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برای برنامه ريزي،
 فردا بسیار دير است!

از سوی سازمان سنجش اعالم شد :

اسـامی پذیرفته شدگان 
آزمون دکتری سال 1400

اطالعیه های سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

ثبت نام دوره های مهندسی فناوری و 
 کاردانی فنی و حرفه ای 

علمی - کاربردی مهر ماه 1400 

اطالعیه های سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

تمدید تاریخ  ثبت نام و انتخاب رشته دوره هاي کارداني 
نظام جدید فني و حرفه اي و کارشناسی ناپیوسته سال 1400

بی  درنگ، اولین قدم موفقیت را بردارید

هنر سالم غذا خوردن!

به صورت مجازی:

امتحانات ترم تابستانی 
دانشگاه پیام نور 

علی رغم تعطیلی برگزار می شود

اعالم  پیام نور  عمومی دانشگاه  روابط  کل  مدیر 
کرد: علی رغم تعطیلی های اعالم شده، امتحانات 
ترم تابستانی دانشگاه پیام نور، با توجه به مجازی 

بودن آن، در زمان تعیین شده برگزار می شود.
تمام  تابستانی  ترم  گفت:  بهروز  حسین  امیر  دکتر 
)یکشنبه  گذشته  روز  پیام نور،  دانشگاه  الکترونیک 
24 مرداد ماه( به پایان رسید و امتحانات پایان ترم 

تابستانی پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تمام امتحانات پایان 
الکترونیکی  ترم تابستانی دانشگاه پیام نور به صورت 
در بسترهای سامانه مجازی دانشگاه برگزار می شود، 
الی   25( شده  اعالم  تعطیلی های  علی رغم  بنابراین، 
30 مرداد ماه 1400(، امتحانات به قوت خود در زمان 

تعیین شده برگزار می شود.
مدیر کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور تأکید کرد: با 
توجه به الکترونیکی بودن آزمون ها، امتحانات این ترم 

به هیچ وجه لغو نخواهد شد.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص:

 لغو آزمون زبان انگلیسي پیشرفته تولیمو )Tolimo( در دوره 164
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پست الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت امام حسین )ع( فرمودند: 
به  منکر،  از  نهي  و  معروف  به  امر  از  خداوند 
کرده  آغاز  خود،  جانب  از  فریضه اي  عنوان 
است؛ چون مي دانسته که هرگاه این فرضیه ادا 
گردد و برپا داشته شود، تمام فرایض دیگر، از 
آسان و دشوار، برپا داشته خواهد شد؛ چرا که 
امر به معروف و نهي از منکر، دعوت به اسالم 
است، همراه با رّد مظالم و مخالفت با ستمکار 
و تقسیم بیت المال و غنایم و گرفتن به جاي 
صدقات ]زکات[ و هزینه کردن به جاي آنها. 

در هر بام و شام از خدا بترس، و از فریب دنیا 
بر خود بیم دار، و هیچ گاه دنیا را امین مشمار. 

حضرت امام حسین )ع( در تفسیر آیه »الّذین 
)کساني  الصاله  اقاموا  االرض  في  مّکّناهم  ان 
که اگر ما به آنها در زمین قدرت و حکومت 
دهیم، نماز را برپا مي دارند( فرمودند: این در 

اکثر داوطلبان آزمون سراسری، هر ساله با گذشت چند مورد ما اهل بیت )ع( است.
روز از سال تحصیلي و شروع مهر ماه، در اندیشه تهیه 
و تدوین یک برنامه درسي منسجم براي آمادگي هر 
چه بیشتر به منظور شرکت مفید و اثربخش در آزمون 
موردنظر خود به سر مي برند، و در این میان، عده اي که 
روي این مسأله درنگ بیشتري کرده و با دوراندیشي 
مشاوران  با  که  مشورتي  با  مي نگرند،  کار  آینده  به 
آموزشي و دبیران با تجربه آموزش و پرورش یا کساني 
که در آزمون هاي سال هاي گذشته موفق بوده اند به 
عمل مي آورند، قدری زودتر از دیگران، اقدام به تدوین 
برنامه آموزشي مي کنند و بدین ترتیب از همین حاال، 
که کمی بیش از یک ماه تا آغاز سال تحصیلی مانده 
است، مطالعات درسي روزانه خود را در قالب برنامه هاي 
عملیاتي آغاز مي کنند، و حتي فراتر از آن، فعالیت هاي 
شخصي و زندگي روزانه خویش را نیز با آن برنامه ها 

تنظیم کرده و همسان مي نمایند.
در مورد برنامه ریزي درسي داوطلبان آزمون ها، چه در 
این ستون و چه در قالب مقاالتي که در شماره هاي 
مختلف نشریه تاکنون منتشر شده است، با شما بارها 
سخن گفته ایم و پس از این نیز صحبت خواهیم کرد؛ 
اما نکته قابل تأمل در این مجال، که شایسته است مّد 
نظر داوطلبان آزمون هاي مختلف قرار گیرد، آن است 
که این برنامه ها الزم است اوالً بر مبناي صحیح علمي 
از این از  افراد موفقي که پیش  و تجربیات آموزشي 
گردونه آزمون ها عبور کرده  و در رشته مطلوب خود 
در یکي از مقاطع تحصیلي مشغول به تحصیل شده اند 
تنظیم شود، و ثانیاً به دور از هرگونه آرمان گرایي صرف 
نمي توانیم  اول، سخن خاصي  تأکید  مورد  در  باشد. 
بگوییم جز آنکه به داوطلبان بگوییم، عالوه بر آنکه 
برنامه تنظیمي آنها براي مطالعات درسي باید کاماًل 
علمي بوده و بر مبناي اصول صحیح و تجربیات سایر 
افراد موفق باشد، الزم است که در آن برنامه، روحیات 
شخصي هر داوطلب، که از فردي به فرد دیگر کاماًل 
متغّیر و متفاوت است، نیز مالحظه شده و براساس 
برنامه درسي داوطلب مورد نظر چیده شود؛ به  آن، 
بگوییم علي رغم مشترکات  دیگر سخن، مي خواهیم 
یک برنامه درسي، که براي داوطلبان یک آزمون قابل 
در  تغییر  درصدي  که  است  شایسته  است،  توصیه 
اجراي این برنامه را نیز بر مبناي مالحظات شخصي و 
روحیات فردي در نظر گرفت تا قابلیت اجرایي باالیي 
براي افراد مختلف داشته باشد؛ براي مثال، نمي توان 
ساعات بیشتري را در برنامه درسي روزانه یا هفتگي 

به مطالعه درسي اختصاص داد که داوطلبي در آن 
درس قوي بوده و با یک بار مطالعه عمیق مي تواند بر 
مطالب آن درس تسلط پیدا کند، و همین نسخه را نیز 
براي داوطلب دیگري که در درس مورد نظر ضعیف 
است تجویز کرد؛ بلکه در مثال پیشگفته، راه صحیح و 
منطقي این است که ساعات بیشتري را به درسي که 
در آن ضعیف هستیم در برنامه مان اختصاص دهیم و 
ساعات کمتري را براي درسي که در آن قوي هستیم 

منظور نماییم. 
 نکته پایاني در این مجال آنکه براي تهیه و تدوین 
یک برنامه  درسي منسجم، داوطلبان باید طاقت و توان 
روحي و جسمي خود را در نظر بگیرند و بر اساس آن، 
و همین طور شناختي که از »خود« دارند، به انجام این 
امر مهم اقدام نمایند؛ مثاًل اگر کسي مي تواند به صورت 
درسي  مطالعات  ساعت   12 تا   10 روزي  یکنواخت 
داشته باشد و این کار تداخل و تزاحمي با سایر امور 
زندگي روزانه او ندارد، حتماً شایسته است که به انجام 
این کار و برنامه ریزي صحیح براي عملیاتي ساختن آن 
اقدام نماید، و فرد دیگري که از طاقت و توان پایین تري 
برخوردار است نیز الزم است که ساعات متناسب با طاقت 
و توان خود را براي مطالعات درسي در نظر بگیرد و ... 
آنچه در سطور باال گفته شد مختصري از بسیار بود و 
اگر پس از این، مجال و فرصتي دوباره فراهم آمد، باز 
هم با شما در این زمینه سخن خواهیم گفت. حاصل 
سخن آنکه برنامه ریزي درسي، همانند نقشه احداث 
یک ساختمان به شمار مي آید که اگر بر مبناي اصول 
پایه ریزي  و  طراحي  هدفمند  به صورت  و  مهندسي 
شود، ساختمان را از هرگونه آسیب ناشي از حوادث 
از  و خالي  ... مصون  و  و سیل  زلزله  مانند:  طبیعي، 
گزند نگه خواهد داشت و در غیر این صورت، بنایي 
که بر آن ساخته شود، جز داشتن ظاهر زیبا، از هرگونه 
استحکامي عاري خواهد بود و با کمترین لرزشي فرو 
با  تاکنون و  اگر  خواهد ریخت؛ پس داوطلبان عزیز! 
فاصله سي و چند روزه ای که تا سال تحصیلی جدید 
داریم، هیچ گونه اقدامي براي تهیه و تدوین یک برنامه 
منسجم درسي به منظور آمادگي بیشتر خود در آزمون 
مورد نظرتان نکرده اید، انجام این کار را به مثابه کلیدی 
برای موفقیت که در دستان شماست، جدي بگیرید؛ 
زیرا امروز وقت کوشش، تالش و جدیت در انجام این 

کار است و فردا بسیار دیر است.         
موفق باشید

برای برنامه ريزي، فردا بسیار دير است!



3 25 مرداد ماه 1400، سال بیست و ششم ، شماره 20

رئیس صندوق رفاه انشجویان وزارت علوم خبر داد:
جزئیات طرح تشویقی برای دانش آموختگان 

بدهکار به صندوق رفاه 

از  علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
تصویب طرح تشویقی برای دانش آموختگان بدهکار 
به این صندوق خبر داد و گفت: جزئیات این طرح، 

طی روزهای آینده اعالم می شود.
برای  تشویقی  طرح  به  اشاره  با  مطیعی،  ناصر  دکتر 
از  طرح  این  گفت:  صندوق،  به  بدهکار  دانش آموختگان 
سوی هیأت امنای صندوق به تصویب رسیده و بندهای 

مختلفی در این طرح مصوب شده است.
مورد  در  بیشتر  طرح،  این  مصوبات  داد:  ادامه  وی 
و  داشته  معوق  قسط های  که  است  دانش آموختگانی 
مقررات  براساس  آنها،  موقع  به  پرداخت  عدم  دلیل  به 
صندوق باید اقساط خود را یکجا پرداخت کنند. برای این 
دانش آموختگان، در دو تا سه گروه، مشوق ها، تخفیف ها 
و بخشودگی هایی پیش بینی شده است که جزئیات آن، 
طی روزهای آینده به اطالع تمامی دانش آموختگان خواهد 

رسید.
دکتر مطیعی، با اشاره به افزایش دو برابری وام تحصیلی 
امنای  هیأت  دیگر  مصوبه  افزود:  متأهل،  دانشجویان 
صندوق رفاه دانشجویان در خصوص دانشجویان متأهل بود 
که بر این اساس، وام تحصیلی دانشجویان متأهل دو برابر 
دانشجویان مجرد تصویب شد و این مصوبه نیز از مهر ماه 

امسال عملیاتی خواهد شد.
 

