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صفحه 5

یادداشت  هفته

 تاریخ های ثبت نام و برگزاری آزمون های ورودی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در  سال 1400 
صفحه   8

   3 صفحه

3 خرداد ماه

سالروز فتح خرمشهر 
در عملیات بیــت املقدس و 
روز مقاومت، ایثار و پیروزی 

گرامے باد 

برای تندرستی خودمان و دیگران :

رعایت این نکات را 
جدی بگیریم

چند نكته دربارة معرفي شدگان 
مصاحبه آزمون دكتري 1400 

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره : 

تاریخ  و نحوه  برگزاري آزمون 

)الکترونیکي( تولیمو دوره های 159 تا 166

وزیرعلوم ، تحقیقات و فناوری تأ كید كرد : 

لزوم تقویت فرهنگ خودارزیابی 
و دیگرارزیابی دربخش های 

مختلف ستاد وصف

صفحه 14

اطالعیه سازمان سنجش 

آموزش كشور درباره :

فهرست  حذفیات    منابع 
آزمون سراسری سال 1400

دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، 
نشست  در  فناوری،  و  تحقیقات 
و  نظارت  »شورای  مشترک 
و  کیفیت«  تضمین  و  ارزیابی 
که  مدیریت«  راهبری  »شورای 
در تاالر شهدای جهاد علمی این 
لزوم  بر  شد،  برگزار  وزارتخانه 
و  خودارزیابی  فرهنگ  تقویت 

دیگرارزیابی در بخش های مختلف 
ستاد و صف تأکید کرد. 

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت 
نشست  این  غالمی در  دکتر  علوم، 
مشترک اظهار داشت: فرایند ارزیابی، 
این امکان را برای دستگاه پدید می آورد 
تا به نقاط قوت و ضعف عملکرد خود 
همه  زحمات  بازنمای  و  شود،  واقف 

کارکنان و مدیران ستاد و دانشگاه ها و 
پژوهشگاه هاست.

بودن  تکمیل  در  نظر  دقت  بر  وی 
اطالعات و مستندات تأکید کرد و 
افزود: باید با پی گیری این موضوع، 
فرهنگ خودارزیابی و دیگرارزیابی 
و  ستاد  مختلف  بخش های  در  را 

کنیم. تقویت  صف 

سازمان تأمین اجتماعی 

شرایط بیمه دانشجویان را 

اعالم كرد

تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

ثبت نام به پایان رسید.سراسري

چهارشنبه 1400/4/9 
پنجشنبه 1400/4/10 

جمعه 1400/4/11 
شنبه 1400/4/12

ثبت نام به پایان رسید.کارشناسي ارشد ناپیوسته
چهارشنبه 1400/5/6
پنجشنبه 1400/5/7 

جمعه 1400/5/8

جمعه 1400/5/22یکشنبه 1400/3/23 تا یکشنبه 1400/3/30کاردانی به کارشناسي ناپیوسته

کاردانی نظام جدید )دانشگاه فنی و حرفه ای و 
جمعه 1400/5/22یکشنبه 1400/3/30 تا یکشنبه 1400/4/06مؤسسات غیرانتفاعی(
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پست الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند:
هر کسی نماز را ضایع کند ، با منافقان وارد آتش می شود.

نفس خود را بفریب و به عبادتش وادار و با آن مدارا کن 
و مقهورش مدار ]سخت نگیر[ و بر آن آسان گیر و به 
هنگامی که نشاط و فراغتش بود، روی به عبادت آر؛ جز 
در آنچه بر تو واجب است که باید آن را به جای آری و 
در وقت آن بگزاری، و بترس که مرگ بر تو آید، و تو از 
پرودگارت گریزان باشی و در جست و جوی دنیا روان. 

پیامبر گرامی اسالم )ص( فرمودند:
کسی که امر به معروف می کند، باید این کار را به روش 

خوبی انجام دهد. 

چند نكته دربارة معرفي شدگان مصاحبه آزمون دكتري 1400 
اواخر هفته گذشته، اسامي معرفي شدگان چند برابر 
ظرفیت براي شرکت در مرحله بررسي سوابق آموزشي، 
پژوهشي و فناوري، مصاحبه علمي آزمون ورودي دوره 
دکتري »Ph.D« نیمه متمرکز سال 1400 از سوي 
سازمان سنجش اعالم شد و بدین ترتیب، داوطلبان 
آزمون یاد شده، وارد فرایند دیگري از مرحله پذیرش 

این آزمون مهم شدند.
با  ارتباط  در  نکته  چند  یادآوري  به  زیر،  سطور  در 
معرفي شدگان براي مصاحبه در این آزمون، مي پردازیم:
1ـ صرفاً داوطلباني مي توانند به دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي براي انجام مصاحبه مراجعه نمایند که 
رشته خود  انتخاب  فرم  در  را  مربوط  کدرشته محل 
درج کرده و حد نصاب نمره علمي الزم را بر اساس 

مندرجات کارنامه شان به دست آورده باشند.
2- آن گروه از داوطلبانی که بر اساس کارنامه خود، که 
در سایت این سازمان درج گردیده است، در کدرشته 
الزم  علمي  نمره  حدنصاب  داراي  انتخابي  محل هاي 
به محل  از مراجعه  هستند، شایسته است که پیش 
مصاحبه، به اطالعیه دانشگاه ذي ربط و همچنین پایگاه 
بر اساس آن،  اطالع رساني دانشگاه مربوط مراجعه و 
براي انجام مراحل مختلف مصاحبه در دانشگاه ذي ربط 

شرکت کنند.

