه   *
دارید؟

مهدی محمدی تمر: به خدا توکل کنند و به 
خودشان اطمینان داشته باشند و از دبیرانشان 
کنکور  که  بدانند  و  بکنند  را  استفاده  نهایت 
جایی است که هر کس به اندازۀ زحمتش نتیجه 

می گیرد.

سراسری  آزمون  در  درصدهایتان  لطفًا   *
و معدل کتبـی  امتحانـات نهایی تان را هم 

بفرمایید.
امتحانات  کتبی  معدل  تمر:  محمدی  مهدی 
نهایی ام  19/93 شد و درصدهای کنکورم به ترتیب:

ادبیات فارسی  82/7 درصد؛ عربی 92 درصد؛ فرهنگ 
خارجی  درصد؛ زبان های   82/7 اسالمی  معارف  و 
 1۰۰ اقتصاد  درصد؛   93/4 درصد؛ ریاضی    86/7
زبان  درصد؛   87/8 اختصاصی  فارسی  ادبیات  درصد؛ 
تاریخ و جغرافیا 94/5  عربی اختصاصی 86/7 درصد؛ 
درصد؛ علوم اجتماعی 1۰۰ درصد؛ فلسفه و منطق 8۰ 

درصد، و روان شناسی 88/4 درصد. 
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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 14۰۰ 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 
-361۸2151 و   026-  361۸2152 تلفن هاي:  شماره  طریق  از  را  مراتب  سازمان، 
اینترنتي: نشاني  الکترونیکي: hefazatazmon@sanjesh.org  یا  آدرس  و   026 

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

 TOEFL ، GRE،IELTS بـه اطالع متقاضیان شـرکت در آزمون های بین المللی نظیـر
و ... می رسـاند بـا توجـه بـه وجود تعدادی افراد و شـرکت های سـود جو کـه  با تبلیغات 
و وعده هـای واهـی مبنـی بـر اخـذ مـدارک مورد نظـر، با مشـخصات داوطلب  اقـدام به 
کالهبـرداری و اخـذ مبالـغ قابل توجهـی از این افـراد می نمایند، این سـازمان به عنوان 
ناظـر آزمون هـای  بین المللـی در کشـور، ضمـن برخورد قانونـی و معرفی ایـن مراکز به 

مراجـع قضائـی، مـوارد ذیل را  برای اطـالع متقاضیان یـادآوری می نماید:
1 -  تنهـا مدارکـی از طریـق این سـازمان مورد گواهـی و تأیید قـرار خواهند گرفت که 
قبـاًل مجری آزمون از سـوی این سـازمان مجوز برگـزاری آن را دریافت نموده باشـد؛ لذا 
قبـل از پرداخـت هرگونه وجه از طریق سـایت سـازمان سـنجش آموزش کشـور )بخش 

آزمون هـای بین الملـل( نسـبت به مجاز بـودن مرکز اطمینـان حاصل نمایید.
2 - بـا داوطلبانـی کـه مرتکـب تخلـف شـوند برابـر قانـون برخـورد خواهـد شـد و 
مشـخصات آنـان در فهرسـت متخلفـان آزمون هـای ایـن سـازمان قـرار خواهـد گرفت. 
ضمنـاً ایـن داوطلبـان از 2 تـا 1۰ سـال از شـرکت در آزمون هایـی کـه ایـن سـازمان 
برگـزار می نمایـد یـا ناظـر آن اسـت، محـروم خواهنـد شـد. همچنیـن در صورتـی 
کـه متخلفـان در طـول محرومیـت اقـدام بـه ثبت نـام در یکـی مراکـز نماینـد، در هـر 
مرحلـه از مراحـل آزمـون از شـرکت آنـان در آزمـون جلوگیـری بـه عمل خواهـد آمد.

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

4 - داوطلبانـی کـه بـا جعـل مـدارک هویتـی سـعی در گمراه نمـودن مجریـان آزمون 
نماینـد و در آن شـرکت کننـد و تخلف آنان )حتی پس از دریافـت مدرک ( اثبات گردد، 
برابـر مقـررات برگـزاری آزمون هـا، مدارک مربوط بـه آنها باطل و از شـرکت در آزمون ها 
بـه مـدت 2 تا1۰سـال محـروم خواهنـد شـد و با توجـه به اینکـه جعل هر گونه اسـناد 
دولتـی و اسـتفاده از سـند مجعول و شـرکت کردن بـه جای داوطلب اصلـی، برابر قانون 
مجـازات اسـالمی )تعزیـرات مصـوب 1375( جـرم تلقی می شـود و مجـازات کیفری به 
همـراه خواهـد داشـت، ایـن گـروه از متخلفـان بـرای  صـدور احـکام قضائی بـه مراجع 