مهلت ثبت نام بدون آزمون )ویژه استعدادهای 
درخشان( دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد 

تمدید شد 

استعدادهای  )ویژه  آزمون  بدون  ثبت نام  مهلت 
درخشان( مقطع کارشناسی ارشد رشته های پزشکی و 
غیرپزشکی سال  ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسالمی تمدید شد.

دانشگاه آزاد اسالمی، از تمدید ثبت نام بدون آزمون ویژه 
 استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال 1400 تا 

شنبه 30 مرداد ماه خبر داد. 
الکترونیکی  ثبت نام  سامانه  به  مراجعه  با  باید  داوطلبان 
آدرس: به  فارغ التحصیلی  و  پذیرش  سنجش،   مرکز 
 www.azmoon.org پس از مطالعه دفترچه راهنما و 
در صورت داشتن شرایط ویژه استعدادهای درخشان مقطع 
کارشناسی ارشد، ابتدا نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام 
کرده و سپس با ورود به سامانه یاد شده، نسبت به ثبت نام 

و انتخاب رشته محل های درخواستی اقدام کنند.
ضمناً داوطلبان الزم است که پس از انتخاب رشته محل، 
کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه کرده و تا 

زمان اعالم نتایج، آن را  نزد خود حفظ کنند.

برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰:
مبالغ چهار وام دانشجویی شهریه، ودیعه مسکن، 

ضروری و تحصیلی اعالم شد

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، مبالغ چهار 
را  تحصیلی  و  مسکن، ضروری  ودیعه  وام شهریه، 

برای سال تحصیلی جدید )۱۴۰۰-۱۴۰۱ ( اعالم کرد.
اخیراً چهار وام شهریه، ودیعه مسکن، ضروری و تحصیلی، 
با مصوبه هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان برای سال 
تحصیلی جدید )1400-1401( تا سقف 30 درصد افزایش 

یافت. مبالغ این وام ها برای سال جدید به شرح زیر است:
مبلغ »وام تحصیلی« برای همه مقاطع تحصیلی در سال 
تحصیلی گذشته 1 میلیون و 500 هزار تومان تا 2 میلیون 
تومان در هر نیمسال بود که با مصوبه  جدید به 1میلیون 
و 900 هزار تومان تا 2 میلیون و 600 هزار تومان افزایش 

یافت.
مبلغ »وام ضروری« به تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی 
در سال تحصیلی گذشته متفاوت بود که بر این اساس، 
در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد 
ناپیوسته، حداکثر تا سقف 7 میلیون و 800 هزار تومان، در 
مقطع کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته غیر 
بورسیه، حداکثر تا سقف 10 میلیون و 400 هزار تومان، و 
مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری پیوسته و دکتری 
حرفه ای، حداکثر تا سقف 13 میلیون تومان افزایش یافت.

همچنین »وام ودیعه مسکن« برای همه مقاطع تحصیلی در 
 شهر تهران 25 میلیون تومان، در کالن شهرها 20 میلیون تومان

 و در سایر شهرها 15 میلیون تومان در نظر گرفته شده 
بود که این مبالغ نیز با 30 درصد افزایش، به ترتیب در 
 تهران به 32 میلیون و 500 هزار تومان، در کالن شهرها به
 26 میلیون تومان، و در سایر شهرها به 19 میلیون و 500 

هزار تومان افزایش یافت.

در نهایت، بر اساس تصمیمات جدید در سال تحصیلی 
جدید، »وام شهریه« برای دانشجویان کاردانی، کارشناسی 
پیوسته و ناپیوسته، به مبلغ 1 میلیون و 300 هزار تومان، 
کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته و دکتری حرفه ای و 
دکتری پیوسته، 2 میلیون و 600 هزار تومان، و دکتری 
تومان  هزار  و 500  میلیون  مبلغ 6  ناپیوسته،  تخصصی 

خواهد بود.

برای سال تحصیلی  ۱۴۰۱-۱۴۰۰:
الزام ارائه گواهی کسر از حقوق برای

 دریافت وام دانشجویی لغو شد

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مقرر کرد که 
همانند  نیز،   )۱۴۰۱-۱۴۰۰( آینده  تحصیلی  در سال 
سال تحصیلی گذشته، ارائه گواهی کسر از حقوق 

برای پرداخت وام الزامی نباشد.
بر اساس تصمیمات جدید صندوق رفاه دانشجویان وزارت 
علوم، با توجه به شرایط موجود، در بعضی از دانشگاه هایی 
که خوابگاه ندارند و دانشجو را در خوابگاه های استیجاری 
بیرون از دانشگاه اسکان می دهند، مقرر شده است که در 
شهرهایی مثل تهران، به ازای هر دانشجو 5 میلیون تومان، 
نیز  و سایر شهرها  تومان،  میلیون  برای کالن شهرها 4 
3 میلیون تومان وام ودیعه مسکن گروهی به دانشگاه ها 
پرداخت گردد که این مهم برای سهولت و تسریع در اسکان 
دانشجویان مصوب شده و با هدف ایجاد رفاه و آسایش بهتر 

برای دانشجویان است.
همچنین در خصوص تسهیل پرداخت وام به دانشجویان 
در شرایط فعلی جامعه، قباًل ارائه گواهی کسر از حقوق 
به شرایط شیوع  توجه  با  اما  بود،  وام الزم  برای دریافت 
بیماری کرونا و احتمال خطر ابتالء به این بیماری در رفت 
و آمدها و نیز سختِی یافتن ضامِن مورد تأیید، مقرر شد که 
در سال تحصیلی آینده )1400-1401( نیز، همانند سال 
تحصیلی گذشته، ارائه گواهی کسر از حقوق برای پرداخت 

وام الزامی نباشد.
ضمناً طرح تشویقی برای دانش آموختگان بدهکار به صندوق 
رفاه وزارت علوم، به تصویب هیأت امنا رسیده که دارای 
بندهای مختلفی است و به واسطه آن، دانش آموختگانی که 
بیش از 10 قسط معوق داشته و بدهی آنان به دین حال 
تبدیل شده است، در صورت پرداخت بدهی معوق، مانده 
بدهی شان قابل باز تقسیط است که جزئیات این بندها بعداً 

به اطالع تمامی دانش آموختگان خواهد رسید.
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توجه پذیرفته شدگان آزمون ورودي  دوره دکتري »Ph.D« نیمه متمرکز سال1400 را، به 
توضیحات ذیل در دو بخش، جلب می نماید. 

بخش اول: پذیرفته شدگان تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي )به جز دانشگاه 
آزاد اسالمي(.

 بخش دوم: پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي.
یادآوری مهم: متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفته شدگان یکي از دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي و هم در ردیف پذیرفته شدگان یکي از واحدهای دانشگاه 
آزاد اسالمي قرار مي گیرند، توجه داشته باشند که منحصراً مي توانند در یکي از 
کدرشته محل هاي قبولي ثبت نام نمایند، و به عبارتي مجاز به ثبت نام در هر دو 
محل قبولي نیستند؛ در غیر این صورت، مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

بخش اول: مربوط به همه پذیرفته شدگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
)به جز دانشگاه آزاد اسالمي(

الف( تاریخ ثبت نام از پذیرفته شدگان: 
متقاضیاني  که  اسامي  آنها به  عنوان  پذیرفته شدگان  نهایي  هر یک  از کدرشته محل هاي  
تحصیلي اعالم  شده  است ، الزم است که براي اطالع از تاریخ و مدارک ثبت نام )عالوه بر 
مدارک مندرج در این اطالعیه(، از روز سه شنبه مورخ 1400/05/26 )فردا( به درگاه 

اطالع رساني دانشگاه یا مؤسسه محل قبولي خود مراجعه نمایند. 
ب( مدارك  الزم  براي  ثبت نام : 

1- اصل  و یک نسخه تصویر مدارک  کارشناسي  و کارشناسي ارشد مورد تأیید وزارت  علوم، 
تحقیقات  و فناوري  یا وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشکي  یا شوراي عالي انقالب  
فرهنگي  که  در آن  معدل  دوره هاي  کارشناسي  و کارشناسي ارشد پذیرفته شده قید شده  باشد.
1-1- پذیرفته شدگاني  که  به  دالیلي  قادر به  ارائه  اصل  مدرک  کارشناسي ارشد )فوق لیسانس( 
نیستند، الزم  است که اصل  گواهي  تأیید شده  از سوی دانشگاه یا مؤسسه  آموزش  عالي  
محل اخذ مدرک مذکور را با محتوي فرم ذیل این اطالعیه که در سایت سازمان 
سنجش آمده است، تکمیل و پس از تأیید مؤسسه محل تحصیل، در زمان ثبت نام به 

مؤسسه محل قبولي ارائه نمایند.
2-1- پذیرفته شدگاني  که  در زمان ثبت نام براي شرکت در آزمون، دانشجوي سال آخر 
تا تاریخ 1400/6/31 فارغ التحصیل شوند.  مقطع کارشناسي ارشد بوده اند،  مي بایست 
دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی ارشد، الزم است که معدل کل واحدهاي گذرانده 
آنان بر اساس  ) 0( تا )20( تا تاریخ 99/11/30 )یا حداکثر تا تاریخ 1400/6/31( از سوی 
مؤسسه آموزش عالي محل فارغ التحصیلي دوره کارشناسي ارشد در فرم مخصوص )مندرج 
در صفحه 70 دفترچه راهنماي ثبت نام و  شرکت در آزمون  یا  فرم مندرج در صفحه 
175 دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي( درج شود و آن را پس از تأیید مسؤول 