3- با عنایت به آنکه امکان تغییر برنامه زماني انجام 
مراحل مختلف ارزیابي تخصصي از داوطلبان از سوي 
از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، وجود  برخي 
به تمام داوطلبان معرفي شده، توصیه  بنابراین،  دارد، 
انجام  براي  مراجعه  از  قبل  حتماً  که  مي گردد  أکید 
مصاحبه و ارائه مدارک مورد نیاز، به پایگاه اطالع رساني 

دانشگاه یا مؤسسه آموزشي ذي ربط مراجعه کنند.
4- آن گروه از داوطلباني که در مرحله ارزیابي تخصصي 
شرکت کنند و در ردیف پذیرفته شدگان نهایي دوره 
روزانه آزمون ورودي دکتري نیمه متمرکز سال 1400 
قرار گیرند، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون دکتري 

سال 1401 نخواهند بود. 
کدرشته  انتخاب  به  نسبت  که  داوطلباني  تمام   -5
سایت  در  اسالمي  آزاد  دانشگاه  تحصیلي  محل هاي 
دانشگاه مذکور اقدام کرده اند، باید به منظور اطالع از 
چگونگي انجام مراحل ارزیابي تخصصي از داوطلبان و 
سایر مراحل گزینش، به سایت آن دانشگاه مراجعه کنند.

منظور  به  شدگان  معرفي  مراجعه  یا  اقدام  عدم   -6
منزلۀ  به  تخصصي،  ارزیابي  مراحل  انجام  و  مصاحبه 

انصراف از پذیرش در آن رشته محل هست. 
موفق باشید

تمام  شفاهی(  و  کتبی  )بخش  جامع  آزمون 
رشته های دوره دکتری تخصصی )غیرپزشکی( در 
نیمسال دوم سال تحصیلی 1399 – 1400 دانشگاه 
آزاد اسالمی،  از تاریخ 26 تا 31 تیر ماه با رعایت 

پروتکل های بهداشتی برگزار می شود. 
تخصصی  دکتری  دوره  آزمون  اجرایی  شیوه نامه  »متمم 
-1399 تحصیلی  سال  دوم  نیمسال  در  )غیرپزشکی( 
1400« از سوی دکتر جواد علمائی، معاون علوم، مهندسی 
حجت االسالم  اسالمی،  و  آزاد  دانشگاه  کشاورزی  و 
علوم  معاون  خسروپناه،  عبدالحسین  دکتر  والمسلمین 

انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسالمی، ابالغ شد.
در متمم شیوه نامه اجرایی آزمون دوره دکتری تخصصی 
)غیرپزشکی( آمده است: پیرو شیوه نامه اجرایی آزمون 
جامع دوره دکتری تخصصی )غیرپزشکی( و به منظور 
با  با بیماری کرونا و  اجرای مصوبات ستاد ملی مبارزه 
بر  توجه به تقاضای متعدد واحدهای دانشگاهی مبنی 
سال  دوم  نیمسال  جامع  آزمون  برگزاری  زمان  تعویق 

سالمتی  حفظ  راستای  در  و   1400 1399ـ  تحصیلی 
)بخش  جامع  آزمون  که  شد  مقرر  دانشجویان،  تمام 
سال  دوم  نیمسال  در  رشته ها  تمام  شفاهی(  و  کتبی 
تحصیلی 1400ـ 1399 از تاریخ 26 تا 31 تیر ماه با 

لحاظ کردن پروتکل های بهداشتی برگزار شود.
سایر  اسالمی،  آزاد  عمومی دانشگاه  روابط  گزارش  به 
دوره  آزمون  اجرایی  شیوه نامه  در  شده  اعالم  ضوابط 
دستورالعمل های  و  )غیرپزشکی(  تخصصی  دکتری 
قرار  دقت  قبل، مورد  مانند  جامع،  آزمون  با  مرتبط 

می گیرد.

۲6 تا 31 تیر ماه:

زمان برگزاری آزمون جامع دكتری تخصصی غیرپزشکی دانشگاه آزاد
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برای بار دوم:

مهلت ثبت نام وام های دانشجویی تا 
۲5 خرداد تمدید شد

امور دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان،  معاون 
از تمدید مجدد مهلت ثبت وام های دانشجویی تا 

تاریخ 25 خرداد ماه خبر داد.
دوباره  تمدید  به  اشاره  با  جباری،  حاج  صمد  دکتر 
زمان ثبت نام وام های دانشجویی در نیمسال دوم سال 
بخشنامه  اساس  بر  گفت:   ،1400  -1399 تحصیلی 
صندوق رفاه دانشجویی، مهلت ثبت وام های دانشجویی 
تا تاریخ 25 خرداد ماه تمدید شده است و امکان تمدید 

مجدد پس از این تاریخ وجود نخواهد داشت.
دانشجویی  وام های  دانشجویان متقاضی  داد:  ادامه  وی 
 )تحصیلی، ضروری، دکتری، مسکن، شهریه( تا 25 خرداد
 ماه فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه این صندوق، 
کنند. اقدام  دانشجویی  وام های  ثبت نام  به  نسبت 
ادامه  دانشجویان  رفاه  صندوق  دانشجویی  امور  معاون 
داد: ثبت درخواست برای متقاضیان وام ویژه دکتری از 
منابع صندوق رفاه دانشجویان، تا 25 خرداد ماه، و برای 
متقاضیان از بانک طرف تعهد این صندوق، تا 15 تیر 

ماه اعالم شده است.
الزم است که متقاضیان تا تاریخ فوق، نسبت به تشکیل 
ثبت  به  نسبت  پرونده،  داشتن  صورت  در  یا  پرونده، 
بدیهی  کنند  اقدام  الزم  مدارک  ارسال  و  وام  درخواست 

است که تاریخ فوق نهایی بوده و قابل تمدید نخواهد بود.

