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

27 رجب 

فرخنده  سالروز بعثت پیامرب گرامی  اسالم 

حرضت محمدبن عبدا...)ص( 

بر متام مسلامنان مبارک و مهّنا باد 

وزیر علوم  در بازدید از حوزه برگزاری آزمون دکتری گفت:

آزمون دکتری سال 1400 با رعایت 
پروتکل های کامل بهداشتی  برگزار شد

برای تعطیالت نوروزی 
برنامه مطالعاتی داشته باشید

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

تاریخ ثبت  نام و انتخاب رشته آزمون کارداني 

به کارشناسي ناپیوسته سال 1400 

وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی  در آزمون سراسری 1399

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

تاریخ ثبت   نام و انتخاب رشته پذیرش کارداني
 نظام جدید فني و حرفه اي سال 1400

از سوی جهاد دانشگاهی :

فراخوان نوزدهمین جشنواره ملی 

پایان نامه سال دانشجویی منتشر شد
پایان نامه  ملی  جشنواره  نوزدهمین  فراخوان 
انتشارات  سازمان  سوی  از  دانشجویی،  سال 

جهاد دانشگاهی اعالم شد.
دانشجویی،  پایان نامه سال  ملی  دبیرخانه جشنواره 
از برخی تغییرات در ساختار این جشنواره خبر داد 
و اعالم کرد: این دوره از جشنواره، با تأکید بیشتر 
آثار  بودن  کاربردی  و  کشور  نیازهای  به  توجه  بر 

شرکت کنندگان برگزار می  شود.
بر اساس فراخوان نوزدهمین جشنواره ملی پایان نامه 
سال دانشجویی، شرکت کنندگان می  توانند آثار خود 
را در سه بخش: اصلی، ویژه و بین الملل به دبیرخانه 

این جشنواره ارسال کنند.
ضمناً دانشجویان و طالبی که در بازه زمانی 1 مهر 
در  خود  پایان نامه  از   99 ماه  شهریور   31 تا   97
مقاطع تحصیالت تکمیلی دفاع کرده اند، می  توانند 
با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان انتشارات جهاد 
جشنواره  این  در   isba.ir نشانی:  به  دانشگاهی 

شرکت کنند.
گفتنی است که آخرین مهلت ثبت نام در نوزدهمین 
جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی 28 اسفند 

ماه 99 خواهد بود.
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حضرت امام موسي كاظم )ع( فرمودند:
هر که مي خواهد قوي ترین مردم باشد، بر خدا 

توکل نماید. 

پس خدا، محمد )ص( را به راستي برانگیخت 
تا بندگانش را از پرستِش بتان برون آ َرد، و به 
عبادت او وا دارد، و از پیروي شیطان برهانَد، 
معني  که  قرآ ني  با  کشانَد؛  اطاعت خدا  به  و 
آن را آشکار نمود، و اساسش را استوار فرمود. 

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند:
روشني چشم من در نماز است.

25 رجب 
سالروز شهادت مظلومانه  هفتمین پیشوای 

شیعیان، حرضت امام موسے ڪاظم )ع( 

بر متام مسلامنان تسلیت باد 

برنامه، نقشه راه است و داشتن یک برنامه مناسب، 
می تواند به شما در مسیر دستیابی به اهدافتان کمک 
کند. یک برنامه ریزی اصولی، راه رفته یا مسیر طی 
شده را نشان می دهد و ما را برای ادامه مسیر آماده 
دو  را  انگیزه مان  و  روحیه  کار،  این  انجام  می کند. 
چندان می کند؛ چرا که شاهد پیشرفت خود خواهیم 
به  توجه  با  نوروز،  ایام  در  که  توصیه می کنیم  بود. 
در  و  باشید   داشته  مطالعاتی  برنامه  خود،  توانایی 

کنار آن، تست هم بزنید.
با توجه به اینکه بخش عمده منابع آزمون سراسری 
را مطالعه کرده اید، تعطیالت نوروز فرصت مناسبی 
برای مرور و جمع بندی است؛ پس سرعت مطالعه 
خود و مدت آن را افزایش دهید و از فرصت هایتان 
در این ایام به خوبی استفاده کنید و بعد از مطالعه 
دروس مورد نظر، ابتدا تمرین های تشریحی و سپس 
تست های مربوط به آن مبحث را حل کنید. آخر هر 
هفته  طول  در  که  را  درس هایی  خالصه  نیز  هفته 
است  بهتر  ضمناً  نمایید.  مرور  کرده اید،  مطالعه 
روز،  همان  را  اختصاصی  دروس  تست زنی های  که 
از  بعد  روز  دو  تا  یک  حداقل  را  عمومی  دروس  و 

مطالعه انجام دهید.
آزمون  داوطلبان  اولویت  مهم ترین  که  باشد  یادتان 
حد  تا  بنابراین،  است؛  خواندن  درس  سراسری، 
توجه  با  )به خصوص  نوروزی  تعطیالت  در  ممکن، 
به وضعیت کشور از لحاظ گسترش ویروس کرونا(، 
از سفر رفتن بپرهیزید و بیشترین زمان خود را به 

مطالعه و مرور درس ها اختصاص دهید. 
را  و شرایط خود  توان  مطالعاتی،  برنامه  تنظیم  در 
در نظر داشته باشید. اکثر داوطلبان، با این تصورکه 
قرار است کلیه دروس را مرور کنند، گاهی با ریختن 
برنامه های سنگین و غیر قابل اجرا، به راحتی فرصت 

مطالعاتی عید را از دست می دهند. 

می شوید،  نزدیک  تحصیلی  سال  انتهای  به  چه  هر 
دروس عمومی از اهمیت بیشتری برخوردار می شوند 
و رقابت اصلی برای کسب درصدهای عالی در این 
دروس شروع می شود. دروس عمومی، اگر خوب و 
کارآمد مطالعه شوند، یقیناً جزو دروسی خواهند بود 
که شما را برای قبولی در رشته مورد عالقه تان یاری 

خواهند کرد. 
دروس  دسته  دو  به  را  دروس  اگر  کلی  طور  به 
بر  ما  توصیه  کنیم،  تقسیم  عمومی  و  اختصاصی 
برای دروسی مثل: ریاضی، فیزیک و  این است که 
در  که  صورتی  در  و  بپردازید،  تست زنی  به  شیمی 
به  شدید،  مشکل  دچار  دروس  این  از  مبحثی  هر 
دروس  برای  کنید.  مراجعه  درسی تان  خالصه های 
زیست شناسی،  مثل  دروسی  همچنین  و  عمومی 
توصیه  را  مباحث  مرور  دارند،  مطالعاتی  جنبه  که 
برای دروس  باشید که تست زنی  می کنیم. مطمئن 
یک  عمومی،  دروس  مطالعه  کنار  در  اختصاصی، 
برنامه ایده آل برای آمادگی در آزمون سراسری در 