ذي ربط به هنگام ثبت نام ارائه نمایند.
3-1- بر اساس مصوبه جلسه مورخ 548 مورخ 1383/7/28 شوراي عالي انقالب فرهنگي 
در مورد مدارک تحصیلي صادر شده از سوی مدیریت یکي از حوزه هاي علمیه قم و 
خراسان، فضال و طالب حوزه هاي علمیه، که بر اساس مدرک صادر شده از سوی مدیریت 
یکي از حوزه هاي علمیه قم و خراسان دوره سطح 3 را گذرانده اند یا تا تاریخ 1400/6/31 
فارغ التحصیل مي شوند، منحصراٌ مي توانند در یکي از کدرشته هاي امتحاني مرتبط در گروه 
علوم انساني ثبت نام و در آزمون آن شرکت نمایند و در صورت پذیرفته شدن، مشروط به 
گذراندن دروس پیش نیاز، به تشخیص گروه آموزشي ادامه تحصیل دهند. این دسته از 
متقاضیان باید تصویر مدرک فراغت از تحصیل خود را، که از سوی مدیریت حوزه هاي 

علمیه صادر گردیده است، در اختیار داشته باشند.
شرکت  »آیین نامه  شرایط  حائز  مي بایست  معادل  تحصیلي  مدارک  دارندگان   -1-4
دارندگان مدارک معادل و غیررسمي در آزمون هاي ورودي مقاطع باالتر« مصوبه جلسه 
845 شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، که طي بخشنامه 
تمامی  به  متبوع  وزارت  آموزشي  معاونت  سوی  از  مورخ 92/5/28  شماره 2/77633 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ابالغ گردیده است، باشند. آن عده از دارندگان مدارک 
معادل، که قبل از تاریخ ابالغ مصوبه جلسه شماره 432 مورخ 1377/9/3 شوراي عالي 
انقالب فرهنگي )مبني بر ممنوعیت برگزاري دوره هاي معادل( در دوره هاي معادل پذیرفته  

شده اند، در شمول این مصوبه قرار مي گیرند.
5-1- بر اساس مصوبه جلسه 771 مورخ 94/8/26 شوراي عالي انقالب فرهنگي، همه 
دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت فرهنگیان، که طي سال هاي 1377 تا 1381 به 
دوره هاي مذکور راه یافته اند، حسب مورد، از تسهیالت مصوبه شماره 2/77633 مورخ 

94/5/28 براي ادامه تحصیل در مقاطع رسمي باالتر برخوردار مي شوند.
2- اصل  و تصویر از تمام  صفحات  شناسنامه  و کارت ملي.

3- عکس  تمام  رخ  4×3 تهیه  شده  در سال  جاري )به تعداد اعالم شده از سوی دانشگاه 
محل قبولی ( .

4- ارائه مدرکي که  وضعیت  نظام  وظیفه آنها  را با توجه  به  بند »مقررات  وظیفه  عمومي«  
مندرج  در صفحه 18 و 19 دفترچه  راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي  دوره 

دکتري »Ph.D« )نیمه متمرکز( سال 1400 مشخص  کند )براي  برادران (.
یا  ایثارگران(  امور  و  شهید  )بنیاد  ایثارگران  سهمیه  از  استفاده  با  که  متقاضیاني   -5
رزمندگان پذیرفته  شده اند، در زمان ثبت نام، ملزم به ارائه تأییدیه سهمیه قبولي نیستند و 
مالک عمل براي ثبت نام، همان عنوان درج شده در لیست هاي ارسالي به مؤسسات است.
6- ارائه معرفي نامه رسمي مبني بر واجد شرایط بودن براي استفاده از امتیاز ویژه مربیان 

»رسمي- قطعي« یا »رسمي- آزمایشي« دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی.
6-1-  مربیان دانشگاه آزاد اسالمي، تنها با معرفي نامه صادره از سوي مرکز جذب و امور 

هیأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، امکان بهره مندي از این سهمیه را خواهند داشت.
6-2- متقاضیانی که با سهمیه مربي پذیرفته  شده اند، مي بایست موافقت رسمي دانشگاه 

محل خدمت خود را به دانشگاه محل قبولي در زمان ثبت نام ارائه نمایند.
ج( یادآوی های  مهم

1- ثبت نام منحصراً در تاریخ هاي اعالم شده از سوی هر دانشگاه و با ارائه مدارک اعالم 
شده صورت مي پذیرد و عدم اقدام پذیرفته شدگان در تاریخ  یا تاریخ هاي تعیین شده براي 

ثبت نام، به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقي خواهد شد.
2- به پذیرفته شدگان توصیه مي شود که اطالعیه مندرج در درگاه اطالع رساني دانشگاه یا 

مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود را به دقت مطالعه نمایند.
3-  در هر مرحله  از ثبت نام  و هنگام  تحصیل ، چنانچه  مشخص  شود که متقاضي  حقایق  
را کتمان  نموده  یا اطالعات غلطي ارائه داده و واجد شرایط الزم نیست، قبولي  وي باطل 

شده  و طبق  مقررات  با وي  رفتار خواهد شد.
4- به اطالع همه متقاضیان کدرشته محل هاي مربوط به دانشگاه علوم انتظامي امین 
مي رساند که با توجه به اعالم دانشگاه مذکور و طوالني شدن زمان مصاحبه متقاضیان، 
در هیچ  یک از کدرشته محل هاي دانشگاه یادشده، اعالم نتیجه اي در این مرحله صورت 
نمره مصاحبه  اعالم  از  نهائي، پس  پذیرفته شدگان  اسامي  به عبارت دیگر،  نمي گیرد؛ 

متقاضیان و گزینش نهایي، متعاقباً اعالم خواهد شد.
5- به دانشجویان دوره دکتري تخصصي، به غیر از تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان در 

چارچوب ضوابط و اعتبارات آن صندوق، پرداخت دیگري صورت نمي پذیرد. 
6- براي متقاضیان واجد شرایط گزینش، حدود یک هفته بعد از اعالم نتیجه، کارنامه 
نهایی، حاوي اطالعات الزم، نمره آزمون، نمره مصاحبه، حدنصاب نمره اعالم شده از طرف 
دانشگاه، رتبه متقاضی و آخرین رتبه پذیرفته شده در هر یک از کدرشته  محل هاي معرفي 
شده براي مصاحبه در سهمیه مربوط تنظیم می شود و از طریق درگاه اطالع رساني این 

سازمان قابل دسترسي خواهد بود.
7- از آنجا که تغییر گرایش و انتقال پذیرفته شدگان دوره هاي دکتري »Ph.D« امکان پذیر 
نبوده و اصوالً بررسي این امور نیز به عهده این سازمان نیست، لذا درخواست هاي متقاضیان 

در این خصوص، قابل بررسي نخواهد بود.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:  

 »Ph.D« اعالم  اسامي  پذیرفته شدگان  نهایي آزمون  ورودي  دوره دکتري
نیمه متمرکز سال 1400 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه آزاد اسالمي
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د( نحوه ارسال درخواست یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور
با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در 
جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضیان، در صورت 
داشتن هر گونه سؤال یا اعتراض به مندرجات محتوای کارنامه خود می توانند حداکثر تا تاریخ 
1400/06/07 به سیستم پیشخان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به 
آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات 
الزم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام 
کوتاه ارسال می شود و متقاضیان می توانند پس از دریافت شماره و کدرهگیری از طریق پیام 
http://rahgiri.sanjesh.org :کوتاه، به پرتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس 

وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.  به مواردی که از طریق دیگری یا 

بعد از تاریخ 1400/06/07 به این سازمان واصل شود، به هیچ وجه ترتیب اثرداده نخواهد شد.
ضمناً متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي 
اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور و یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن: 

۴2۱63-۰2۱ نیز در میان بگذارند.
بخش دوم: مربوط به تمام پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي

پذیرفته شدگان رشته هاي دانشگاه آزاد اسالمي، الزم است که براي اطالع از تاریخ و نوع 
مدارک )عالوه بر مدارک مندرج در این اطالعیه( و نحوه ثبت نام در مراکز قبولی، در روز 
به درگاه اطالع رساني مرکز سنجش، پذیرش و  سه شنبه مورخ 1400/05/26 )فردا( 

فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی مراجعه نمایند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

به اطالع متقاضیان پذیرش دوره هاي کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی 
دانشگاه جامع علمیـ  کاربردی مهر ماه سال 1400 مي رساند که سامانه ثبت نام به صورت 
اینترنتي، از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰5/2۴ تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰5/3۱ 
فعال است؛ بر این اساس، متقاضیان باید در مهلت مقرر و پس از مطالعه دقیق »دفترچه 
 www.sanjesh.org :راهنماي ثبت نام« به درگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني 
مراجعه و نسبت به ثبت نام خود در این سامانه اقدام کنند. دفترچه راهنما، همزمان با شروع 

ثبت نام، از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان قابل دسترس است.
روش گزینش دانشجو

گزینش دانشجو در کدرشته محل هاي تحصیلي براساس معدل کل دیپلم، نوع دیپلم و 
سهمیه هاي آزاد، شاغل، رزمندگان، بومي و با توجه به صالحیت هاي عمومي متقاضیان 
و با عنایت به ضوابط دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي و مصوبات مربوط صورت مي گیرد. 
ضمناً براي هر یک از موارد فوق، ارائه مستندات مربوط در زمان ثبت نام از سوی دانشجو 

به مرکز آموزشي ضروري است.
اقدامات الزم برای ثبت نام  

1- دریافت و مطالعه دفترچه راهنماي ثبت نام از طریق درگاه اطالع رساني سازمان.
2- آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام.

3- خرید کارت اعتباري ثبت نام با استفاده از کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب، که 
پرداخت الکترونیکي آنها فعال است، با مراجعه به درگاه اطالع رساني سازمان و پرداخت 

مبلغ 540/000 )پانصد و چهل هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام. 
یادآوری: دانش آموزان سال آخر متوسطه، که حداکثر تا تاریخ 1400/6/31 موفق به اخذ 
مدرک دیپلم خواهند شد، مجاز به ثبت نام در این پذیرش و انتخاب کدرشته محل هستند. 
چنانچه متقاضي در یکی از کدرشته محل های انتخابی پذیرفته شود، ولی تا پایان شهریور 
ماه سال 1400 موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیالت دوره متوسطه نشود، قبولی 

وی لغو و اجازه ثبت نام در این پذیرش را نخواهد داشت.
4( مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.