سازمان تأمین اجتماعی شرایط 
بیمه دانشجویان را اعالم كرد

کلیه دانشجویان سراسر کشور، بر مبنای حداقل 
نرخ  با  و  تومان(  هزار   656 و  میلیون   2( حقوق 

هزار  پرداخت 318  با  تنها  و  بیمه  12 درصد حق 
تأمین  تومان می توانند تحت پوشش حمایت های 

اجتماعی قرار گیرند. 
غرب  اجتماعی  تأمین  کل  مدیر  گنجه،  امیری  دکتر 
اداره  این  معاونان  در نشست شورای  بزرگ، که  تهران 
کل سخن می گفت، افزود: دانشجویان درحال تحصیل، 
که فاقد بیمه هستند یا حتی تحت تکفل والدین خود 
بوده و از خدمات درمانی بهره مند هستند یا به عنوان 
ارائه  با  می توانند  هستند،  سازمان  این  بگیر  مستمری 
یا  به شعب  مراجعه  طریق  از  معتبر،  دانشجویی  کارت 
اجتماعی  تأمین  سازمان  غیر حضوری  خدمات  سامانه 
احراز  و  درخواست  ارائه  با   (eservices.tamin.ir) 
انعقاد قرار داد و پرداخت حق  به  شرایط مقرر، نسبت 

بیمه خود اقدام کنند.
به  بیمه  پرداخت حق  امیری گنجه تصریح کرد:  دکتر 
نرخ 12 درصد که شامل  است:  پذیر  امکان  سه شکل 
است،  بازنشستگی  از  بعد  فوت  و  بازنشستگی  خدمات 
فوت  و  بازنشستگی  شامل خدمات  که  درصد   14 نرخ 
بازنشستگی است، و نرخ  18 درصد که  از  بعد  قبل و 
خدمات بازنشستگی، فوت قبل و بعد از بازنشستگی و از 

کارافتادگی را شامل می شود.

متقاضی  دانشجویان،  که  صورتی  در  کرد:  تأکید  وی 
بیمه  حمایت  تحت  هستند و  درمانی  خدمات  دریافت 
درمانی تبعی والدین خود نیستند، در صورت درخواست 
اضافه می شود  مبلغ  این  به  درمان  درمان، سرانه  بیمه 
 600 و  هزار   71 ماهیانه  حقوق  حداقل  که برمبنای 

تومان است.
گفت:  بزرگ  تهران  غرب  اجتماعی  تأمین  مدیرکل 
تاریخ درخواست، یک  از  قبل  متقاضیانی که 10 سال 
سال سابقه پرداخت حق بیمه )با نرخ کامل( را دارند، 
نرخ  همچنین  بود.  خواهند  معاف  اولیه  معاینات   از 
12 درصد، نیاز به انجام معاینات اولیه ندارد و متقاضیان 
نرخ 14 درصد نیز، در صورتی که دارای سابقه پرداخت 
تعیین  از  باشند، پس  از 5 سال  بیش  قبلی  بیمه  حق 
میانگین دستمزد می توانند 360 روز آخر دستمزد مبنا 

به  مذبور  میانگین  حداکثر  و  دستمزد  حداقل  بین  را 
اختیار انتخاب کنند.

بیمه  افزود: حداقل سن درخواست  گنجه  امیری  دکتر 
سال   50 درخواست  حداکثر  سال و  دانشجویان 18 
تمام برای متقاضیان بیمه دانشجویی است که البته در 
صورت داشتن مازاد سنی، معادل مازاد سن نسبت به 

50 سال مورد نیاز است.

زمان برگزاری سومین دوره 
جلسات پیش دفاع متمركز 

دانشجویان دكتری دانشگاه آزاد

مشاور رئیس دانشگاه و مجری طرح پایش دانشگاه 
آزاد اسالمی، از برنامه ریزی برای برگزاری سومین 
دانشجویان  متمرکز  پیش دفاع  جلسات  دوره 

دکتری از 21 تیرماه خبر داد. 
دکتر محمد علی اکبری، مشاور رئیس دانشگاه و مجری 
طرح پایش دانشگاه آزاد اسالمی، با اشاره به زمان بندی 
متمرکز  پیش دفاع  جلسات  دوره  سومین  برگزاری 
برنامه ریزی های  اساس  بر  گفت:  دکتری،  دانشجویان 
دانشجویان دکتری  باالی  دلیل حجم  به  و  انجام شده 
متقاضی شرکت در جلسات پیش دفاع متمرکز، سومین 
برگزار  تیرماه   21 از  متمرکز  پیش دفاع  جلسات  دوره 

خواهد شد.
وی ادامه داد: دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسالمی، 
فرصت  تیرماه   9 چهارشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا 

دارند تا در مرحله 9 سامانه پژوهشیار قرار بگیرند.
رزرو  زمان  عنوان  به  هم  تیرماه   16 تا  همچنین 14 
جلسات  دوره  سومین  در  شرکت  متقاضی  دانشجویان 
دانشجویان  است که  شده  تعیین  متمرکز  دفاع  پیش 
نشانی: به  وادافا  سامانه  به  مراجعه  با   می توانند 
مورد  زمان  و   http://vadafa.iauec.ac.ir تاریخ 
متمرکز،  دفاع  پیش  برگزاری جلسه  برای  را  نظر خود 

رزرو کنند.
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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
شـــده در شـــبکه های اجتماعـــی و مصاحبه هـــای متعـــدد در خصـــوص موضوعـــات 
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 
همه گیـــری ویـــروس کرونـــا، اقـــدام بـــه راه انـــدازی کانال هـــای تلگرامـــی و 
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