ایام نوروز خواهد بود.
پس بهتر است که در این ایام، به دنبال محیط آرام 
همسو  شما  اهداف  با  که  افرادی  کنار  در  و  باشید 
را سپری کنید.  هستند، یک دوره مطالعاتی خوب 
در ارتباط با تغذیه در این ایام نیز، توصیه می کنیم 
که بهتر است از خوردن آجیل در شب و غذای زیاد 
در وعده ناهار و شام پرهیز کنید و غذاهایی را میل 

کنید که سبک هستند و هضم آسان دارند.
در نهایت نیز توجه داشته باشید که قرار نیست در 
تعطیالت نوروزی، کل مباحث تمام درس ها را مطالعه 
کنید، بلکه در این ایام، بنا دارید که یک مجموعه از 
مباحث خاص را مرور کنید و نقاط قوت خود را به 

منظور آمادگی در آزمون سراسری تقویت نمایید. 
شاد و سربلند باشید

برای تعطیالت نوروزی برنامه مطالعاتی داشته باشید
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تا 20 اسفند ماه ادامه دارد :

حذف و اضافه واحدهای درسی 

دانشجویان دانشگاه آزاد

برنامـه زمان بنـدی حذف و اضافه واحدهای درسـی دانشـجویان دانشـگاه 
آزاد اسـالمی ، تا ۲۰ اسـفندماه تمدید شـد.

بـه منظـور رفـاه حـال دانشـجویان در ایـام کرونـا، برنامـه زمان بندی حـذف و اضافه 
واحدهای درسـی دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسـالمی  در نیمسـال دوم، که از سـوی 

سـامانه آموزشـیار انجـام می  شـود، تـا روز چهارشـنبه 20 اسـفند ماه تمدید شـد.
الزم بـه یـادآوری اسـت کـه دانشـجویانی کـه موفـق بـه انتخـاب واحـد و حـذف و 
 اضافـه در نیمسـال دوم سـال جـاری نشـده اند، باید به سـامانه آموزشـیار بـه آدرس:

 http://edu.iau.ac.ir مراجعه کنند.

یک مقام مسؤول دانشگاه آزاد خبر داد:

دومین دوره جلسات پیش دفاع 

دانشجویان دکتری در اردیبهشت ماه 1400 

برگزار می شود
مشـاور رئیس دانشـگاه و مجـری طـرح پایش دانشـگاه آزاد اسـالمی،  از 
برگـزاری دومیـن دوره جلسـات پیش دفـاع متمركـز دانشـجویان دكتری 

ایـن دانشـگاه در اواخر اردیبهشـت  مـاه ۱۴۰۰ خبـر داد.
دکتـر محمـد علی اکبری، با اشـاره به برگزاری موفـق اولین دوره جلسـات پیش دفاع 
متمرکـز دانشـجویان دکتـری ایـن دانشـگاه در دی و بهمن ماه سـال جـاری، گفت: 
دومیـن دوره جلسـات پیـش دفـاع متمرکـز دانشـجویان دکتـری تخصصی دانشـگاه 

آزاد اسـالمی ، اواخر اردیبهشـت  مـاه 1400 برگزار خواهد شـد.
وی ادامـه داد: دانشـجویان دکتـری دانشـگاه آزاد اسـالمی،  کـه تـا 31 فروردین مـاه 
1400 مراحـل نُه گانـه ثبت پروپوزال و رسـاله خود را در سـامانه پژوهشـیار گذرانده 
و مدارک الزم را در سـامانه بارگذاری کرده باشـند، واجد شـرایط شـرکت در جلسات 
پیش دفـاع متمرکـز دکتـری خواهنـد بود. ضمنـاً ثبت درخواسـت دانشـجویان برای 
شـرکت در دومیـن دوره جلسـات پیش دفـاع دکتـری، پـس از سـاعت 15:30 روز 

سه شـنبه 31 فروردیـن  مـاه امکان پذیـر نخواهـد بود.

دکتـر علی اکبـری ادامـه داد: »ثبـت و تکمیـل پروپوزال«، »ارسـال به اسـتاد راهنما 
/ مشـاور«، »ارسـال بـه مدیـر گروه بـه منظور طـرح پروپـوزال در شـورای تخصصی 
گـروه آموزشـی«، »بررسـی در شـورای تحصیـالت تکمیلـی دانشـکده / مجتمـع«، 
»بررسـی در شـورای پژوهشـی واحد و صدور ابالغیه اسـاتید«، »درخواسـت دانشجو 
بـرای اعالم کفایت دسـتاورد علمی «، »تأیید اسـتاد راهنما / مشـاور«، »تأیید کفایت 
علمـی  از سـوی شـورای تحصیـالت تکمیلی دانشـکده / واحد« و »بررسـی مدارک و 
تعییـن تاریـخ پیش دفـاع« مراحل نُه گانه پژوهشـیار اسـت کـه دانشـجویان دکتری، 
پـس از طـی کردن این مراحل، واجد شـرایط شـرکت در جلسـه پیش دفـاع متمرکز 

بود. دکتری خواهنـد 
مجـری طـرح پایـش دانشـگاه آزاد اسـالمی ، بـا بیـان اینکـه جلسـات پیـش دفـاع 
 https://vadafa.iauec.ac.ir :متمرکـز در قالـب سـامانه »وادافـا« بـه نشـانی
متمرکـز  پیش دفـاع  جلسـات  دوره  سـومین  کـرد:  خاطرنشـان  می  شـود،  برگـزار 
دانشـجویان دکتـری دانشـگاه آزاد اسـالمی،  نیـز اواسـط مـرداد مـاه 1400 برگـزار 

خواهـد شـد کـه جزئیـات آن در آینـده اطالع رسـانی می  شـود.