5( مسؤولیت صحت مندرجات تکمیل شده فرم تقاضانامه به عهده متقاضي خواهد بود.
6( مندرجات فرم تقاضانامه قابل تغییر نیست؛ بنابراین، در زمان تکمیل اطالعات تقاضانامه، 

نهایت دقت را به  کار گیرد.
7( در هر مرحله از پذیرش )ثبت نام، پذیرفته شدن، حین تحصیل در دانشگاه و ...( مشخص 
شود که متقاضي حقایق را کتمان نموده یا واجد شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه 

نیست، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
8( متقاضي مي بایست پس از پایان ثبت نام الکترونیکي، از تمامي صفحات، پرینت تهیه 

نموده و آن را نزد خود نگه دارد.

دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي
به متقاضیان توصیه مي شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام، 
ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه راهنما را تکمیل و سپس با مراجعه به 
درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، اطالعات الزم را بر اساس بندهاي برنامه 
نرم افزاري ثبت نام وارد نمایند. ضمناً راهنماي جامع نحوه تکمیل فرم در برنامه نرم افزاري 
ثبت نام اینترنتي موجود است و متقاضیان براي کسب اطالع بیشتر مي توانند به این راهنما 
مراجعه نمایند. متقاضیان الزم است که در درج اطالعات ثبت نام دقت نمایند. ضمناً در 
صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک متقاضي، 

در صورت پذیرفته شدن، قبولي وي لغو و از ادامه تحصیل وي جلوگیري خواهد شد.
نکات و توصیه هاي  مهم 

1( اگر از طریق کافي نت اقدام به ثبت نام مي نمایید، تمامي مراحل ثبت نامي را شخصاً انجام 
دهید یا بر انجام امور مربوط در کافي نت نظارت مستقیم داشته باشید.

2( پس از تکمیل تقاضانامه، نسبت به دریافت یک نسخه پرینت و نگهداري شماره پرونده 
6 رقمي، کد پي گیري 16 رقمي و تقاضانامه اقدام نمایید.

3( در انتخاب کدرشته  محل هاي انتخابي خود با دقت عمل نمایند؛ زیرا پس از دریافت 
کد پي گیري 16 رقمي، به درخواست هاي متقاضیان مبني بر اصالح یا جابجایي کدرشته  

محل ها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4( هرگونه  تغییري  از طریق  نشریه پیک  سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  سازمان 
 سنجش (، پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش و در صورت لزوم  از طریق رسانه هاي گروهي 

 اعالم  خواهد شد.
5( با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان در این سازمان و برای تسریع در ثبت و 
بررسی درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضیان می توانند به سیستم پیشخان خدمات 
 http://darkhast.sanjesh.org :الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس 
از ثبت  مراجعه کرده و درخواست خود را به همراه مستندات الزم ثبت نمایند. پس 
درخواست، برای متقاضي شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود و 
متقاضیان می توانند پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه، به پرتال 
رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد شده و 

از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.
ضمناً متقاضیان، در صورت  لزوم،  مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي 
اینترنتي سازمان  سنجش  آموزش  کشور و یا در ساعات اداري با شماره تلفن:  ۰2۱-۴2۱63 

نیز در میان بگذارند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص:

ثبت نام  متقاضیان پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای 
نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال 1400
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که  رشته هایي  در  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به   ،1400/05/16 مورخ  اطالعیه  پیرو 
پذیرش در مقطع کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي 
غیردولتي- غیر انتفاعي در سال 1400 صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي »معدل کل دیپلم« 
صورت مي گیرد، مي رساند برای متقاضیاني که تا تاریخ 1400/05/22 براي ثبت نام در 
این پذیرش اقدام ننموده اند، ترتیبي اتخاذ گردیده است که بتوانند تا روز شنبه مورخ 

1400/05/30 نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. 
لذا متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه 
راهنماي ثبت نام و اصالحات مربوط به آن )موضوع اطالعیه های مورخ 1400/04/06 و 
1400/5/18(، که از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان در دسترس است، نسبت به 

ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش این رشته ها اقدام نمایند.
ضمناً آن دسته از متقاضیاني که قباًل ثبت نام و انتخاب رشته خود را تکمیل نموده اند، در 
صورت تمایل، مي توانند تا مهلت اعالم شده، رشته هاي انتخابي خود را ویرایش نمایند.  
 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

تمدید تاریخ  ثبت نام و انتخاب 
رشته براي شرکت در رشته های 

پذیرش دوره هاي کارداني نظام 
جدید دانشگاه فني و حرفه اي

 و مؤسسات آموزش عالي 
غیردولتي- غیرانتفاعي

 سال 1400

پیرو اطالعیه مورخ 1400/5/16، به اطالع متقاضیان ثبت نام در رشته هایي که پذیرش 
سوابق  اساس  بر  صرفاً  سال 1400  ناپیوسته  کارشناسي  به  کارداني  مقطع  در  آنها 
تحصیلي »معدل کل دوره کارداني« صورت مي گیرد، مي رساند متقاضیاني که تا تاریخ 
1400/05/22 براي ثبت نام در این پذیرش اقدام ننموده اند، ترتیبي اتخاذ گردیده است 

که بتوانند تا روز شنبه مورخ 1400/05/30 نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. 
لذا متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق 
مورخ  اطالعیه هاي  )موضوع  آن  به  مربوط  اصالحات  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه 
1400/03/30 ، 1400/04/02، 1400/05/18 و 1400/05/20(، که از طریق درگاه 
اطالع رساني این سازمان در دسترس است، نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش 

این رشته ها اقدام نمایند.
ضمناً آن دسته از متقاضیاني که قباًل ثبت نام و انتخاب رشته خود را تکمیل نموده اند، 
در صورت تمایل، مي توانند تا مهلت اعالم شده، رشته هاي انتخابي خود را ویرایش 

نمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

تمدید تاریخ  ثبت نام و انتخاب 
رشته براي شرکت در رشته های 

پذیرش بر اساس سوابق تحصیلي 
»معدل کل دوره کارداني« 

دوره هاي  کارداني به کارشناسي  
26 مرداد ماهناپیوسته سال 1400 

سالروز آغاز بازگشت آزادگان 

به میهن اسالمی، گرامی باد

12 محرّم، سالروز شهادت 
حرضت امام علی بن الحسین)ع(

 بر متام مسلامنان تسلیت باد
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به اطالع متقاضیان ثبت نام در پذیرش دورههاي مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای 
)ناپیوسته( نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال 1400 
مي رساند که سامانه ثبتنام به صورت اینترنتي، از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰5/2۴ 
تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰5/3۱ فعال است؛ بر این اساس، متقاضیان باید در 
مهلت مقرر و پس از مطالعه دقیق »دفترچه راهنماي ثبت نام« به درگاه اطالع رساني 
این سازمان به نشاني:  www.sanjesh.orgمراجعه و نسبت به ثبت نام خود در 
درگاه  از طریق  ثبت نام،  با شروع  همزمان  راهنما،  دفترچه  کنند.  اقدام  سامانه  این 

اطالعرسانی این سازمان قابل دسترس گردیده است.
روش گزینش دانشجو

گزینش دانشجو در کدرشته  محل های تحصیلی، بر اساس معدل کل کاردانی، نوع 
مدرک کاردانی، سهمیه های آزاد، شاغل، رزمندگان و ایثارگران، بومی  و با توجه به 
صالحیت های عمومی متقاضیان و با عنایت به ضوابط دانشگاه جامع علمی - کاربردی 
و مصوبات مربوط انجام  می گیرد. ضمناً متقاضیان سهمیه آزاد، که مدرک کاردانی 
آنان مطابق جدول شماره )3( مندرج در دفترچه راهنماي ثبتنام، مرتبط با رشته های 
تحصیلی انتخابی باشد، در اولویت پذیرش برای آن رشته قرار می گیرند؛ در ضمن، 
ظرفیت باقی مانده در هر کدرشته محل، با اولویت یکسان، به متقاضیان سهمیه آزاد 
با مدارک کاردانی غیرمرتبط اختصاص می یابد؛ لذا پیشنهاد می شود که متقاضیان، 
با رشته تحصیلی مقطع کاردانی خود  انتخاب کدرشته محل های مرتبط  نسبت به 
اقدام نمایند. همچنین متقاضیان سهمیه شاغل، صرفاً در یک زیرگروه آموزشی در 
ارائه  از موارد فوق،  برای هر یک  آنان پذیرش خواهند شد و  با شغل  رشته مرتبط 
مستندات مربوط، در زمان ثبت نام از سوي دانشجو به مرکز آموزشی ضروری است.

اقدامات الزم برای ثبت نام  
1- دریافت و مطالعه دفترچه راهنماي ثبت نام از طریق درگاه اطالع رساني سازمان.

2- آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام.
3- خرید کارت اعتباري ثبتنام با استفاده از کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب، که 
پرداخت الکترونیکي آنها فعال است، با مراجعه به درگاه اطالع رساني سازمان و پرداخت 

مبلغ 680/000 )ششصد و هشتاد هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام. 
یادآوری: دانشجویان سال آخر دوره کارداني، که تا تاریخ 1400/6/31 موفق به اخذ 
مدرک کارداني خواهند شد، مجاز به ثبتنام و انتخاب کدرشته محل در این پذیرش 
هستند. چنانچه متقاضي در یکی از کدرشته محل های انتخابی پذیرفته شود، ولی 
تا پایان شهریور ماه سال 1400 موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیالت دوره 

کارداني نشود، قبولی وی لغو و اجازه ثبت نام در این پذیرش را نخواهد داشت.
4( مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.

5( مسؤولیت صحت مندرجات تکمیل شده فرم تقاضانامه به عهده متقاضي خواهد 
بود.

بنابراین، در زمان تکمیل اطالعات  نیست؛  تغییر  قابل  تقاضانامه  فرم  6( مندرجات 
تقاضانامه، متقاضی باید نهایت دقت را به  کار گیرد.

7( در هر مرحله از پذیرش )ثبت نام، پذیرفته شدن، حین تحصیل در دانشگاه و ...( 

مشخص شود که متقاضي حقایق را کتمان نموده یا واجد شرایط و ضوابط مندرج در 
این دفترچه نیست، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

8( متقاضي مي بایست پس از پایان ثبت نام الکترونیکي، از تمامي صفحات، پرینت تهیه 
نموده و آن را نزد خود نگه دارد.

دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبتنام اینترنتي
راهنماي  دفترچه  در  مندرج  دستورالعمل  مطابق  که  میشود  توصیه  متقاضیان  به 
ثبتنام، ابتدا فرم پیشنویس تقاضانامه مندرج در دفترچه راهنما را تکمیل و سپس 
الزم  اطالعات  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  اطالع رسانی  درگاه  به  مراجعه  با 
جامع  راهنماي  ضمناً  نمایند.  وارد  ثبتنام  نرمافزاري  برنامه  بندهاي  بر اساس  را 
متقاضیان  و  است  موجود  اینترنتي  ثبتنام  نرمافزاري  برنامه  در  فرم  تکمیل  نحوه 
الزم  متقاضیان  نمایند.  مراجعه  راهنما  این  به  مي توانند  بیشتر  اطالع  کسب  براي 
هرگونه  مشاهده  صورت  در  ضمناً  نمایند.  دقت  ثبتنام  اطالعات  درج  در  که  است 
صورت  در  متقاضي،  مدارک  با  ثبتنام  تقاضانامه  در  شده  قید  موارد  در  مغایرت 
شد. خواهد  جلوگیري  متقاضی  تحصیل  ادامه  از  و  لغو  وي  قبولي  شدن،  پذیرفته 

نکات و توصیه هاي  مهم 
1( اگر از طریق کافي نت اقدام به ثبت نام مي نمایید، تمامي مراحل ثبت نامي را شخصاً 

انجام دهید یا بر انجام امور مربوط در کافي نت نظارت مستقیم داشته باشید.
2( پس از تکمیل تقاضانامه، نسبت به دریافت یک نسخه پرینت و نگهداري شماره 

پرونده 6 رقمي، کد پي گیري 16 رقمي و تقاضانامه خود اقدام نمایید.
3( در انتخاب کدرشته  محل هاي انتخابي خود با دقت عمل کنید؛ زیرا پس از دریافت 
جابجایي  یا  اصالح  بر  مبني  متقاضیان  درخواست هاي  به  رقمي،   16 پي گیري  کد 

کدرشته  محل ها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
اطالع رساني   و  خبري   )هفته نامه  پیک سنجش   نشریه  طریق   از  تغییري   هرگونه    )4
طریق  لزوم  از  در صورت  و  سازمان سنجش  اطالعرساني  پایگاه  سازمان  سنجش (، 

رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد.
تسریع  برای  و  سازمان  این  در  متقاضیان  حضوری  پذیرش  عدم  به  توجه  با   )5
به  می توانند  متقاضیان  الکترونیکی،  صورت  به  درخواستها  بررسی  و  ثبت  در 
آدرس: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  الکترونیکی  خدمات  پیشخان   سیستم 

 http://darkhast.sanjesh.org مراجعه کرده و درخواست خود را به همراه 
و  نامه  شماره  متقاضي  برای  درخواست،  ثبت  از  پس  نمایند.  ثبت  الزم  مستندات 
کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال میشود و متقاضیان می توانند پس از دریافت 
شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه، به پرتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به 
آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست 

خود مطلع شوند.
ضمناً متقاضیان، در صورت  لزوم،  مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي 
 اینترنتي سازمان  سنجش  آموزش  کشور و یا در ساعات اداري با شماره تلفن:  ۰2۱-۴2۱63 

نیز در میان بگذارند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

ثبت نام متقاضیان پذیرش دوره هاي مهندسی فناوری
 و کارشناسي حرفه ای )ناپیوسته( نظام آموزش مهارتی
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کنکور تمام شد؛ به همین سادگی؛ با این همه، هنوز پس 
از گذشت بیش از چهل روز از برگزاري آن، برای بسیاری 
از داوطلبان و خانواده هایشان، حتی داوطلبانی که خوب 
مطالعه کرده و با موفقیت آزمون سراسري را پشت سر 
بحث  کنکور،  به  مربوط  بحث های  گذاشته اند، همچنان 
تا االن، کلید سؤاالت را تهیه  داغ این روزهاست. حتماً 
کرده و با جواب های خود تطبیق داده و تقریباً می دانید 
با چه کیفیتی گذرانده اید. بد یا  که آزمون سراسري را 
خوب، دیگر همه چیز تمام شد و باید بگوییم که کنکور 
سال جاري دیگر تکرار نخواهد شد. ممکن است در میان 
به  که  باشند  داشته  وجود  نیز  داوطلبانی  عزیزان،  شما 
دلیل کمی مطالعه، نداشتن مدیریت زمان و برنامه ریزی 
صحیح یا حتی مشکالتی که در شرایط حاد امسال به 
شده اند،  مواجه  آن  با  کرونا  ویروس  گسترش  خاطر 
از  اگر جزو آن دسته  نباشند.  نتیجه کار خود راضی  از 
نه  آزمون  یک  گذراندن  وجود  با  که  داوطلبانی هستید 
چندان خوب یا حتی بد، پس از چند ساعت و حتی چند 

روز، به این نتیجه رسیده اید که گذشته ها گذشته و باید 
برای آینده بهتر و جبران اشتباهات تالش کنید و فقط از 
آن درس بگیرید، باید به شما تبریک گفت؛ اما اگر جزو 
آن دسته از داوطلبانی هستید که از االن زانوی غم در 
بغل گرفته و از زمین و زمان می نالید و شکایت می کنید 
و احساس می کنید که دنیا دیگر به آخر رسیده است، 
به  را  این مقاله  انتهای  تا  ابتدا  از  پیشنهاد می کنیم که 
طور دقیق بخوانید و سپس تصمیم بگیرید با لحظه های 
زندگی، که پیوسته در گذر است و منتظر کسی نمی ماند، 

چه رفتاري کنید.
اینکه بعد از هر مشکلی در زندگی، افراد بتوانند با برخورد 
تصمیم  راه  ادامه  برای  صحیح،  مدیریت  یک  و  درست 
بگیرند، هنر بسیار بزرگ و قابل تحسینی است. بسیاری از 
ما نمی دانیم در برخورد با مشکالتمان چه کنیم. داوطلبی 
هم که یک آزمون دور از انتظار و نه چندان خوب را پشت 
سر گذاشته است و نمی داند که چگونه باید با شرایط کنار 
بیاید، از این گروه است. چه داوطلب پسری باشید که قرار 

است در صورت قبول نشدن در کنکور به سربازی بروید، 
و چه از جمله داوطلبانی باشید که خود را برای قبولی 
احتمال می دهید  االن  و  کرده  آماده  رشته ای خوب  در 
از  کمتر  و چه  نخواهد شد،  محقق  این هدف  اصاًل  که 
باید  چیز  هر  از  قبل  داده اید،  کنکور  اطرافیانتان  انتظار 
بدانید که همیشه امواج و آشفتگی ها در سطح دریا اتفاق 
می افتد و در عمیق ترین بخش هاي دریا، آشفتگي، حتي 
در حد یک موج کوچک، وجود ندارد. وجود هر یک از ما 
هم مانند همین دریاست. ممکن است که آشفتگی ها و 
نامالیمات زندگی، ما را بیازارد، اما خداوند، توانی در درون 
انسان قرار داده است که وقتي در دریاي وجودش به طور 
عمیق فرو رود و ابعاد یک مشکل و اثرات آن را بررسی 
کند، خواهد دید که بروز و ظهور هیچ چیز غیر ممکن 
نیست؛ حتی برخورد درست و اصولی با مشکلی که االن 
فکر می کنید بسیار حاد است. به این صورت، آرامش را 
نقطه اي خواهید رسید که  به  و  آورد  به دست خواهید 
دیگر، هیچ آشفتگي و ناآرامي در آن راه نخواهد یافت. 

بی درنگ ، اولین قدم 
موفقیت را بردارید
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اکنون هر آنچه غیر الزم به نظر می رسد، مي تواند بدون 
هیچ  گونه درگیري و آشفتگی دور انداخته شود و شما با 
کمال تعجب مي بینید که تغییر کرده اید و انجام هر کاری 

از شما ساخته است.
امواج  و  افکار  امروزه، نقش مثبت اندیشي و داشتن      
اندیشی  مثبت  فرد  اگر  است.  اثبات شده  کاماًل  مثبت، 
نیستید، سعی کنید که با جراحی ذهن و درونتان، قدم 
اول را بردارید. آري ما در ابتدا نیازمند برداشتن بخش هاي 
براي  باید  آغاز  در  بنابراین،  هستیم؛  ذهنمان  مسأله دار 
تحول افکار و باورهایمان بیندیشیم؛ زیرا احساسات ما از 
افکار ما ناشی می شود؛ پس باید تالش کنیم تا برای خود 
و افکار و اندیشه هایمان ارزش قائل شویم و سعي کنیم 
آنچه که از ذهنمان در خصوص آینده تحصیلی و شغلی 
و سایر مسائل زندگی مان می تراود مثبت و زیبا باشد. اگر 
در حال حاضر خود را سرزنش می کنید که چرا خوب 
درس نخوانده  یا چرا خوب برنامه ریزی نکرده و چرا برای  
مطالعه بعضی از درس های اصلی وقت کمی گذاشته اید 
و ...  مطمئن باشید که این پرسش ها، عالوه بر تخریب 
روحیه شما، آینده را نیز در پیِش چشم شما تیره و تار و 

مبهم خواهد ساخت. 
  سعی کنید که گذشته را فراموش کنید و فقط از آن 
تجربه و درس بگیرید، و با تمام اشتباهاتی که کرده اید 
احساس  باشید.  داشته  دوست  و  ببخشید  را  خود 
مطلوب  وضعیت  یک  به  رسیدن  مستلزم  خوشبختي، 
در زندگی نیست؛ چون خوشبختي یک وضعیت خاص 
اگر  و  است،  دروني  و  خوشایند  احساسي  بلکه  نیست، 
احساس  به  هستیم،  که  شرایطي  همین  در  بتوانیم  ما 
خوشبختي و رضایت برسیم، با رسیدن به اهداف و محقق 
از  ماندگارتر  و  بیشتر  احساس  این  آرزوهایمان،  شدن 
بدانید  نباشید و  ناراحت  پس نگران و  بود؛  قبل خواهد 
که فرد خوشبختی هستید؛ چون هنوز فرصت زندگی، 
لذت بردن از لحظه ها و استفاده از توان خود، قابلیت ها و 
تجربه هایتان را برای دستیابی به آرزوهایتان دارید. وقتی 
هر  از  می توانید  هست،  اختیارتان  در  شرایط  همه  این 
سدی بگذرید و هر کاری را انجام دهید، و موفقیت در 