همراهـــی کرده انـــد. 
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
ـــه  ـــران ب ـــالمی ای ـــوری اس ـــیمای جمه ـــدا و س ـــنجش و ص ـــه پیک س ـــایت هفته نام س
ـــت و اطـــالع رســـانی  ـــه فعالی ـــچ گون ـــن ســـازمان هی ـــاند و ای ـــان می رس اطـــالع داوطلب
در فضـــای مجـــازی } تلگـــرام، اینســـتاگرام و...{ بـــه غیـــر از کانال هـــای اطـــالع 

ـــدارد: ـــر ن ـــانی زی ـــه نش ـــی ب ـــانی داخل رس
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 ـــه مقاطـــع تحصیل ـــرش دانشـــجو در کلی 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

ــد. پی گیـــری نماینـ
در خاتمـــه، از عمـــوم داوطلبـــان آزمون هـــاي سراســـري خواهشـــمند اســـت 
کـــه در صـــورت مشـــاهده هرگونـــه اقدامـــات خـــالف قوانیـــن و مقـــررات 
یـــا ســـوء اســـتفاده احتمالـــي از نـــام و عنـــوان ایـــن ســـازمان، مراتـــب را 
 026-36182151 و   026-  36182152 تلفن هـــاي:  شـــماره  طریـــق   از 
 و آدرس الکترونیکـــي: hefazatazmon@sanjesh.org  یـــا نشـــاني اینترنتـــي:

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 كشور

توضیحات سازمان سنجش آموزش كشور 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 كانال هاي تلگرامي و اینستاگرامي با این سازمان

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

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

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

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست داوطلبان به روش الکترونیکی
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بـــه اطـــالع متقاضیـــان شـــرکت در آزمـــون زبـــان انگلیســـی پیشـــرفته تولیمـــو 

مي رســـاند کـــه دوره هـــای 159 تـــا 166 آزمـــون فـــوق بـــه روش الکترونیکـــي، 

ـــد شـــد.  ـــزار خواه ـــزاری( برگ ـــز برگ ـــدی و محـــل مراک ـــل )زمان بن ـــق جـــداول ذی مطاب

ـــد در  ـــتند، می توانن ـــون هس ـــن آزم ـــرکت در ای ـــه متقاضـــي ش ـــرادی ک ـــته از اف آن دس

ـــور  ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س ـــانی س ـــق درگاه اطالع رس ـــه از طری ـــرر، ک ـــان مق زم

ـــام  ـــه ثبت ن ـــبت ب ـــردد، نس ـــالم می گ ـــانی: http://tolimo.sanjesh.org اع ـــه نش ب

ـــد. ـــدام نماین ـــا اق ـــن دوره ه ـــک از ای ـــر ی در ه

جدول زمان بندی آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو در نیمسال اول 1400

تاریخ برگزاری در روزهای سه شنبه شماره دوره ماه

1400/03/04 159
خرداد

1400/03/18 160

1400/04/01 161
تیر

1400/04/22 162

1400/05/12 163
مرداد

1400/05/19 164

1400/06/09 165
شهریور

1400/06/23 166

عنوان و آدرس مراکز محل برگزاری آزمون 

محل و نام مرکز ردیف
آدرسبرگزاری

سازمان سنجش آموزش 1
کشور

تهران، خیابان کریم خان زند، بین خیابانهای استاد نجات اللهي 
.iBT و سپهبد قرني، پالک 204، طبقه همکف، سالن

2
تهران - مرکز سنجش 

وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکي

تهران، خیابان آزادي، بین خیابانهای اسکندري شمالي و دکتر 
قریب، روبروي پارک اوستا، پالک 131.

تهران - پردیس شماره 2 3
دانشگاه شهید بهشتی

تهران، شهرک اکباتان، فاز 3، جنب بیمارستان صارم.
تلفن: 29908025 و 021-29908022

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار حسن سیف، روبروی تهران - کانون زبان ایران4
کوچه 22.

تهران - مؤسسه آموزش 5
عالی آزاد اندیشه معین

تهران، بزرگراه یادگار امام جنوب، نرسیده به فرحزاد، خیابان 
تلفن:   .36 شماره  سوم  کوهسار  نبش  شمالی،  ایثارگران 

021 - 72863225

مشهد - مؤسسه آموزش 6
عالی آزاد اندیشه معین

مشهد، بلوار سجاد، چهار راه گلریز، برج آفتاب )ساختمان بانک 
آینده(، طبقه 9. تلفن: 37661750 -051

اصفهان – دانشگاه 7
صنعتی اصفهان

طبقه  مرکزی،  کتابخانه  اصفهان،  صنعتی  دانشگاه  اصفهان، 
همکف. تلفن: 33913668 - 031

کرمان – دانشگاه شهید 8
باهنر کرمان

انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ساختمان 
W سایت صبا. تلفن: 31323020 - 034

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره : 

تاریخ  و نحوه  برگزاري آزمون 

)الکترونیکي( زبان انگلیسي پیشرفته 

 )Tolimo(تولیمو

دوره های 159 تا 166
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محل و نام مرکز ردیف
آدرسبرگزاری

9
کرمان – مؤسسه آموزش 

عالی غیر انتفاعی غیر 
دولتی کرمان

شهرک  بازرگانی،  پل  از  بعد  والیت،  عاشقان  بزرگراه  کرمان، 
دانشگاهی صادقیه، مؤسسه آموزش عالی کرمان. 