قضائـی معرفـی می گردند.
یـادآور می شـود کـه براسـاس قوانین مؤسسـات صاحب امتیـاز آزمون هـای بین المللی، 
کلیـه مراحـل ثبت نام آزمون ها بایسـتی شـخصاَ توسـط شـخص متقاضی انجام شـود و 
در صـورت عـدم رعایت شـرایط ثبت نام، از شـرکت متقاضی در آزمـون ممانعت به عمل 
خواهـد آمـد و در صورت مشـاهده هرگونـه تخلف در ایـن زمینه با افراد یا شـرکت های 
سـودجو کـه به روش های مختلف اقـدام به ثبت نام متقاضیـان در آزمون های بین المللی 

می نماینـد برخورد قانونی خواهد شـد.
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 مصوبات بیست و چهارمین جلسه شوراي سنجش
و پذیرش دانشجو مورخ 1399/7/۲۲  

و همچنین منابع سؤاالت آزمون سراسري  سال 1400 

الفـ  دروس عمومی 

مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

1- زبان و ادبیات فارسی
97دهم11۰2۰1فارسی )1(
98یازدهم1112۰1فارسی )2( 
99دوازدهم1122۰1فارسی )3( 

2- عربی

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

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

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

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

علوم انسانی  برای دیپلمه های علوم و معارف 
اسامی

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

3- فرهنگ و معارف اسامی

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

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

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

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

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

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

4- زبان انگلیسی
97دهم11۰23۰زبان خارجی )1(

98یازدهم111230انگلیسی )2(
99دوازدهم112230انگلیسی )3(

بدین وسیله به اطالع مي رساند که در آزمون سراسري سال 14۰۰ مطابق مصوبات بیست 
و چهارمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1399/7/22 مقررات ذیل اجرا 

می شود.
1- میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 14۰۰ همانند سال 1399 
حداکثر 3۰ درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و دروس موثر سوابق 

تحصیلی آزمون سال 14۰۰ همانند سال 1399 است.
2- مصوبه هفدهمین جلسه مورخ 97/12/26 شورای سنجش و پذیرش دانشجو مجدداً 
تأیید شد و از آزمون سراسری سال 14۰۰ و بعد از آن، سنجش فقط با یک آزمون و بر 

مبنای دروس نظام آموزشی جدید 3-3-6  انجام می شود. 
3- برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسالمی، که در گروه آزمایشی علوم انسانی 
شرکت می کنند، منابع درس امتحانی »فرهنگ و معارف اسالمی« کتاب های »اصول عقاید 

1، 2 و 3«، منابع دروس امتحانی »زبان عربی عمومی و تخصصی« کتاب های »عربی، زبان 
قرآن 1، 2 و 3« و منابع درس امتحانی »تاریخ« کتاب های »تاریخ اسالم 1 و 2 و تاریخ 3 
)ایران در دوره اسالمی(« درنظر گرفته می شود. در زمان ثبت نام آزمون سراسری در گروه 
آزمایشی علوم انسانی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسالمی باید انتخاب کنند که 
صرفاً به یکی از دفترچه سواالت عمومی و تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی از »منابع 
دیپلم علوم انسانی« پاسخ می دهند یا به دفترچه سواالت گروه آزمایشی علوم انسانی که 
»منابع چهار درس الهیات و معارف اسالمی، زبان عربی عمومی و تخصصی و تاریخ آن«، 

کتاب های دیپلم علوم و معارف اسالمی است.
با توجه به موارد فوق، فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسری سال 14۰۰ بر اساس نظام 

3-3-6 به شرح جداول ذیل است.
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بـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

1- ریاضیات

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

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

99دوازدهم112215ریاضیات گسسته 

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

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

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

98یازدهم111237زمین شناسی 1- زمین شناسی

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

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

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

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

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

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

97دهم11۰221اقتصاد 2- اقتصاد

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

4- زبان عربی

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

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

99دوازدهم1122۰8عربی، زبان قرآن )3(

5- تاریخ

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

98یازدهم111219صفویه
99دوازدهم112219تاریخ )3( ایران و جهان معاصر

97دهم11۰233تاریخ اسالم )1( 
دیپلمه های علوم و 

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

6- جغرافیا
97دهم11۰218جغرافیای ایران

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

7- علوم اجتماعی
97دهم11۰22۰جامعه شناسی )1(
98یازدهم111222جامعه شناسی )2(
99دوازدهم112222جامعه شناسی )3(

98یازدهم111226فلسفه ۸- فلسفه
99دوازدهم112226فلسفه )2(

97دهم11۰223منطق9- منطق
98یازدهم111224روانشناسی10- روانشناسی

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

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

عالی سال 14۰۰؛
در  اختصاصی  و  عمومی  دروس  زمینه  در  داوطلبان  مکتسبه  معلومات  ارزیابی   )2(

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

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

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

حضور در جلسۀ برگزاری آزمون سراسری سال 14۰۰ و ... ؛
)6( کمک به واحدهای آموزشی با توجه به نتیجه آزمون، برگزار می گردد.