کنکور، یکی از کوچکترین آنهاست.
پیش به سوی بهتر شدن

ما در مسائلي که برایمان روي مي دهد، نقش مستقیم 
همان گونه  است،  بهتر  داریم؛ پس  غیرمستقیمی  گاه  و 
از همه به خود و  که در موفقیت های زندگی مان بیش 
کارهایمان تأکید می کنیم، در سایر موارد نیز نقش خود 
را در امور زندگی جست و جو کرده و بدون شماتت خود 
اگر  مثاًل  کنیم؛  اقدام  آن  از  گرفتن  درس  برای  فقط  و 
از آزمون خود، آن گونه که می خواستید، راضی نبودید، 
آسمان ها و زمین را سرزنش نکنید و با خود نگویید که 
سؤاالت غیر اصولی بود، تدریس معلمم در درس ریاضی 
بد بود و ...، بلکه با خود بیندیشید که شما چه نقشی در 
بروز این مشکل داشتید. آیا نمی توانستید با تهیه جزوه 

از دوستان خود، تالش بیشتر و مواردی مانند آن، بهتر 
از این باشید؟ وقتی به این جایگاه از شخصیت برسید و 
بهتر بودن را تجربه کنید، به راحتی خواهید توانست از 
پس مشکالت و موانع زندگی برآیید و موفق شوید. ممکن 
است که در ابتدا انجام این کار سخت باشد؛ زیرا تغییر 
در زندگی و رفتارهای شخصیتی، ممکن است به آسانی 
صورت نگیرد، ولي کافي است که قدم اول برداشته شود 
و شما به لزوم تغییر پي ببرید. با گذشت زمان و ظهور 
اولین اثرات مطلوب ایجاد شده، این تغییر تقویت خواهد 
شد و نشان خواهد داد که شما تا چه اندازه به این تغییر 
نیازمند بوده اید. باور کنید که آن وقت، دیگر مسأله کنکور 
و مواردی از این قبیل، به حدی برایتان پیش پا افتاده و 
از این، تصورش  راحت خواهد شد که شما حتی پیش 
را هم نمی کردید. مثبت فکر کنید و مثبت عمل کنید. 
شاید کنکور امسال که آن را به خوبي نگذرانده اید، برای 
شما نقطه عطفی در موفقیت های بعدی تان باشد؛ پس 
بدون ناراحتی و گله کردن از زمین و زمان، دوباره با فکر 
و درایتی درست، در مسیر موفقیت حرکت کنید. همه 
چیز براي شروعي بهتر مهیاست و ما نیازمند تغییرات 
باید  را  تغییرات  این  اما  هستیم،  ابعاد  همه  در  وسیعي 
ابتدا از درون خود شروع کنیم. تغییرات مناسب دروني، 
مهیا مي کند؛ پس  نیز  بیروني  تغییرات  براي  را  شرایط 
بیاییم گام اول را محکم برداریم و قدم در راه موفقیت 
بگذاریم. جالب است بدانید وقت هایي که انسان از شدت 
درماندگي، دلش مي خواهد گریه کند یا احساس مي کند 
که در این دنیا تک و تنها افتاده و حوصله اش از چیزي 
که تا به حال بوده است سر می رود، بهترین زمان براي 

شروعي تازه است. 
حتي زماني که احساس مي کنید هیچ کاري از دستتان 
پیدا  راه  یک  مطمئناً  کنید؛  فکر  دقت  به  برنمي آید، 
هم  امر  همین  خوب  کند؛  کمک  شما  به  که  مي کنید 
جاي خوشحالي دارد؛ حال چگونه مي توانید آن را به کار 
بندید و ارتقا دهید؟ با مطرح کردن این سؤال، خودتان 
کننده  ناامید  »واقعاً  نظیر  گرایي هایي  منفي  دایره  از  را 
است« نجات داده اید و مي توانید روي نکات مثبت تمرکز 
کنید. درست است که از آزمون خود راضی نیستید، اما، 
زمان،  این  اشاره شد،  آن  به  باال  به آن چه در  توجه  با 
روش هاي  کردن  پیدا  براي  مناسب  فرصت هاي  از  یکي 
موفقیت است؛ یعني مي توانید متوجه شوید که بار دیگر 
از فرصت های خود چطور می خواهید استفاده کنید. آیا 
می خواهید هر طور که شده و در هر رشته و دانشگاهی 
که پذیرفته شدید، امسال مشغول به تحصیل شوید؟ آیا 
بار  بیشتر،  و تالش  بهتر  برنامه ریزی  با یک  می خواهید 
دیگر در آزمون سراسري شرکت کنید؟ آیا می خواهید به 
سراغ یک حرفه و فن مناسب و مورد عالقه خودتان بروید 
و موفقیت خود را در این مسیر پی گیری کنید یا اینکه 
به سربازی رفته و با توجه به شرایطی که بعداً خواهید 
را مهیای  بگیرید؟ همین که شما خود  داشت، تصمیم 

گرفتن یک تصمیم مناسب و سنجیده بکنید، گام اول 
قدم  اولین  بی درنگ،  پس  است؛  موفقیت  و  بهتر شدن 
موفقیت را بردارید؛ به این طریق، خودتان راهي را پیدا 
میان،  این  در  مي رساند؛  نتیجه  به  را  شما  که  کرده اید 
فرایند تمرکز روي پیشرفت ها از اهمیت باالیي برخوردار 

است.
و  برده  باال  را  خود  انرژی  شرایط،  این  در  اینکه  برای 
قبلی خود  موفقیت های  به  بگذارید،  راه  در  قدم  محکم 
االن  موفقیت ها  این  که  است  ممکن  گرچه  کنید.  فکر 
بیاورید که در آن  یاد  به  اما  باشد،  از نظر شما کوچک 
با  انجام دهید.  را  بزرگی  کار  توانسته اید  شرایط چگونه 
یادآوری این موفقیت ها، به خودتان تأکید کنید که باز 
هم می توانید به موفقیت های بزرگتری دست یابید. برای 
را در ذهن خود تجسم  اصلي تان  کار، هدف  این  انجام 
و آن هدف  نتیجه  مورد عالقه تان چیست  اینکه  کنید؛ 
اصلی که در زندگی دارید کدام است. این موضوع خیلی 
زیرا  است؛  کدام  اصلی  هدف  آن  بدانید  که  است  مهم 
کنکور یک وسیله برای رسیدن به آن هدف مهم است. 
ضمناً بررسی کنید که آیا راه های دیگری برای رسیدن 
به آن هدف مهم وجود دارد یا نه؛ مثاًل شما در نظر دارید 
ارتقاي جایگاه  بر  قبولی در رشته پزشکی، عالوه  با  که 
اجتماعی خود، به مردم خدمت کنید و فرد برجسته ای 
در جامعه باشید. آیا نمی توانید به این هدف با تحصیل در 
رشته علوم آزمایشگاهی جامه عمل بپوشانید؟ سعي کنید 
پرسیدن سؤال »چرا چنین  از  مي توانید،  که  آنجایي  تا 
این  پرسیدن  زیرا  کنید؛  پرهیز  خود  از  افتاد؟«  اتفاقي 
سؤال، شما را در گذشته نگه مي دارد و جلوي پیشرفتتان 
را مي گیرد و پاسخ این سؤال هم هیچ گونه راه حلي براي 
نمي گذارد.  شما  پای  پیِش  مشکلتان،  ساختن  برطرف 
چیزي که باید به آن توجه داشته باشید این دو سؤال و 
پیدا کردن جواب آنهاست: 1- این بار انتظار دارید که چه 
اتفاق متفاوتي روي دهد؟ 2- براي رسیدن به آن نقطه، 

چه کاري باید انجام دهید؟
خودتان را ارزیابی کنید

وقتی تصمیم گرفتید که بهتر باشید، باید قدم بعدی را 
برای بهتر بودن بردارید، و آن گام هم این است که ارزیابی 
درست و اصولی از خودتان داشته باشید که از جانبداری و 
تعصب دور باشد. در ابتدا، و برای اینکه به خودتان روحیه 
و امید بدهید، دنبال نقاط مثبت خود باشید. این نقاط 
مثبت را بنویسید و پیوسته به خاطر بیاورید. تأکید روی 
نقاط مثبت باعث خواهد شد تا شما روحیه بهتری برای 
ادامه انجام کار داشته باشید و موفق تر شوید؛ مثاًل با خود 
بگویید که من انسان کوشایی هستم، در درس عربی و 

شیمی وضعیت خوبی دارم و .... 
در گام بعدی ارزیابی، به سراغ موارد ضعف خود بروید؛ 
البته نه اینکه جست و جوي این موارد ضعف باعث شود 
تا شما از خود و عملکردتان ناامید شوید، بلکه موارد یاد 
بهتر شدن  به سوی  تا شما راهی  باعث شود  باید  شده 
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مي تواند  پیشرفت،  عدم  دلیل  یک  بردارید.  پیشرفت  و 
آمادگي هاي  باشد.  درسی  پیش نیازهای  در  ما  ضعف 
رواني )انگیزه ها( نقش فوق العاده اي در  بهبود عملکردها 
و مستحکم شدن اهداف ما دارد؛ با این همه، این موضوع 
مهم در بیشتر موارد، و از جمله در کنکور، کمتر مورد 
توجه داوطلبان قرار می گیرد. در هر شرایط که آزمون را 
گذرانده اید، این آمادگی روحی خود شماست که می تواند 
شما را به سوی اهدافتان سوق دهد یا از آن بازدارد. بعضي 
از دانش آموزان در مورد انگیزه ها و توانمندی های خود، 
دچار اغراق و خودفریبي مي شوند و متأسفانه گاه حتي 
مشاوران نیز متوجه نوع مشکل این گروه از دانش آموزان 
نمي شوند. همان گونه که کافي نبودن انگیزه، مشکل ساز 
است، بزرگ نمایي در این باره هم موجب پوشیده  ماندن 
واقعیت ها مي شود. بسیاری از داوطلبانی که بعد از آزمون 
از  می شوند،  ناراضی  و  ناراحت  آن  نتیجه  از  سراسري 
کسانی هستند که یا خود را بسیار دست کم گرفته اند 
یا اینکه انتظار بیش از حدی از توانمندی های خود دارند. 
    اگر می خواهید به عنوان یک داوطلبی که از آزمون 
امسال خود ناراضی هستید، دو باره در آزمون سراسری 
شرکت کرده یا به شیوه های دیگری اهداف خود را دنبال 
راه  در  قدم  جدیت  و  تصمیم  فکر،  با  دیگر  بار  کنید، 
تعیین  به خوبي  را  بگذارید و مالک هاي پیشرفت خود 
پیشرفت  عدم  یا  پیشرفت  مورد  در  دانش آموزان  کنید. 
که  حالی  در  دارند؛  مبهم  و  کلي  احساس  یک  خود، 
تعیین  با  داشته  باشد.  مشخصي  مالک  باید  پیشرفت 
مالک هاي مشخص، بررسی روند پیشرفت خود را تسهیل 
کنید. توصیه مي شود که مالک هاي ارزیابي پیشرفت خود 
را به صورت کلی در نظر بگیرید؛ مثاًل اگر تصمیم گرفتید 
که پس از مدتی، بار دیگر برای آمادگی در کنکور اقدام 
کنید، به این نکته به عنوان مالک پیشرفت دقت کنید 
که هر ماه نسبت به ماه قبل، به چه میزان به کیفیت و 
کمیت مطالعه خود اضافه کرده اید، و یا در موضوعات و 
مباحث مختلف درسی، چقدر سطح یادگیری تان باالتر 
رفته است، و یا اگر قرار است که در مسیر دیگری برای 
اقدام کنید، مثاًل به یک حرفه و شغل  تحقق اهدافتان 
بپردازید، میزان مهارت یا پس انداز خود و ارتقاء شغلی تان 
را در ماه های مختلف مالک قرار دهید. آن وقت متوجه 
مسیر  در  خوبی  به  می توانید  هم  شما  که  خواهید شد 
اهداف و آرزوهایتان و برای تحقق آنها قدم در راه بگذارید.