تلفن: 33243624 - 33243628  )034(

جزیره قشم – سازمان 10
منطقه آزاد قشم

زرین،  نخل  گل ها،  میدان  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  قشم، 
دانشگاه شهرداری. تلفن: 076-35252101

ارومیه ، بلوار امامت، پایینتر از کوی دیانت، مؤسسه فرهنگی آذربایجان غربی – ارومیه11
آموزشی آواتاک. تلفن: 09426000878

دانشگاه، یزد-  دانشگاه یزد12 اصلی  پردیس  پژوهش،  چهارراه  صفاییه،  یزد- 
ساختمان امامت  - طبقه دوم. تلفن: 31234143 - 035

آمل – مرکز علمی 13
کاربردی فذا

آمل – خیابان امام خمینی )ره(، آفتاب 36، میدان حر، 
سمت راست، مرکز آموزشی علمی - کاربری فذا. تلفن: 

011-44296300-6

تبریز- بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، ساختمان خوارزمی تبریز- دانشگاه تبریز14
)آزمایشگاه مرکزی(. تلفن 041-33393548

یـادآوری 1: متقاضیـان الزم اسـت منحصـراً بـه مرکـزي کـه در زمـان ثبت نـام آن را 
انتخـاب نموده انـد، مراجعـه نماینـد؛ زیرا در سـایر مراکـز از آنها آزمون به عمـل نخواهد 

آمد.
یـادآوری ۲: متقاضیـان بـراي شـرکت در جلسـه آزمون، می بایسـت سـاعت: 7:30 
صبـح روز آزمـون، بـه مرکز برگـزاري آزمون، کـه در زمـان ثبت نام انتخـاب نموده اند 
مراجعـه نمایند. شـروع فرآیند آزمون در سـاعت 8:00 صبح روز برگـزاری آزمون خواهد 
بـود و متقاضیـان مي بایسـت نیـم سـاعت قبل از شـروع فرآینـد آزمـون، در محل حوزه 
امتحانـي مربوطـه حضور داشـته باشـند. عدم حضـور به موقع تـا فرآیند آزمـون و تأخیر 

بیـش از 15 دقیقـه، منجـر به لغو آزمـون متقاضی خواهد شـد. 
الف – شرایط و مدارک مورد نیاز برای شركت در آزمون:  

از آنجایـي کـه ایـن آزمـون به صـورت الکترونیکـي و از طریـق رایانـه برگـزار مي گـردد، 
بـراي متقاضیـان، کارت ورود بـه جلسـه آزمون پیش بیني نشـده اسـت و نیازي بـه ارائه 
کارت شـرکت در جلسـه آزمـون در ایـن روش نیسـت و متقاضیان می بایسـت با  کارت 
شناسـایی معتبر شـامل: کارت ملی هوشـمند، شناسـنامه عکسـدار جدید یا گذرنامه به 

حـوزه امتحانـی ذی ربط مراجعـه نمایند.
 آزمون زبان انگلیسـي پیشـرفته )Tolimo(، شـامل دو مرحله تسـتي و تشریحي است، 
کـه متقاضیـان بایـد از سـوی رایانه )کامپیوتر(، پاسـخ سـؤاالت تسـتي و همچنین متن 

مربوط به پاسـخ سـؤال تشـریحي را، تایـپ و ثبت نمایند.
ب – بخش ها، تعداد سؤاالت و مدت زمان پاسخگویي به آنها: 

بخش های تسـتی: شـامل 105 سـؤال اسـت، و متقاضیان باید جمعاً در مدت 80 دقیقه 
به این سـؤاالت پاسـخ دهند. 

)Structure and Written Expression( بخش اول: ساختار و بیان نوشتاري
تعداد سـؤاالت 35 سـؤال )15 سـؤال تکمیل جمله و 20 سـؤال شناسـایی خطا(، مدت 

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

 B 20 گفت و گوی کوتاه(: 20 سـؤال؛ قسـمت( A تعداد سـؤاالت 35 سـؤال )قسـمت 
)2 گفـت و گـوی طوالنـی(: 8 سـؤال؛ قسـمت C )3 سـخنرانی(: 7 سـؤال(، مـدت 

پاسـخگویي 18 دقیقـه.
سـؤاالت بخـش شـنیداري )درک مطلب شـفاهي( به صورت مسـتقل بـرای هر متقاضی 
از طریـق هدسـت پخـش خواهـد شـد و متقاضیـان بایـد، با توجه بـه متن سـؤال که از 
هدسـت پخـش مي شـود، نسـبت بـه انتخـاب یکـي از چهـار گزینـه اي کـه در رابطه با 
سـؤال مربـوط به این بخش )درک مطلب شـفاهي( اسـت، اقدام نماینـد. متقاضیان باید 
توجـه داشـته باشـند کـه متن سـؤاالت شـنیداري فقـط یک بار پخـش مي شـود و قابل 
تکرار نیسـت؛ لذا الزم اسـت که تمام حواس و دقت خود را براي شـنیدن صوت منتشـر 

شـده بـه کار ببندند تا ضـرري متوجه آنان نشـود.
)Reading Comprehension( بخش سوم: خواندن و درک مطلب

تعداد سؤاالت 35 سوال، مدت پاسخگویي 40 دقیقه.
 )Writing( بخش تشریحی: نوشتاري

شـامل یک سـؤال اسـت که متقاضیان باید در مدت 30 دقیقه از طریق رایانه )کامپیوتر( 
بـه سـؤال مربـوط پاسـخ دهنـد. متقاضیـان در این قسـمت مي بایسـت از مهـارت تایپ 

جمـالت با کیبورد برخوردار باشـند.
ج– تذكرات مهم:

1- همـراه داشـتن ماسـک سـاده سـه الیـه )بـدون فیلتـر( و دسـتکش التکـس بـرای 
متقاضیـان الزامـی اسـت و مراکـز آزمون موظف هسـتند کـه از ورود متقاضیان به سـالن 