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

• آشنایی کامل با شیوۀ درست مطالعۀ کتاب های درسی؛
• عمیق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتاب های درسی هر پایه؛

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

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

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

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

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم:
شرکت تعاونی خدمات آموزشی، با بررسی های همه جانبه و دریافت نظرات مشاوران، 
مجموعاً  را  آزمایشی  آزمون های  مجموعۀ  آموزشی،  مراکز  محترم  مدیران  و  دبیران 
در پانزده نوبت برای سال تحصیلی 1399-14۰۰ طراحی نموده است. سه نوبت از 
آزمون های آزمایشی به صورت تابستانه، هشت نوبت از آزمون های آزمایشی به  صورت 
مرحله ای، و چهار نوبت از آزمون های آزمایشی به  صورت جامع برگزار خواهد شد تا 
داوطلبان شرکت کننده در آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم، با ارزیابی 
کاماًل علمی و استاندارد، بتوانند از وضعیت علمی و تحصیلی خود شناخت پیدا کرده 

و در هر مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشکالت تحصیلی خود اقدام نمایند.
آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه در سه نوبت و در ماه های مرداد و 

شهریور 99 با هدف ارزیابی مطالعات تابستانی داوطلبان برگزار خواهد شد. 
توجه: آزمون های تابستانه، فقط برای سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، 

علوم تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.
ابتدای سال  از  نوبت  آزمون های مرحله ای: آزمون های مرحله ای که در هشت 
اساس  بر  مرحله ای،  آزمون های  شد.  خواهند  برگزار   99 اسفند  پایان  تا  تحصیلی 
تقسیم بندی منابع درسی برگزار می شود؛ به طوری که در هر مرحله از آزمون، طبق 
از داوطلبان امتحان به عمل می آید؛ عالوه بر این، در  انجام شده،  تقسیم بندي هاي 
آزمون هر مرحله، ممکن است که از قسمت یا قسمت های مربوط به مراحل قبل نیز 
امتحان گرفته  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 ممکن است که منظور شود؛ با این تأکید که بیشتر سؤاالت 

از قسمت سوم خواهد بود(.
هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر به مطالب کتاب های درسی پایۀ 
دوازدهم و ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی است. در این 
میان، آزمون ویژه ای )آزمون مرحلۀ 5( در نظر گرفته  شده است که در پایان امتحانات 
نیمسال اول، در تاریخ 1399/1۰/19 برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب 
و  برگزار خواهد شد  اول  نیمسال  امتحانات تشریحی  از  اول است که پس  نیمسال 
طبق آن، آمادگی دانش آموزان بر اساس پرسش های چهارگزینه ای استاندارد مرتبط 

با مطالب این نیمسال تحصیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
آزمون های جامع: از ابتدای سال 14۰۰ و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
14۰۰، چهار نوبت آزمون آزمایشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات و 
ویژگی های منحصر به فرد و مکمل یکدیگر برگزار می شود که در آزمون جامع نوبت 

اول، تنها از دروس پایه های دهم و یازدهم آزمون گرفته می شود.

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارۀ :  

ثبت نام آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم 
ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم
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زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي 
آزمایشی سنجش:

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

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

 بر مجموع کل ضرایب محاسبه می شود.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

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 
دوازدهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب کنند 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 یک مکمل دیگری است و شركت در تمامی آنها، دانش آموز را 
در  عزیز،  دانش آموزان  كه  می شود  توصیه  لذا  می نماید،  آماده تر  گام به گام 

كلیۀ 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 دوازدهم به صورت تلفیقی هستند، 

در سایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها )www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
انتخاب نوبت های آزمون از سوی  از  شایان ذکر است که در هنگام ثبت نام و پس 
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 کد رهگیري دریافت نمایند.

اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده  الزم به ذکر است که خرید 
از خرید  بعد  متقاضیان،  که  است  و الزم  نبوده  دانش آموز  نهایی  ثبت نام 
کارت اعتباری )دریافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لینک ثبت نام 
مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و کد پی گیری 

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

12:3۰ و عصر 13:3۰ الی 16:۰۰.

ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
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 8:3۰ الی 12:3۰ و عصر 13:3۰ الی 16:۰۰ با 

شماره تلفن های 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمایند.

نکات مهم:
1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نیز، در این مرحله 

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

انتخاب تعداد آزمون ها، دقت الزم را به عمل آورند.

ثبت نام حضوری:
نشانی:  به  اینترنتی  سایت  طریق  از  کشور،  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  ثبت نام 
www.sanjeshserv.ir امکان پذیر است و همچنین داوطلبان، مراکز آموزشی و 

دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش می توانند، در صورت تمایل، با 
مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: تهران، 
پل کریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان  شهید نژادکی، روبروی کالنتری 
1۰5 سنایی، پالک 3۰، تلفن : 88321455 نسبت به ثبت نام در این آزمون ها در 

ساعات اداری اقدام نمایند.

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

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
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