روی راه حل ها تمرکز کنید
ما وقتی دچار مشکل یا مانعی در زندگی می شویم، وقت 
زیادي را صرف نگراني های خود مي کنیم. نگراني، یکي از 
بدترین راه هاي اتالف انرژي است و اجازه نمي دهد که ما 
رو به جلو حرکت کنیم. تنها کاري که باید انجام دهیم 
این است که اهل عمل باشیم. زماني که دوباره توانستیم 
به سمت جلو حرکت کنیم، آن وقت متوجه مي شویم که 

دیگر دلیلي براي بروز نگراني هایمان وجود ندارد. یکی از 
کارهایی که برای بهتر بودن باید انجام دهید این است که 
پس از در نظر گرفتن اهدافتان و حل مشکالت مسیر، 
روی راه حل هایتان تمرکز کنید و ببینید که چه چیزي 
در زندگي تان اولویت دارد و ابتدا همان را انجام دهید. هر 
کاري که  انجام آ ن، وقت و هزینه و انرژی شما را تلف 
 کند و هیچ حاصلي برایتان در بر نداشته باشد، باید از 
برنامه زندگي تان حذف شود. همیشه چند حق انتخاب 
راه هاي  روي  که  است  کافي  فقط  دارد؛  وجود  متفاوت 
مختلف تمرکز کرده و آنها را در ذهنتان تجسم کنید؛ 
به عنوان مثال، به خودتان بگویید که باید سه راه حل 
مختلف براي فائق آمدن بر مشکل فعلي ام پیدا کنم. تنها 
دانستن این مطلب که راه حل هاي متفاوتي پیِش رویتان 
قرار دارند به شما کمک مي کند که احساس بهتري پیدا 
انتخاب هاي  کرده اید،  تهیه  که  لیستي  اساس  بر  کنید. 
متفاوتي انجام دهید و کار خود را از روي برنامه دنبال 
کنید. اگر اهداف از پیش تعیین شده اي داشته و مسیر 
مناسبي را براي خود انتخاب کرده  باشید، گذر از موانع 
کوچک، شما را خسته و ناراحت نخواهد کرد؛ همان طور 
که توماس ادیسون گفته  است: »بسیاري از افراد شکست 
خورده، کساني هستند که متوجه نبوده اند تا چه اندازه به 

اهداف خود نزدیک شده اند!«
مثبت بیندیشید و مثبت تجسم کنید

صرف  مي خواهید  که  را  وقتي  آن  از  بیشتر  است  بهتر 
نگراني و ترس و منفي بافي کنید، صرف مثبت اندیشي 
کنید. بزرگترین قهرمانان ورزشي جهان، خودشان را در 
حالي تجسم مي کنند که بدون هیچ گونه عیب و نقصي، 
مسابقات مختلف را به نفع خود به پایان مي رسانند. هیچ 
ندارد.  افراد وجود  این  براي شکست در ذهن  جایگاهي 
به آن  باید  این درست همان چیزي است که شما هم 
برسید. خودتان را تصور کنید که به اهداف و آرزوهایتان 
رسیده اید؛ چه احساسي دارید؟ چه مي گویید؟ روي انجام 
تا  امید مي دهد  به شما  امر  این  بگذارید.  کار وقت  این 

راهتان را ادامه دهید.
     معموالً موارد مختلف، به آن اندازه اي که آنها را در 
ابتداي کار مي بینید، بد نیستند. گاهي اوقات، تصورات ما 
از مسائل مختلف، بدتر از آن چیزي که هستند به نظر 
مي رسند؛ تنها به این دلیل که ما خودمان خسته هستیم 
همین  مورد  در  مثاًل  نداریم؛  آمادگي  ذهني  نظر  از  و 
 کنکوری که گذرانده اید، ما با داوطلبان بسیاری برخورد 
می کنیم که قبل از اعالم نتایج اولیه و آگاهی از رتبه و 
شرایط خود در میان داوطلبان و بدون اطالع از وضعیت 
و  آه  و  ناامیدی  رشته های جدید،  یا  دانشگاه ها  پذیرش 
ناله را شروع کرده اند. کمي استراحت و نگه داشتن حس 
این زمینه کمک کند.  خوش بینی، مي تواند به شما در 
از میان مي روند و شما  به سرعت  این گونه احساس ها 

مجدداً به حالت عادي باز مي گردید. یک ذهن باز، خیلي 
راحت تر مي تواند راه حل هاي متفاوتي را پیدا کند و آنها 
تا یک ذهن کسل و خسته. یک ذهن  ببندد  به کار  را 
بسته نمي تواند راه حل هاي ممکن را بررسي کند و آنها 
را تشخیص دهد؛ بنابراین، خوشبین و مثبت باقي بمانید. 
باید همچنان بدانید که گزینه هاي مختلف  به هر حال 
چه چیزهایي هستند و بر اساس برنامه هر یک را امتحان 
کنید. هدف شما این است که راه حل مناسبي را انتخاب 
کنید؛ پس تمام حواس خود را روي آن متمرکز کنید، و 

سپس عکس العمل مناسبي از خود نشان دهید.
    با تمام آنچه که در این مقاله به آن اشاره شد و راه 
حل هایی که ارائه کردیم، اکنون این نوبت شماست که 
به عنوان یک داوطلب خوب، متوسط یا ضعیف آزمون 
خود  نتیجه  از  دلیلی  هر  به  که  جاري،  سال  سراسري 
از خود  بیایید و  با خودتان کنار  ناراضی است، صادقانه 
بپرسید که از اکنون می خواهید با لحظه هایی که منتظر 
ناراحتی، ناامیدی و ندامت شما نمی مانند چه کنید. در 
هر تصمیمی که می گیرید، قبل از هر چیز باید به شرایط 
فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی خود توجه داشته 
باشید. اگر می خواهید دوباره برای کنکور آماده شوید به 
این نکات توجه کنید که آیا اصاًل شرایط فردی و اجتماعی 
شما مثل سربازی و ... می تواند این فرصت را در اختیار شما 
قرار دهد یا نه، و آیا رفتن به سربازی برای شما بهتر است 
یا انتخاب رشته ای که با وجود صرف هزینه و وقت قابل 
مالحظه، آینده شغلی خوبي ندارد. همچنین شما داوطلب 
خانم، باید به این نکته توجه داشته باشید که در صورت 
یک سال پشت کنکور ماندن، آیا موقعیت های اجتماعی 
و فردی خود را از دست نمی دهید و اینکه حتماً موفقیت 
در کنکور، تنها راه رسیدن شما به موفقیت است یا نه، و 
راه های دیگری هم برای رسیدن به پیروزی وجود دارند.

وقتی بر اساس موارد باال، به همه سؤاالتی که برای خود 
و خانواده تان پیش آمده است، به خوبی و با بررسی تمام 
زوایا پاسخ دادید، هر تصمیمی که گرفتید، این بار محکم 
تر قدم در راه بگذارید و با جرأت و اعتماد به نفس مثال 
زدنی، با خود بگویید که گذشته ها گذشته است و باید 
گذشته را فراموش کنم و فقط با درس گرفتن و کسب 
سوی  به  رو  بهتر،  آینده ای  ساختن  برای  آن  از  تجربه 
باز هم تکرار  بردارید.  بهتر، قدم   پیشرفت و لحظه هایی 
می کنیم که یادتان باشد لحظه های زیبای زندگی منتظر 
ما نمی مانند؛ پس بهتر است که هرچه سریع تر برای بهتر 
شدن، کسب موقعیت بهتر، و رسیدن به اهداف و آمال 
خودتان، بدون ناامیدی و غصه، و فقط با لبخند، توکل 
به خدا، قدرت و امید، آماده حرکت شوید و از هیچ چیز 
نهراسید؛ زیرا خدا با شماست و اراده ای که تصمیم گرفته 
است زندگی بهتری را برایتان رقم بزند، با شماست؛ پس 

بخندید و شاد باشید.
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علم سالم خوری
متخصصان تغذیه و رژیم غذایی، همواره درباره اینکه چه 
باید بخوریم صحبت می کنند، ولی به جای آن، ما در اینجا 
ما  از  برخی  چرا روش تغذیه  که  کنیم  بررسی  می خواهیم 
درست نیست و چگونه می توانیم آن را تغییر دهیم. هدف ما 
در این گفتار آن است که علم و استراتژی الزم را برای گرفتن 

نتیجه، در اختیارتان قرار دهیم.
اکثر ما با فواید تغذیه سالم آشنا هستیم. با کمک تغذیه درست، 
انرژی بیشتری خواهیم داشت، سالم تر خواهیم بود  و عملکردمان 
افزایش خواهد یافت. سالم خوری، نقشی اساسی در رسیدن به 
یک وزن استاندارد ایفا می کند که به معنای کاهش ریسک دیابت 
از  بسیاری  و  باال  فشار خون  قلبی،  دوم، سرطان، مشکالت  نوع 
بیماری های دیگر است )البته موضوع ژنتیک نیز در این زمینه، نقش 

بسیار مهمی دارد و نقش آن قابل انکار نیست(.
حال وقتی سالم خوری به این میزان سودمند است، چرا عمل به آن، 
آن قدر سخت است؟ برای جواب به این سؤال، باید بدانیم که چرا مدام 

هوس خوردن غذاهای ناسالم را می کنیم.
گذشته  سال  در 20  که  تغذیه ای  دانشمند  ویترلی،  استیون 
مشغول مطالعه روی غذاهایی بوده که 
 ما بیشتر هوس خوردنشان

  