آزمـون، بـدون همراه داشـتن لـوازم فـوق خـودداری نمایند.
2- متقاضیان می بایسـت کارت شناسایی معتبر شـامل: کارت ملی هوشمند، شناسنامه 
عکسـدار جدیـد یا گذرنامه و یک نسـخه از فرم تکمیل شـده ثبت نام اینترنتـی را همراه 

باشند.  داشته 
3– متقاضیـان بایـد از آوردن هرگونـه وسـایل اضافـي شـامل: نوشـت افـزار )خـودکار، 
خودنویـس، اتـود، روان نویـس، کاغـذ یاداشـت و ...(، کیـف یـا سـاک دسـتي، کتـاب، 
جـزوه، ماشـین حسـاب، تلفـن همـراه و ... اکیـداً خـودداري نمایند. ضمناً ممکن اسـت 
محلـي بـراي نگهـداري این وسـایل در حوزه هـاي امتحاني پیش بیني نشـده باشـد؛ لذا 

حوزه هـاي امتحانـي، مسـؤولیتي در قبـال نگهـداري از ایـن وسـایل ندارنـد.
4- صحبـت کـردن بـا سـایر متقاضیـان یـا رد و بـدل کـردن هر نـوع وسـیله، از قبیل: 
لوازم التحریر، نت )یادداشـت(، . . . در جلسـه امتحان، به عنوان تقلب و تخلف محسـوب 
مي شـود و بـا متقاضی متخلف، برابر قانون رسـیدگي به تخلفات و جرائـم در آزمون هاي 

سراسـري رفتار خواهد شـد.
5- همـراه داشـتن هرگونـه وسـایل غیرمجاز، شـامل: دسـتگاه هاي ارتبـاط الکترونیکي، 
تلفـن همـراه، ولـو بـه صـورت خامـوش، سـاعت هوشـمند، انگشـتر هوشـمند، 
دسـت بند هوشـمند، هندسـفری و یـا ماشـین حسـاب در جلسـه آزمـون، طبـق قانون 
رسـیدگي بـه تخلفـات و جرایـم در آزمون هاي سراسـري، موجب محرومیـت از گزینش 

در آزمون میشـود.
6- در صـورت بـه وجـود آمـدن هرگونـه مشـکل در فرآیند برگـزاري آزمون، الزم اسـت 
که  متقاضیان حداکثر تا یک روز بعد از برگزاری آزمون، از طریق سیسـتم پاسـخگویی 
اینترنتـی منـدرج در درگاه اطالع رسـانی سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور به نشـاني: 
www.sanjesh.org بـا این سـازمان مکاتبه و درخواسـت خـود را ثبت نمایند. بدیهی 
اسـت که درخواسـت های رسـیده بعـد از مهلت مقرر، قابل بررسـی و پی گیـری نخواهد 

بـود. ضمنـاً الزم اسـت کـه از مراجعه حضوری به سـازمان، خـودداری گردد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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جدول رشته هاي امتحاني با آزمون و پذیرش براساس سوابق تحصیلي )بدون آزمون(  كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال1400

* پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصیلي غیرپزشکي دانشگاه آزاد اسالمي و رشته هاي تحصیلي مهندسي بهداشت محیط دانشگاه مذكور، صرفًا براساس 
سوابق تحصیلي )معدل كل دوره كارداني( 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 كدرشته محل هاي دانشگاه آزاد اسالمي، متعاقبًا از طریق 

درگاه اطالع رسانی  مركز  سنجش و پذیرش دانشگاه مذكور به اطالع متقاضیان عالقه مند خواهد رسید.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص :

تاریخ ثبت  نام و انتخاب رشته آزمون

 كارداني به كارشناسي 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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ــرکت  ــی ش ــون نهای ــال در آزم ــه امس ــی ک دانش آموزان
ــای  ــد پروتکل ه ــته، بای ــال گذش ــد س ــد، همانن می کنن
بهداشــتی را رعایــت کننــد  تــا دچــار بیمــاری نشــوند و 
بتواننــد در تندرســتی کامــل ایــن مرحلــه را طــی نمایند. 
در زیــر، نکاتــی چنــد، کــه رعایــت آنهــا از ســوی والدیــن 
ــد،  ــه نظــر می رس ــن دوران الزم ب ــوزان  در ای و دانش آم

ــردد. ــر می گ ذک

آنچه والدین باید رعایت كنند 
ــان  ــدازه فرزندانت ــه ان ــما ب ــه ش ــم ک ــم می دانی ــا ه *م
و  آرامــش روحــی  و  امتحاناتشــان  نتیجــه  نگــران  
ســالمت جســمی آنهــا هســتید، امــا ایســتادن در کنــار 
درِ حــوزه امتحانــی، هیــچ کمکــی بــه فرزندتــان نخواهــد 
کــرد و فقــط باعــث تراکــم جمعیــت و ایجــاد ترافیــک  

می شــود؛ از ســوی دیگــر، تراکــم جمعیــت، خطــر ابتــال 
بــه بیمــاری کرونــا را افزایــش می دهــد؛ پــس لطفــاً بعــد 
از رســاندن فرزندتــان  بــه حــوزه آزمــون، ایــن مــکان را 
تــرک کنیــد یــا در کوچه هــا و خیابان هــای اطــراف، در 

اتومبیــل خــود منتظــر وی بمانیــد. 
ــان،  ــا منزلت ــون ت ــل آزم ــل دوری مح ــه دلی ــر ب * اگ
ــا  ــزاری، ت ــوزه برگ ــی ح ــان حوال ــه در هم ــد ک مجبوری
پایــان آزمــون منتظــر فرزندانتــان بمانیــد، لطفــاً کمــی از 
حــوزه آزمــون فاصلــه بگیریــد، و اگرخــودروی شــخصی 
داریــد، در خــودروی شــخصی خــود منتظــر آنهــا بمانید، 
ــارک  ــون پ ــل آزم ــی مح ــودرو را در نزدیک ــه خ و البت

نکنیــد.
ــای  ــن در روزه ــی رفت ــان و از مهمان ــرش مهم * از پذی
امتحــان خــودداری کنیــد تــا، عــالوه بــر ایجــاد آرامــش 

روانــی بــرای فرزندتــان، از احتمــال انتقــال بیمــاری کرونا 
بــه وی نیــز خــودداری کنیــد.