مدارک الزم برای ثبت نام 

پذیرفته شدگان فراگیر دانشگاه پیام نور

مدیـركل روابـط عمومـی  دانشـگاه پیام نور، بـا اعـالم مـدارک الزم برای 
پیام نـور،  دانشـگاه  فراگیـر  كارشناسی ارشـد  پذیرفته شـدگان  ثبت نـام 

گفـت: تاریـخ ثبت نـام غیرحضـوری بـه زودی اعـالم می  شـود.
آزمـون  نهایـی  پذیرفته شـدگان  بـه  تبریـک  ضمـن  بهـروز،  امیرحسـین  دکتـر 
کارشناسی ارشـد فراگیـر نوبـت بیسـت و یکم دانشـگاه پیام نـور، اظهار داشـت: تاریخ 
ثبت نـام غیرحضـوری و انتخـاب واحـد پذیرفته شـدگان ایـن آزمـون متعاقبـاً اعـالم 

می  شـود.
وی همچنیـن ادامـه داد: بـرای تسـریع در ثبت نـام، توصیـه می  شـود کـه تصویـر 
مـدارک ذیـل بـا فـرم jpg یـا jpeg و حجـم هـر تصویـر حداکثـر 250 کیلوبایـت، 
از سـوی پذیرفته شـدگان ایـن آزمـون آمـاده شـود تـا در هنـگام ثبت نام، در سـامانه 
آموزشـی )گلسـتان( به آدرس اینترنتی )www .reg.pnu.ac.ir( بارگذاری شـود.

مدیـرکل روابـط عمومـی  دانشـگاه پیام نـور، بـا اشـاره بـه مـدارک ثبت نـام، گفـت: 
پذیرفته شـدگان ایـن آزمـون، بایـد تصویر صفحـه اول، صفحه توضیحات شناسـنامه، 
پشـت و روی کارت ملـی، عکـس 4×3 بـا زمینـه روشـن، اصل مدرک کارشناسـی، و 
دارنـدگان مدرک کارشناسـی ناپیوسـته الزم اسـت که اصـل مدرک کاردانـی را ارائه 

. کنند
وی ادامـه داد: همچنیـن مـدرک مشـخص کننـده نظـام وظیفـه )ویـژه آقایـان( و 

تأییدیـه سـهمیه فقـط بـرای اسـتفاده کنندگان از سـهمیه بایـد ارائـه شـود.
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                                                                     وزیر علوم  در بازدید از حوزه برگزاری آزمون دکتری گفت:  

آزمون دڪرتی سال 1400 
با رعایت پروتکل های کامل بهداشتے برگزار شد

دكتر منصور غالمی ، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، روز جمعه در بازدید از 
حوزه برگزاری آزمون دكتری، در جمع خبرنگاران گفت: آزمون دكتری سال 
۱۴۰۰ در حوزه های سراسر كشور برگزار شد و حدود ۱۸۵ هزار داوطلب در ۲۱۰ 

حوزه امتحانی در ۱۱۰ شهر به رقابت با یكدیگر پرداختند. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی  وزارت علوم، دکتر غالمی،  در بازدید از حوزه آزمون 
دکتری در دانشگاه شهید بهشتی، اظهار داشت: سال گذشته 60 حوزه برای آزمون 
افزایش فاصله صندلی ها و رعایت شیوه نامه های  اما امسال به دلیل  دکتری داشتیم، 

بهداشتی، تعداد حوزه های برگزاری این آزمون افزایش یافت.
وزیر علوم افزود: در استان خوزستان هم، عالوه بر افزایش حوزه های امتحانی، تالش 

کردیم تا دستورالعمل های بهداشتی با سخت گیری بیشتری اجرا شود.
دکتر غالمی ، با بیان اینکه از بین داوطلبان، 45 درصد زن و 55 درصد مرد هستند، 
گفت: فقط در دو گروه فنی مهندسی و دامپزشکی، تعداد آقایان بیشتر از خانم هاست و 

در سایر رشته ها، اکثریت با خانم هاست.
وزیر علوم، همچنین در خصوص حذف برخی از گرایش های آزمون دکتری نیز تأکید 
کرد: گرایش هایی که در کنار رشته های مختلف تجمیع یا حذف شده است، به خاطر 
برنامه ریزی آموزشی و یک مجموعه از بحث های کارشناسی بوده که اتفاق افتاده است. 
آموزش کشور،  و رئیس سازمان سنجش  وزیر  ابراهم خدایی، معاون  همچنین دکتر 
در حاشیه بازدید از آزمون ورودی دوره دکتری »Ph.D« نیمه متمرکز سال 1400 

بهشتی، در جمع خبرنگاران گفت: ظرفیت های پذیرش در  دانشگاه شهید  در محل 
دوره های دکتری، هنوز نهایی شده است و پیش بینی می  کنیم تا فروردین ماه سال 

آینده )1400( نهایی شود.
وی افزود: برآورد می  کنیم که حدود 12 هزار نفر در دوره دکتری دانشگاه های دولتی و 
غیرانتفاعی، و همین تعداد پذیرش در دانشگاه آزاد داشته باشیم و، در نهایت، پذیرش 

نهایی حدود 22 تا 24 هزار نفر خواهد بود.
 »Ph.D« دکتر خدایی خاطرنشان کرد: نتیجه اولیه این آزمون ورودی دوره دکتری
نیمه متمرکز سال 1400 در هفته آخر فروردین ماه اعالم می  شود و پس از آن، در هفته 
اول اردیبهشت ماه، مجاز شدگان به انتخاب رشته، انتخاب رشته خود را انجام می  دهند 

و بعد از آن، به تدریج از اول خرداد ماه، مصاحبه های تخصصی آغاز می  شود.
وی گفت: با توجه به اینکه حدود سه برابر به مصاحبه این آزمون دعوت می  شوند، حدود 

50 تا 55 هزار نفر به مصاحبه معرفی می  شوند.
رئیس سازمان سنجش یادآور شد: آخرین مصوبه درباره سهم آزمون و سهم مصاحبه 
دانشگاه ها، به قوت خود باقی است و در مقایسه با گذشته تغییری ندارد و همچنان سهم 
50 درصد مصاحبه و سهم 50 درصد آزمون برقرار است و بر اساس مصوبه شورای عالی 

انقالب فرهنگی این حد نصاب اعمال می  شود.



5 18 اسفند 1399 سال بیست و پنجم ، شماره 49



18 اسفند 1399 سال بیست و پنجم ، شماره 649 

که  تولیمو مي رساند  پیشرفته  انگلیسی  زبان  آزمون  در  متقاضیان شرکت  اطالع  به 
دوره های 159 الی 163 آزمون فوق، به روش الکترونیکي، مطابق جداول زمان بندی 
متقاضي  افرادی که  از  برگزار خواهد شد. آن دسته  برگزاری در ذیل  مراکز محل  و 
شرکت در این آزمون هستند، می توانند در زمان مقرر، که از طریق درگاه اطالع رسانی 
سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: )http://tolimo.sanjesh.org( اعالم 

می گردد، نسبت به ثبت نام در آن اقدام نمایند.
جدول زمان بندی برگزاری آزمون تولیمو 

آدرس مراكز محل برگزاری آزمون به شرح جدول ذیل است.