آنچه دانش آموزان باید رعایت  كنند
* اســتفاده از ماســک، بهتریــن راهــکار بــرای جلوگیری 
از ابتــال بــه بیمــاری کروناســت؛ پــس حتمــاً از زمــان 
ــه  ــه خان ــار دیگــر ب ــه ب ــی ک ــا زمان ــه ت خــروج خان
بازمی گردیــد، بــه صورتتــان ماســک داشــته باشــید، 
ــتر در  ــه بیش ــل آنک ــه دلی ــدت، ب ــن م ــر در ای و اگ
ــد و  ــک نداری ــه زدن ماس ــادت ب ــد، ع ــه بوده ای خان
می ترســید کــه نتوانیــد بــا وجــود ماســک، تمرکــز و 
آرامــش الزم را بــرای ارائه یک آزمون مطلوب داشــته 
ــات،  ــا امتحان ــده ت ــی مان ــای باق ــن روزه باشــید، ای
ــرایطی  ــد و در ش ــک بزنی ــاعت ماس ــد س روزی چن

برای تندرستی خودمان و دیگران :

رعایت این نڪات را جدی بگیریم
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مشــابه بــا حــوزه امتحانــی، از خــود آزمــون بگیریــد.
ــال  ــری از انتق ــرای جلوگی ــردار ب ــک های فیلت * ماس
ــه جــای آن، از  ــا مناســب نیســتند؛ ب بیمــاری کرون
ماســک های ســه الیــه، کــه بــه وفــور در فروشــگاه ها 

ــد. ــتفاده کنی ــود، اس ــت می ش یاف
* ماســک بایــد بینــی و دهــان شــما را  بــه طــور کامل 
بپوشــاند و انــدازه صورتتــان باشــد . در صورتــی کــه 
ماســکتان کمــی شــل اســت، بنــد آن را گــره بزنیــد 

تــا کوچکتــر و انــدازه صورتتان بشــود. 
ــس  ــک نف ــود ماس ــا وج ــوان ب ــی می ت ــه راحت * ب
کشــید؛ پــس در هنــگام برگــزاری آزمــون، بــه بهانــه 
آنکــه نمی توانــم بــا وجــود ماســک بــه خوبــی نفــس 
بکشــم، آن را برنداریــد و ســالمت خــود و دیگــران را 

بــه خطــر نیندازیــد. 
* اگــر الزم شــد کــه بــرای لحظاتــی ماســک خــود را از 
صورتتــان برداریــد، ماســک را از بندهایــش بگیرید و 

بــه خــوِد ماســک دســت نزنید. 
* بــرای جلوگیــری از ازدحــام در هنــگام ورود بــه 
حــوزه امتحانــی، حداقــل نیــم ســاعت زودتــر از زمان 

تعییــن شــده در حــوزه حضــور داشــته باشــید.
ــا  ــی را ب ــه اجتماع ــان، فاصل ــد از امتح ــل و بع * قب
ــد،  ــت کنی ــود رعای ــی های خ ــتان و همکالس دوس

ــت  ــتید و مدت هاس ــا هس ــگ آنه ــه دلتن ــر چ و اگ
ــد،  ــات نکرده ای ــک مالق ــتانتان را از نزدی ــه دوس ک
ــا آنهــا جــداً خــودداری  از دســت دادن و روبوســی ب

ــد. فرمایی
ــد  ــی، چن ــد عفون ــک ژل ض ــه ی ــت ک ــوب اس * خ
ماســک اضافــی و چنــد دســتمال کاغــذی بــه همراه 
ــض  ــه تعوی ــاز ب ــورت نی ــا در ص ــید ت ــته باش داش
ــد(، از  ــاره ش ــکتان پ ــد ماس ــر بن ــاًل اگ ماســک )مث
ــود  ــا اگــر نیــاز ب ماســک جدیــد اســتفاده کنیــد؛ ی
کــه دســت بــه چشــمتان بزنیــد، بــه ژل ضدعفونی و 

دســتمال کاغــذی، دسترســی داشــته باشــید. 
ــب  ــد ضری ــز می توان ــورت نی ــیلد ص ــتفاده از ش * اس
ــم  ــا تراک ــه ب ــوص هنگامی ک ــه خص ــان را، ب اطمین
جمعیــت مواجــه هســتید )مثــل زمــان ورود و خروج 

بــه حــوزه آزمــون(، بــاال ببــرد.
ــا دو  ــک ی ــک بطــری آب و ی ــا خــود ی ــد ب * می توانی
آب نبــات یــا شــکالت بــه  جلســه آزمــون ببریــد  تا 
در صــورت نیــاز، از بطــری شــخصی و خوراکــی خود 

ــتفاده کنید. اس
* هنگام اســتفاده از ســرویس بهداشــتی حــوزه آزمون، 
حتمــاً از ماســک اســتفاده کنیــد و بعــد از اســتفاده 
نیــز حتمــاً دســت های خــود را بــا آب و صابــون مایع 

بشــویید و از ژل ضدعفونی استفاده کنید و دست های 
خــود را بــا دســتمال کاغــذی خشــک کنیــد.

ــوید و در  ــل نش ــوه غاف ــبزیجات و می ــوردن س * از خ
ــه و  ــارج از خان ــای خ ــوردن غذاه ــدت از خ ــن م ای

ــد. ــا جــداً خــودداری کنی فســت فوده
ــایند  ــان خوش ــه حالت ــد ک ــاس  کردی ــر احس  * اگ
ــا  ــد و ب ــه کنی ــک مراجع ــه پزش ــاً ب ــت، حتم نیس
مســؤول حــوزه آزمــون نیــز هماهنــگ کنیــد تــا در 
ــه دور از ســایر دانش آمــوزان،  شــرایطی مناســب و ب
ــه  ــد ک ــت کنی ــود. دق ــه ش ــان گرفت ــما امتح از ش
ــراد یکســان  ــه اف ــرای هم ــا ب ــاری کرون ــم بیم عالئ
نیســت؛ پــس نســبت بــه بــروز هــر عالمتــی در خود 

حســاس باشــید و آن را جــدی بگیریــد.  
* جــدی گرفتــن عالئــم بیمــاری، بــه معنــای ایجــاد 
اســترس در خــود و تــرس از بیمــاری نیســت؛ چــرا 
ــی  ــتم ایمن ــد سیس ــرس، می توان ــترس و ت ــه اس ک
بدنتــان را ضعیــف کنــد و شــما را بیشــتر در معــرض 
ــه  ــید ک ــته باش ــه داش ــد. توج ــرار ده ــاری ق بیم
ــال  ــوزان س ــایر دانش آم ــابه س ــما، مش ــرایط ش ش
دوازدهــم اســت؛ پــس نگــران نباشــید و بــا رعایــت 
ــود راه  ــه دل خ ــی ب ــتی، ترس ــای بهداش پروتکل ه

ندهید.  

جدی گرفتن عالئم بیماری، به معنای ایجاد استرس در خود و ترس از 

بیماری نیست؛ چرا كه استرس و ترس، می تواند سیستم ایمنی بدنتان را 

ضعیف كند و شما را بیشتر در معرض بیماری قرار دهد
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به اطالع متقاضیان پذیرش در دوره هاي کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه  ای 
و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي - غیر انتفاعي در سال 1400 مي رساند که »سامانه 
تا  مورخ 1400/03/30  یکشنبه  روز  از  اینترنتي  به صورت  رشته«،  انتخاب  و  ثبت نام 
روز یکشنبه مورخ 1400/04/06 فعال می شود؛ بر این اساس، ضرورت دارد که همه 
راهنماي  »دفترچه  دقیق  مطالعه  از  پس  و  گرفته شده  نظر  در  مهلت  در  متقاضیان، 
 ثبت نام و انتخاب رشته« و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز ثبت نام، به درگاه 
اطالع رساني این سازمان به نشاني:  www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام 
در سامانه برای پذیرش در این دوره ها اقدام کنند. با توجه به اینکه ثبت نام و انتخاب رشته، 
همزمان در یک مرحله انجام مي شود، متقاضیان می بایست با توجه به رشته محل هاي 
اعالم شده در »دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته«، نسبت به انتخاب و درج رشته  

محل هاي مورد عالقه خود در »سامانه ثبت نام و انتخاب رشته« اقدام کنند.

اطالعیه تکمیلي و همچنین »دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته« این پذیرش 
همزمان با شروع ثبت نام، در تاریخ 1400/03/30 در درگاه اطالع رسانی این سازمان منتشر 
می شود. متقاضیان الزم است که برای اطالع از جزئیات شرایط و ضوابط پذیرش، دفترچه 
راهنمای مذکور را به دقت مطالعه کنند. همچنین آزمون آن دسته از رشته هایي که پذیرش 
در آنها به شیوه » با آزمون« است، در روز جمعه مورخ 1400/05/22 برگزار خواهد شد. 
ضمناً فهرست مجموعه های ثبت  نامی با ذکر مشخصه »شیوه پذیرش« )جداول شماره 
1 و 2( و »دیپلم های مجاز به تحصیل در هر رشته گرایش« )جدول شماره 3( و منابع و 
ضرایب دروس 5 مجموعه ثبت نامي پذیرش با آزمون )جدول شماره 4(، به شرح ذیل این 

اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده است، برای اطالع متقاضیان اعالم می شود.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

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

فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي - غیرانتفاعي در سال 1400

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

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

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

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

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

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

قانونی خواهد شد.

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

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

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

اصالح كد ضریب و ضرایب دروس امتحاني رشته گرایش »دكتری پیوسته ریاضی گرایش ریاضی كاربردی«  از  

مجموعه امتحانی »1۲08- ریاضي« در آزمون كارشناسي ارشد ناپیوسته سال1400
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور 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 تدریسكد كتابنام كتاب نام درس

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

2- عربی

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

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

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

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

علوم انسانی  برای دیپلمه های علوم و معارف 
اسالمی

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

3- فرهنگ و معارف اسالمی

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

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

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

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

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

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

4- زبان 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 تدریسكد كتابنام كتاب نام درس

1- ریاضیات

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

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

99دوازدهم112215ریاضیات گسسته 

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

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

جـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسكد كتابنام كتاب نام درس

98یازدهم111237زمین شناسی 1- زمین شناسی

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

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

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

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

دـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسكد كتابنام كتاب نام درس

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

97دهم110221اقتصاد 2- اقتصاد

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

4- زبان عربی

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

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

99دوازدهم112208عربی، زبان قرآن )3(

5- 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 8- فلسفه
99دوازدهم112226فلسفه )2(

97دهم110223منطق9- منطق
98یازدهم111224روانشناسی10- روانشناسی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 	 	 	 	
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قسمت هایي از کتاب درسي که در آزمون سراسري سال 1400 نباید از آنها سؤال طراحي شود

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال 1400
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 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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