یادآوری ۱: متقاضیان الزم است منحصراً به مرکزي که در زمان ثبت نام آن را انتخاب 
نموده اند، مراجعه نمایند؛ چون در سایر مراکز از آنها آزمون به عمل نخواهد آمد.

یادآوری ۲: متقاضیان براي شرکت در جلسه آزمون، می بایست ساعت: 7:3۰ صبح 
نموده اند،  انتخاب  ثبت نام  زمان  در  که  آزمون،  این  برگزاري  مرکز  به  آزمون،  روز 
مراجعه نمایند. شروع فرآیند آزمون در ساعت 8:00 صبح روز برگزاری خواهد بود و 
متقاضیان مي بایست نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون، در محل حوزه امتحاني 
مربوط حضور داشته باشند. ضمناً عدم حضور بهموقع تا فرآیند آزمون و تأخیر بیش 

از 15 دقیقه، منجر به لغو آزمون متقاضی خواهد شد. 

الف – شرایط و مدارک مورد نیاز برای شرکت در آزمون:  
از آنجایي که این آزمون به صورت الکترونیکي و از طریق رایانه برگزار مي گردد، براي 
متقاضیان، کارت ورود به جلسه آزمون پیش بیني نشده است و نیازي به ارائه کارت 
شرکت در جلسه آزمون در این روش نیست و متقاضیان می بایست با یک یا دو کارت 
گذرنامه،  جدید،  عکسدار  شناسنامه  هوشمند،  ملی  کارت  )شامل:  معتبر  شناسایی 
گواهی نامه رانندگی و کارت پایان خدمت )برای آقایان((، به حوزه امتحانی ذی ربط 

مراجعه نمایند.
 آزمون زبان انگلیسي پیشرفته )Tolimo(، شامل دو مرحله تستي و تشریحي است، 
که متقاضیان باید با استفاده از رایانه )کامپیوتر(، پاسخ سؤاالت تستي و همچنین متن 

مربوط به پاسخ سؤال تشریحي را، تایپ و ثبت نمایند.

ب – بخش ها، تعداد سؤاالت و مدت زمان پاسخگویي به آنها: 
 بخش های تستی: شامل 105 سؤال است، و متقاضیان باید جمعاً در مدت 80 دقیقه

 به این سؤاالت پاسخ دهند.
)Structure and Written Expression( بخش اول: ساختار و بیان نوشتاري
تعداد سؤاالت 35 سؤال )15 سؤال تکمیل جمله و 20 سؤال شناسایی خطا(، مدت 

پاسخگویي 22 دقیقه. 
)Listening Comprehension( بخش دوم: درک مطلب شفاهي – شنیداري

تعداد سؤاالت 35 سؤال )قسمت A )20 گفت و گوی کوتاه(: 20 سؤال؛ قسمت B )2 گفت 
و گوی طوالنی(: 8 سؤال؛ قسمت C )3 سخنرانی(: 7 سؤال، مدت پاسخگویي 18 دقیقه.

سؤاالت بخش شنیداري)درک مطلب شفاهي( بهصورت مستقل برای هر متقاضی از 
طریق هدست پخش خواهد شد و متقاضیان باید با توجه به متن سؤال که از هدست 
پخش مي شود، نسبت به انتخاب یکي از چهار گزینه اي که در رابطه با سؤال مربوط 
به این بخش )درک مطلب شفاهي( است، اقدام نمایند. متقاضیان باید توجه داشته 
نیست؛  تکرار  قابل  و  مي شود  پخش  یک بار  فقط  شنیداري  متن سؤاالت  که  باشند 
لذا الزم است که تمام حواس و دقت خود را براي شنیدن صوت منتشر شده به کار 

ببندند، تا ضرري متوجه آنان نشود.
)Reading Comprehension( بخش سوم: خواندن و درک مطلب

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  کشور درباره :

تاریخ  و نحوه  برگزاري آزمون )الکترونیکي( 

زبان انگلیسي پیشرفته تولیمو )Tolimo(  دوره های 

159، 160، 161، 162 و 163
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تعداد سؤاالت 35 سؤال، مدت پاسخگویي 40 دقیقه.
 )Writing( بخش تشریحی: نوشتاري

شامل یک سؤال است که متقاضیان باید در مدت 30 دقیقه از طریق رایانه )کامپیوتر( 
تایپ  مهارت  از  مي بایست  قسمت  این  در  متقاضیان  دهند.  پاسخ  مربوط  سؤال  به 

جمالت با کیبورد برخوردار باشند.
ج– تذکرات مهم:

الزامی  1- همراه داشتن ماسک ساده سه الیه و دستکش التکس، برای متقاضیان 
است و مراکز آزمون موظف هستند که از ورود متقاضیان به سالن آزمون، بدون همراه 

داشتن لوازم فوق خودداری نماید.
2- متقاضیان می بایست یک یا دو کارت شناسایی معتبر، )شامل: کارت ملی هوشمند، 
شناسنامه عکس دار جدید، گذرنامه، گواهینامه رانندگی و کارت پایان خدمت )ویژه 

آقایان((، و یک نسخه از فرم تکمیل شده ثبت نام اینترنتی را همراه داشته باشند. 
)خودکار،  افزار  نوشت  شامل:  اضافي،  وسایل  هرگونه  آوردن  از  باید  متقاضیان   –3
...(، کیف یا ساک دستي، کتاب، جزوه، ماشین حساب،  اتود، روانویس و  خودنویس، 
تلفن همراه، هندسفری، ساعت یا دستبند، انگشتر هوشمند، پیجر و ... اکیداً خودداري 
این وسایل در حوزه هاي  نگهداري  براي  آنجایی که ممکن است محلي  از  و  نمایند، 
امتحاني پیش بیني نشده باشد؛ لذا حوزه هاي امتحاني مسؤولیتي در قبال نگهداري از 

این وسایل ندارند.

قبیل:  از  وسیله،  نوع  هر  کردن  بدل  و  رد  یا  متقاضیان  سایر  با  کردن  صحبت   -4
لوازم التحریر، نت )یادداشت(، . . . در جلسه امتحان، به عنوان تقلب و تخلف محسوب 
مي شود و با متقاضی متخلف، برابر قانون رسیدگي به تخلفات و جرائم در آزمون هاي 

سراسري رفتار خواهد شد.
الکترونیکي،  ارتباط  غیرمجاز، شامل: دستگاه هاي  داشتن هرگونه وسایل  5- همراه 
دستبند  هوشمند،  انگشتر  هوشمند،  ساعت  خاموش،  صورت  به  ولو  همراه،  تلفن 
هوشمند یا ماشین حساب در جلسه آزمون، طبق قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم 

در آزمون هاي سراسري، موجب محرومیت از گزینش در آزمون مي شود.
6- در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاري این آزمون، الزم است 
که متقاضیان، حداکثر تا یک روز بعد از برگزاری آزمون، از طریق سیستم پاسخگویی 
نشاني:  به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  اطالع رسانی  درگاه  در  مندرج  اینترنتی 
نمایند.  ثبت  را  خود  درخواست  و  مکاتبه  سازمان  این  با    www.sanjesh.org
بدیهی است که درخواست های رسیده بعد از مهلت مقرر، قابل بررسی و پی گیری 

نخواهد بود. ضمناً الزم است که از مراجعه حضوری به سازمان، خودداری گردد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

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

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 10 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 تا10سـال 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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آزمایشی علوم  آزمون سراسری سال 1399،  135 هزار و 363 داوطلب  گروه  در 
ریاضی و فنی در جلسه آزمون حضور داشتند. آمار نحوۀ پاسخگویی این عزیزان در 
آزمون سراسری، می تواند اطالعات بسیار مفیدی در اختیار ما قرار دهد. در اینجا به 
نکاتی چند، که ما به یاری این آمار می توانیم به آن نکات دست پیدا کنیم، اشاره 

می کنیم.

به هیچ وجه تک درس نخوانید
یکی از اشتباهات داوطلبان آزمون سراسری این است که برای موفقیت در این آزمون، 
پاسخ  عالی  را  درس  یک  اگر  که  می کنند  تصور  و  می کنند  تأکید  درس  یک  روی 
بدهند، می تواند ضعف آنها را در سایر درس ها پاسخگو باشد؛ اما آمار نحوۀ پاسخگویی 
داوطلبان،  هر ساله اطالعاتی بر خالف این دیدگاه به ما می دهد؛ برای مثال، امسال 
تنها یک داوطلب در درس شیمی توانسته است نمره خام 88/6 درصد کسب کند، و 
سایر داوطلبان نمره خام کمتر از 80 درصد کسب کرده اند. نکتۀ جالب اینجاست که 
داوطلب مذکور، با اینکه درصد بسیار عالی نسبت به سایر داوطلبان در درس شیمی 
کسب کرده است، نتوانسته جزو 1000 نفر اول کشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی 
و فنی باشد؛ پس به هیچ وجه وقت خود را صرف مطالعۀ یک درس نکنید و برای هر 
درس، با توجه به ضریب آن در آزمون سراسری و ضعف یا توانایی خود در آن درس، 

وقت بگذارید.

بر اساس شانس و اقبال به سؤال ها پاسخ ندهید
آیا می دانید که در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری سال 1399، 
کرده اند،  کسب  منفی  درصد  فارسی  ادبیات  و  زبان  درس  در  که  داوطلبانی  تعداد 
3407 نفر بیشتر از تعداد داوطلبانی است که در درس ریاضی درصد منفی آورده اند؟! 
از داوطلبان تصور می کنند که در دروس عمومی، می توان بدون  متأسفانه تعدادی 

اساس  بر  یا  داد  پاسخ صحیح  سؤال ها  از  برخی  به  الزم،  اطالعات  و  دانش  داشتن 
تبلیغات برخی از مؤسسه ها، از روش های غیر علمی برای پاسخگویی به این سؤال ها 
باشید که در  نمرۀ منفی کسب می کنند. مطمئن  به همین دلیل  و  نمود،  استفاده 
همچنین  و  الزم  علمی  مهارت  و  دانش  داشتن  بدون  نمی توانید  سراسری،  آزمون 
بدون تست زدن و تمرین و ممارست، پاسخگوی سؤال ها باشید، و اگر یک سؤال را بر 
اساس شانس و اقبال، درست پاسخ دهید، سؤال های بیشتری را غلط پاسخ می دهید 
و در نهایت نمرۀ منفی، که بسیار بدتر از پاسخ ندادن به سؤال های یک درس و کسب 

درصد صفر است، به دست خواهید آورد.

پاسخ صحیح به دو سؤال در یک درس، بسیار بهتر از درصد صفر است
هر چقدر که یک درس دشوار باشد یا شما هر چقدر در یک درس ضعف داشته باشید، 
می توانید با برنامه ریزی و مطالعه حساب شده، حداقل به چهار یا پنج سؤال آن درس 
پاسخ صحیح بدهید، و همین مقدار پاسخگویی می تواند شما را از خیل قابل توجهی 
از داوطلبان در آن درس پیش بیندازد؛ برای مثال، سال گذشته اگر داوطلبی تنها به 
یک سؤال فیزیک درست پاسخ می داد و در ضمن به هیچ یک از سؤال ها پاسخ غلط 
نمی داد، از حدود 50 درصد داوطلبان در این درس پیشی می گرفت! بنابراین، به هیچ 
وجه درسی را )هر چند دشوار( کنار نگذارید و به یاری دبیر یا افراد آشنا با آن درس، 
مبحث یا مباحثی از همان درس را انتخاب کنید و همان ها را با دقت مطالعه نمایید.

کنکور، یک مسابقۀ علمی است و باید از دیگران بهتر باشید
کنکور، یک مسابقۀ علمی است و قرار نیست که شما به 100 درصد سؤال ها پاسخ 
از داوطلبان در دو درس شیمی و ریاضی  صحیح بدهید )همان طور که هیچ یک 
به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح نداده اند(؛ بلکه باید از سایر داوطلبان وضعیت 
بهتری داشته باشید؛ پس به فکر پاسخ دادن به همۀ سؤال ها نباشید؛ یا اگر  نتوانستید 
نبازید؛ چون شاید  را  روحیۀ خود  پاسخ دهید،  از سؤال های یک درس  تعدادی  به 
سؤال های این درس برای همۀ داوطلبان دشوار باشد؛ برای مثال، در آزمون سراسری 
سال 1399 میانگین نمره خام 1000 نفر اول کشوری در درس شیمی  41/7 درصد، 
که  باشید  داشته  دقت  باید  کل،  در  است؛  بوده  درصد   56/8 ادبیات  درس  در  و 
آزمون سراسری، محل آزمون و خطا نیست و نباید به سؤال ها به طور سرسری 

پاسخ دهید.  

وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی 
علوم ریاضی و فنی  در آزمون سراسری 1399
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در رتبۀ کشوری سهمیه ها اعمال نمی شود
آمار ارائه شده نمره خام داوطلبان، بدون اعمال سهمیۀ مناطق یا سایر سهمیه های 
موجود است و 1000 نفر اول کشوری نیز بدون احتساب سهمیه و فقط بر اساس 

نحوۀ پاسخگویی در آزمون سراسری تعیین می شوند.
 یادآوری چند نکته مهم

برای  نیست؛  یکسان  سال  هر  شده  ذکر  میانگین  که  است  مهم  نکته  این  یادآوری 
مثال، در آزمون سال  93، در درس عربی و فرهنگ و معارف اسالمی، هیچ یک از 
داوطلبان  به  100  درصد سؤال ها پاسخ صحیح نداده اند، اما در آزمون سراسری سال 
94،  228داوطلب به 100 درصد سؤال های عربی و 213 نفر به 100 درصد سؤال فرهنگ 
 و معارف اسالمی  پاسخ صحیح داده اند، و در آزمون سراسری سال 95، 44 داوطلب 
در درس عربی و 39 داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسالمی به 100 درصد سؤال ها 
پاسخ صحیح دادهاند. در آزمون سراسری سال 96، 32 داوطلب در درس عربی و 
سه داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسالمی به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح 
داده اند، در آزمون سراسری سال 97، 23 داوطلب در درس عربی و یک داوطلب در 
درس فرهنگ و معارف اسالمی به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند، و در 

آزمون سراسری سال 98 این تعداد در درس عربی 11 و در درس معارف 49 داوطلب 
نفر در  نیز سه  نفر در درس عربی و 17  امسال  آزمون سراسری  و در  است،   بوده 

معارف اسالمی به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند.
)برای  می شود  نیز  محاسبه  داوطلب  یک  تحصیلی  مثبت سوابق  ضمن، تأثیر  در 
فارغ التحصیالن نظام آموزشی جدید )3 – 3 – 6( که دیپلم خودرا در سال 1398 و 
بعد از آن اخذ نموده باشند، به میزان حداکثر30 درصد، و برای فارغ التحصیالن مشمول 
سوابق  درصد   25 حداکثر  میزان  به  واحدی،  ترمی  یا  واحدی  سالی  آموزشی  نظام 
 تحصیلی دیپلم و 5 درصد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی تأثیر مثبت لحاظ می شود(.

منظور از تأثیر مثبت، یعنی، امکان دارد که داوطلبی در آزمون سراسری، درصدهای 
مطلوبی کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصیلی خوبی داشته باشد و تأثیر مثبت سوابق 

تحصیلی، در پذیرش نهایی او مؤثر واقع شود.
 در جدول  ارائه شده در زیر، به غیر از داوطلبانی که در هر درس نمره خام 33- تا 
30- درصد کسب کرده و داوطلبانی که به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند 
و داوطلبانی که کاًل پاسخ نداده یا نمره کسب کرده اند، سایر داوطلبان در گروه های 

10 درصدی بررسی شده اند.
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نفرات برتر کنکور چه درصدهایی می آورند؟
اگر یک درس اختصاصی  را 100 درصد بزنید، حتماً رتبۀ دو رقمی می آورید.«

 این جمله را بارها از زبان داوطلبان کنکور شنیده ایم؛ افرادی که بر اساس شایعاتی 
آنهاست،  قوت  نقطۀ  که  درس،  یک  روی  اگر  که  می کنند  تصور  شنیده اند،  که 
صحیح  پاسخ  آن  سؤال های  درصد   100 به  تا  کنند  تالش  و  کنند  سرمایه گذاری 
بدهند، رتبۀ ایده آلی در آزمون سراسری کسب خواهند کرد؛ در نتیجه، تمام هّم و غّم 
خود را صرف یک درس می کنند و با این کار خود، دو آسیب جدی می بینند: از یک 
سو احتمال اینکه بتوانند به 100 درصد سؤال های یک درس پاسخ صحیح بدهند، 
بسیار کم است، و از سوی دیگر، از درس های دیگر باز می مانند و نمی توانند در سطح 
مناسبی به سؤال های سایر دروس پاسخ دهند. همچنین نگاهی به وضعیت داوطلبان 
گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی سال 1399 به ما نشان میدهد که  می توان در هر 
درسی درصد 100 را کسب کرد، اما جزو نفرات برتر )1000 نفر اول کشوری ( نشد؛ 
برای مثال، از 65 داوطلب گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، که درس زبان خارجی 
را 100 درصد صحیح پاسخ داده اند، تنها 21 داوطلب جزو 1000 نفر اول کشوری 
هستند. همچنین از 12 داوطلبی که در درس مهم ریاضی  نمره  خام 90 درصد به 

باال کسب کرده اند، سه نفر  جزو 1000 نفر اول کشوری نیستند.  

برای  که  ریاضی،  مثل  درسی  عالی  در  درصد  کسب  حتی  که  بگوییم  می خواهیم 
بسیاری از داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، درسی دشوار است، نمی تواند 

عامل کسب رتبۀ بسیار خوب گردد.
در زیر، میانگین نمره خام 1000 نفر اول کشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 
در تمامی دروس آزمون سراسری ارائه شده است. همچنین در هر درس، بیشترین و 
کمترین نمره خام در بین 1000 نفر اول آمده است. توجه داشته باشید که این آمار 
برای آزمون سراسری سال 1399 است و میانگین ذکر شده، در هر سال تغییر می کند. 

برتر، در همۀ دروس  نمرات خام داوطلبان  میانگین  این است که  آنچه مهم است، 
برای  برتر  داوطلبان  دیگر،  عبارت  به  است؛  یکسان  نسبی  طور  به  سراسری  آزمون 

موفقیت و کسب درصد خوب در همۀ دروس تالش میکنند.
البته در میان هزار نفر اول کشور، معدود داوطلبانی هم هستند که در یک درس نمره 
خوبی کسب نکرده اند. این افراد به احتمال قوی در سایر درس ها نمره بسیار باالیی 
کسب کرده اند؛ برای مثال، داوطلبی که در درس زبان خارجی درصد صفر را کسب کرده 
است، بی شک، در سایر درس های عمومی  و اختصاصی، درصد باالیی کسب کرده که 
فنی باشد.  و  ریاضی  علوم  آزمایشی  گروه  کشوری  برتر  نفرات  است  جزو  توانسته 
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ـــرح  ـــب مط ـــز و مطال ـــان عزی ـــاد داوطلب ـــیار زی ـــا و مکاتبات بس ـــه تماس ه ـــه ب ـــا توج ب
ـــات  ـــوص موضوع ـــدد در خص ـــای متع ـــی و مصاحبه ه ـــبکه های اجتماع ـــده در ش ش
ـــور الزم  ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س ـــجو، س ـــرش دانش ـــنجش و پذی ـــه س ـــوط ب مرب
ـــه  ـــا، ب ـــدار به آنه ـــان و هش ـــی داوطلب ـــرای آگاه ـــل را ب ـــات ذی ـــه توضیح ـــد ک می بین

اطالعشـــان برســـاند:
ـــردار،  ـــودجو  و کالهب ـــراد س ـــده ای از اف ـــه ع ـــت ک ـــده اس ـــاهده ش ـــرا مش ـــف- اخی  ال
بـــا سوءاســـتفاده از اشـــتیاق داوطلبـــان و  همچنیـــن شـــرایط کنونـــی شـــیوع و 
ــی و  ــای تلگرامـ ــدازی کانال هـ ــه راه انـ ــدام بـ ــا، اقـ ــروس کرونـ ــری ویـ همه گیـ
اینســـتاگرامی جعلـــی بـــا عنـــوان »روابـــط عمومـــی ســـازمان ســـنجش آمـــوزش 
کشـــور« و طـــرح وعده هـــای دروغیـــن در خصـــوص اختصـــاص ســـهمیه کرونـــا 
ـــا  ـــا آنه ـــاد و ب ـــا اعتم ـــه آنه ـــم ب ـــان ه ـــدادی از داوطلب ـــفانه تع ـــه متأس ـــد ک نموده ان

ــد.  ــی کرده انـ همراهـ
ـــودن  ـــودجو ب ـــردار و س ـــالم کالهب ـــن اع ـــور، ضم ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س س
ـــوص  ـــا درخص ـــار و اطالعیه ه ـــه اخب ـــه کلی ـــی دارد ک ـــالم م ـــا، اع ـــه کانال ه ـــن گون ای
ـــوب  ـــهمیه های مص ـــی، س ـــوابق تحصیل ـــر س ـــزان تأثی ـــرش، می ـــوه پذی ـــا، نح آزمون ه
ــود،  ــالغ می شـ ــالح ابـ ــع ذی صـ ــق مراجـ ــه از طریـ ــات الزم را کـ ــایر اطالعـ و سـ
 ،www.sanjesh.org :ــانی ــه نشـ ــود بـ ــمی خـ ــایت رسـ ــق سـ ــاً از طریـ  صرفـ
ســـایت هفته نامـــه پیک ســـنجش و صـــدا و ســـیمای جمهـــوری اســـالمی ایـــران 
ـــالع  ـــت و اط ـــه فعالی ـــچ گون ـــازمان هی ـــن س ـــاند و ای ـــان می رس ـــالع داوطلب ـــه اط ب
رســـانی در فضـــای مجـــازی } تلگـــرام، اینســـتاگرام و...{ بـــه غیـــر از کانال هـــای 

ـــدارد: ـــر ن ـــانی زی ـــه نش ـــی ب ـــانی داخل ـــالع رس اط
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
ـــات  ـــر اســـاس مصوب ـــی، ب ـــرش دانشـــجو در کلیـــه مقاطـــع تحصیل ب- ســـنجش و پذی
قانونـــی مراجـــع ذی ربـــط صـــورت می گیـــرد و اخیـــراً مصاحبه هـــای متعـــددی 
ـــال های  ـــاری و س ـــال ج ـــرای س ـــرش ب ـــنجش و پذی ـــای س ـــوص روش ه ـــم در خص ه
آینـــده در رســـانه ها صـــورت گرفتـــه اســـت. در ایـــن خصوص، ســـازمان ســـنجش 

ـــاند: ـــز برس ـــان عزی ـــالع داوطلب ـــه اط ـــد ب ـــور الزم می بین ـــوزش کش آم
1-  ضوابـــط و قوانیـــن ســـنجش و پذیـــرش ســـال 1400 مطابـــق دفترچه هـــای 
رســـمی منتشـــر شـــده در ســـایت اطالع رســـانی ایـــن ســـازمان، مشـــابه ســـال 
ـــررات  ـــن و مق ـــای قوانی ـــت و مبن ـــرده اس ـــری نک ـــه تغیی ـــت و هیچ گون ـــته اس گذش
قانونـــی، دفترچه هـــای ثبت نامـــی منتشـــر شـــده از ســـوی ایـــن ســـازمان اســـت.

2-  در خصـــوص روش هـــای ســـنجش و پذیـــرش ســـال های آتـــی، ایـــن ســـازمان در 
ـــت  ـــف نیس ـــراد مختل ـــای اف ـــده در مصاحبه ه ـــالم ش ـــرات اع ـــدام از تغیی ـــان هیچ ک جری
ـــی  ـــط عموم ـــاً رواب ـــت و طبیعت ـــته اس ـــا نداش ـــن زمینه ه ـــا در ای ـــا آنه ـــم ب ـــارکتی ه و مش
ـــد پاســـخگوی داوطلبـــان  ـــدارد کـــه بتوان ایـــن ســـازمان نیـــز اطالعاتـــی در ایـــن خصـــوص ن
عزیـــز باشـــد؛ لـــذا از داوطلبـــان عزیـــز درخواســـت می شـــود اگـــر ســـؤالی راجـــع بـــه 
ــده  ــه کننـ ــتگاه های مصاحبـ ــا دسـ ــراد یـ ــد، آن را از افـ ــا دارنـ ــه مصاحبه هـ این گونـ

پی گیـــری نماینـــد.
در خاتمـــه، از عمـــوم داوطلبـــان آزمون هـــاي سراســـري خواهشـــمند اســـت 
کـــه در صـــورت مشـــاهده هرگونـــه اقدامـــات خـــالف قوانیـــن و مقـــررات 
ــب را از  ــازمان، مراتـ ــن سـ ــوان ایـ ــام و عنـ ــي از نـ ــتفاده احتمالـ ــوء اسـ ــا سـ یـ
آدرس  و  و ۰۲6-36۱۸۲۱۵۱   ۰۲6-  36۱۸۲۱۵۲ تلفن هـــاي:  شـــماره  طریـــق 
اینترنتـــي: نشـــاني   الکترونیکـــي: hefazatazmon@sanjesh.org  یـــا 

http://q.sanjesh.org/53479 بـــه ســـتاد خبـــري اداره کل حراســـت ســـازمان 
ـــد.         ـــزارش نماین ـــور گ ـــوزش کش ـــنجش آم س

 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

بـه اطـالع متقاضیـان پذیـرش در دوره هـاي کاردانـي نظـام جدیـد دانشـگاه فني و حرفـه  ای 
و مؤسسـات آمـوزش عالـي غیردولتـي - غیـر انتفاعي در سـال 1400 مي رسـاند که »سـامانه 
ثبت نـام و انتخـاب رشـته«، بـه صـورت اینترنتـي از روز یکشـنبه مـورخ 1400/03/30 تـا 
روز یکشـنبه مـورخ 1400/04/06 فعـال مـی شـود؛ بـر ایـن اسـاس، ضـرورت دارد کـه همـه 
متقاضیـان، در مهلـت در نظـر گرفتـه شـده و پـس از مطالعـه دقیـق »دفترچـه راهنمـاي 
 ثبت نـام و انتخـاب رشـته« و فراهـم نمـودن مـدارک و اطالعـات مـورد نیـاز ثبت نام، بـه درگاه 
اطالع رسـاني این سـازمان به نشـاني:  www.sanjesh.org مراجعه و نسـبت به ثبت نام در 
سـامانه بـرای پذیـرش در این دوره ها اقـدام کنند. با توجه به اینکه ثبت نام و انتخاب رشـته، 
همزمان در یک مرحله انجام مي شـود، متقاضیان می بایسـت با توجه به رشـته محل هاي 
اعالم شـده در »دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشـته«، نسـبت به انتخاب و درج رشـته  

محل هـاي مـورد عالقه خود در »سـامانه ثبـت نام و انتخاب رشـته« اقدام کنند.

اطالعیـه تکمیلـي و همچنیـن »دفترچه راهنمـای ثبت نام و انتخاب رشـته« ایـن پذیرش 
همزمـان بـا شـروع ثبت نـام، در تاریـخ 1400/03/30 در درگاه اطـالع رسـانی این سـازمان 
منتشـر می شـود. متقاضیان الزم اسـت که برای اطالع از جزئیات شـرایط و ضوابط پذیرش، 
دفترچه راهنمای مذکور را به دقت مطالعه کنند. همچنین آزمون آن دسـته از رشـته هایي 
کـه پذیـرش در آنها به شـیوه » با آزمون« اسـت، در روز جمعـه مـورخ 1400/05/22 برگزار 

شد.  خواهد 
ضمناً فهرسـت مجموعه های ثبت  نامی با ذکر مشـخصه »شـیوه پذیرش« )جداول شماره 
1 و 2( و »دیپلـم هـای مجاز به تحصیل در هر رشـته گرایش« )جدول شـماره 3( و منابع و 
ضرایب دروس 5 مجموعه ثبت نامي پذیرش با آزمون )جدول شـماره 4(، به شـرح ذیل این 

اطالعیه که در سـایت سـازمان سـنجش آمده اسـت، برای اطالع متقاضیان اعالم می شود.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

تاریخ ثبت   نام و انتخاب رشته پذیرش در دوره هاي کارداني نظام جدید دانشگاه 

فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي - غیرانتفاعي در سال 1400
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جدول رشته هاي امتحاني با آزمون و پذیرش براساس سوابق تحصیلي )بدون آزمون(  کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال1400

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

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

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

تاریخ ثبت  نام و انتخاب رشته آزمون

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

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

پذیرش آنها به شرح جداول شماره 1 و 2 ذیل اعالم می گردد:
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

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

و همچنین منابع سؤاالت آزمون سراسري  سال 1400 

الفـ  دروس عمومی 

مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

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

۲- عربی

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

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

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

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

علوم انسانی  برای دیپلمه های علوم و معارف 
اسالمی

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

3- فرهنگ و معارف اسالمی

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

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

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

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

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

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

۴- زبان انگلیسی
97دهم110230زبان خارجی )1(

98یازدهم111230انگلیسی )2(
99دوازدهم112230انگلیسی )3(

بدین وسیله به اطالع مي رساند که در آزمون سراسري سال 1400 مطابق مصوبات بیست 
و چهارمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1399/7/22 مقررات ذیل اجرا 

می شود.
1- میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1400 همانند سال 1399 
حداکثر 30 درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و دروس موثر سوابق 

تحصیلی آزمون سال 1400 همانند سال 1399 است.
2- مصوبه هفدهمین جلسه مورخ 97/12/26 شورای سنجش و پذیرش دانشجو مجدداً 
تأیید شد و از آزمون سراسری سال 1400 و بعد از آن، سنجش فقط با یک آزمون و بر 

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

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

کتاب های دیپلم علوم و معارف اسالمی است.
با توجه به موارد فوق، فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسری سال 1400 بر اساس نظام 

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

۱- ریاضیات

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

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

99دوازدهم112215ریاضیات گسسته 

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

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

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

98یازدهم111237زمین شناسی ۱- زمین شناسی

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

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

۴- فیزیک
97دهم110214فیزیک  )1(
98یازدهم111244فیزیک )2( 
99دوازدهم112244فیزیک )3( 

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

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

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

97دهم110221اقتصاد ۲- اقتصاد

3- زبان و ادبیات فارسی
97دهم110203علوم و فنون ادبی )1(
98یازدهم111203علوم و فنون ادبی )2(
99دوازدهم112203علوم و فنون ادبی )3(

۴- زبان عربی

97دهم110207عربی، زبان قرآن )1(
98یازدهم111207عربی، زبان قرآن )2(
99دوازدهم112207عربی، زبان قرآن )3(
97دهم110208عربی، زبان قرآن )1(

دیپلمه های علوم و 
معارف اسالمی 98یازدهم111208عربی، زبان قرآن )2(

99دوازدهم112208عربی، زبان قرآن )3(

۵- تاریخ

97دهم110219تاریخ )1( ـ ایران و جهان باستان
ـ از بعثت پیامبر اسالم تا پایان  تاریخ )2( 

98یازدهم111219صفویه
99دوازدهم112219تاریخ )3( ایران و جهان معاصر

97دهم110233تاریخ اسالم )1( 
دیپلمه های علوم و 

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

6- جغرافیا
97دهم110218جغرافیای ایران

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

7- علوم اجتماعی
97دهم110220جامعه شناسی )1(
98یازدهم111222جامعه شناسی )2(
99دوازدهم112222جامعه شناسی )3(

98یازدهم111226فلسفه ۸- فلسفه
99دوازدهم112226فلسفه )2(

97دهم110223منطق9- منطق
98یازدهم111224روانشناسی۱۰- روانشناسی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 	 	 	 	
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