را می کنیم، گزارشی در این مورد تهیه کرده است. براساس مقاالت ویترلی، هنگامی که شما 
غذای خوشمزه ای را می خورید، دو فاکتور وجود دارد که تجربه شما را لذت بخش می کند. 
در ابتدا، حس لذت در خوردن غذاست، و این شامل درک مزه غذا )شوری، شیرینی،ترشی 
و ...(، درک بوی غذا و اینکه در دهان شما چگونه حسی ایجاد می کند، می شود. این آخرین 
خصوصیت را »اوروسنسیشن« گویند و می تواند بسیار مهم باشد. شرکت های تولید کننده 
مواد غذایی، میلیون ها دالر را صرف ایجاد بهترین میزان تردی چیپس هایشان می کنند 
و متخصصان مواد غذایی، برای ایجاد بهترین میزان گاز در نوشابه ها، آنها را بارها تست 
می کنند. در مجموع، این موارد با هم ترکیب می شوند تا مغز شما، با خوردن یک غذا یا 

نوشیدنی، بهترین حس را تجربه کند.
دومین فاکتور، اجزاء کوچک تشکیل دهنده غذاست که ترکیبی از پروتئین ها، چربی ها 
و کربوهیدرات های تشکیل دهنده آن است. در مورد غذاهای ناسالم، کارخانه های تولید 
کننده مواد غذایی، همواره به دنبال ایجاد بهترین ترکیب از نمک، شکر و چربی هستند تا 

مغز شما را به وجد آورند و شما را دوباره به سمت این گونه خوراکی ها بکشانند.
حال چگونه سالم خوری را برای خود آسان تر کنیم؟

اکثر افراد فکر می کنند که عادات درست یا تغییر رفتارهای ما، تنها مربوط به اراده و انگیزه 
ما می شود، ولی با تحقیقات بیشتر در این مورد، در می یابند که دلیل اصلی تغییر رفتار و 

عادات ما، تغییر محیط است. 
محیطی که شما در آن هستید، قدرت باالیی در شکل دهی رفتار شما دارد و آنچه ما در 

طول روز می خوریم، معموالً نتیجه آن چیزی است که به ما ارائه می  شود.
برای درک بیشتر این موضوع، یک مثال می زنیم:

دکتر آن تورندیکت، پزشک اورژانس در بیمارستان عمومی بوستون در ماساچوست، به 
همراه همکارانش، یک مطالعه شش ماهه را انجام دادند که در مجله »پابلیک هلث« آمریکا 

منتشر شد. 
این تحقیق به صورت مخفیانه در کافه تریای بیمارستان انجام شد و کمک کرد که 
هزاران نفر، بدون آنکه در اراده و انگیزه خود کوچکترین تغییری ایجاد 
کنند، عادات غذایی سالم تری داشته باشند. تورندیکت و تیمش، از 
روشی به نام »معماری انتخاب« استفاده کردند که در حقیقت، به معنای 

هرن سامل غذا خوردن!
این روزها که کالس های تابستانی به صورت آن الین ارائه می شود و در کل، چه داوطلبانی که کنکور داده اند 
و چه آنهایی که سال آینده کنکور می دهند، بیشتر وقت خود را به دلیل گسترش بیماری کووید ۱9 در خانه 
می گذرانند و در قرنطینۀ خانگی هستند، احتمال بدخوری و پرخوری بیشتر از گذشته است. ما همه می دانیم 
که درست غذا خوردن، رفتاری است که همه باید از آن پیروی کنند، ولی تعداد کمی  از ما، آن چنان که واقعًا 
دلمان می خواهد، به آن پایبندیم. هدف از نگارش این مقاله، ارائه استراتژی های عملی برای سالم غذا خوردن 

است و دالیل شکست ما را در انجام آن، بیان می کند.
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تغییر روش ارائه غذاها و نوشیدنی هاست و به نظر می رسد که تغییر بزرگی را 
در سبک غذایی افراد ایجاد می کند.

محققان، روش ارائه نوشیدنی ها را در کافه تریا تغییر دادند. به طور معمول، 
سه یخچال اصلی در کافه تریا وجود داشت که تمام آنها با نوشیدنی های 
گازدار پر شده بودند. محققان به هر یخچال، یک ردیف آب اضافه کردند 
دادند. قرار  اتاق  اطراف  در  نیز  را  نوشیدنی  آب  از  پر  سبدهایی  نیز  و 
چه اتفاقی افتاد؟ در عرض سه ماه، تعداد فروش نوشیدنی های گازدار، به 
میزان 11/4 درصد کاهش یافت؛ در عین حال، فروش آب های معدنی نیز 
به میزان 25/8 درصد افزایش یافت. همین کار را با غذاهای مختلف انجام 
دادند؛ البته به مراجعه کنندگان کافه تریا هم در این مورد چیزی گفته نشد. 
محققان به همین سادگی، محیط را تغییر دادند و افراد از آن پیروی کردند.

روش »معماری انتخاب« وقتی که اضطراب دارید، خسته اید یا تمرکز ندارید، 
تأثیر بیشتری دارد. اگر خسته باشید، احتماالً حوصله درست کردن غذای سالم و 
تحرک را ندارید و به سراغ آن چه که از همه دِم دست تر و آسان تر هست می روید.

این به آن معناست که اگر تنها وقت کمی را صرف تغییر چینش اتاق، محیط 
کار یا آشپزخانه خود کنید، طوری می توانید معماری انتخاب را تنظیم کنید 
که شما را به سمت انتخاب های بهتر و سالم تر سوق دهد؛ حتی وقتی که 

اراده شما برای سالم خوری، کم است. 
 چگونه بدون آنکه متوجه شویم، سالم غذا بخوریم؟

برایان وانسینک، پروفسور دانشگاه کورنل، که مطالعات زیادی در زمینه تأثیر 
محیط بر تصمیم گیری غذایی انجام داده، مقاالت بسیاری در این زمینه ارائه 
کرده است. در اینجا به برخی از بهترین استراتژی هاي وی در استفاده از 

معماری انتخاب برای سالم خوری، می پردازیم:
 1. از بشقاب های کوچکتر استفاده کنید. بشقاب بزرگتر به معنای دریافت 
حجم غذای بیشتر است، و این به معنای خوردن بیشتر است.  بر اساس 
تحقیقات برایان وانسینک و تیمش، اگر شما تنها یک تغییر کوچک در اندازه 
بشقاب خود ایجاد کنید، در طول سال، 22 درصد غذای کمتری مصرف 
خواهید کرد؛ اما اگر در ظرف غذای بزرگتر، غذای کمتری بکشید، چنین 
حالتی اتفاق نمی افتد؛ زیرا ذهن شما احساس می کند که غذای کمی خورده 

و باز هم ظرف غذای خود را پر خواهید کرد!
2. اگر می خواهید نوشیدنی های گازدار کمتری بنوشید، از لیوان های باریک و 
دراز، به جای لیوان های کوتاه و پهن، استفاده کنید. به چشم شما، لیوان های 
باریک و دراز،  حجم بیشتری را در خود جای می دهند؛ حتی اگر حجم دو 
لیوان یکسان باشد. تحقیقات نشان داده است که انجام این کار سبب می شود 

تا 20 درصد کمتر نوشیدنی مصرف کنید.
بسیار  رنگ،  لحاظ  از  با غذای شما  که  کنید  استفاده  بشقاب هایی   3 .از 
متفاوتند. هنگامی که رنگ غذای شما به رنگ بشقابتان شبیه است، شما 
غذای بیشتری را در ظرف خود می ریزید؛ زیرا مغز شما در تشخیص اندازه 
غذا و اندازه بشقاب، دچار خطا می شود؛ بنابراین، بشقاب هایی به رنگ آبی 
پررنگ یا سبز پررنگ، بهترین رنگ بشقاب هستند که با اکثر غذاها در رنگ، 

متفاوتند.
4. غذاهای سالم را در دسترس و جلوی دید خود قرار دهید؛ به عنوان مثال، 
می توانید ظرفی پر از میوه و مغزهای گیاهی مفید را روی میز جلوی چشم 
به جای  تا هنگام گرسنگی و در زمانی که عجله دارید،  قرار دهید  خود 

خـــوردن خــوراکی های 
سراغ  به  ناخودآگاه  ناسالم، 

ظرف روی میز بروید.
داخل ظروف  را  ناسالم  5. غذاهای 

غیر شفاف و فلزی بگذارید و غذاهای 
سالم را درون ظروف پالستیکی و شفاف 

نگهداری کنید. همان طور که قبالً گفته شد، 
آن چه در معرض دید شما نباشد، در ذهنتان 

نیز نخواهد بود. خوردن، تنها یک فعالیت فیزیکی 
نیست، بلکه فعالیتی ذهنی نیز محسوب می شود. 

چشم هایتان  چه  آن  اساس  بر  معموالً  شما  ذهن 
می بیند، تشخیص می دهد که چه چیزی را باید بخورد؛ 

بنابراین، اگر شما غذاهای ناسالم را در معرض دید خود 
قرار ندهید، احتمال اینکه سراغش بروید، کمتر است.

6. غذاهای سالم را در ظروف بزرگتر و غذاهای ناسالم را در 
ظروف کوچکتر نگهداری کنید. ظروف بزرگتر، توجه شما را 

بیشتر به خود جلب می کنند و جای بیشتری را اشغال می کنند. 
به همین دلیل، شما برای ایجاد فضای بیشتر، اغلب متوجه آنها 

شده و به سراغشان می روید؛ در حالی که ظروف کوچکتر، زمان 
بیشتری طول می کشد تا توجه شما را به خود جلب کنند.

غذا  سالم  تا  می کند  کمك  شما  به  همواره  که   جمله ای 
بخورید

کلماتی که شما به کار می برید، در شکل گیری انگیزه و اراده در شما 
از اهمیت باالیی برخوردار است؛ به عالوه، کلماتی که شما به کار 
می برید، در ذهن شما یک چرخه فکری ایجاد می کند که در رفتار 

شما در آینده، تأثیرگذار است؛
به عنوان مثال، اگر هر زمان به خود بگویید »من نمی توانم«، در حال 
تشکیل یک حلقه فکری در ذهن خود هستید که مدام محدودیت ها و 
ناتوانی های شما را به یادتان می آورد. این مسأله سبب می شود که به شما 
تلقین شود کاری را انجام می دهید که نمی خواهید آن را انجام دهید.
در مقایسه با آن، هنگامی که مدام به خود بگویید »من انجام نمی دهم«، 
در حال ایجاد یک چرخه ذهنی هستید که به شما یادآوری می کند 
اراده و انگیزه الزم را برای انجام کاری دارید. این جمله ای است که هم 
شما را به سمت اهدافتان سوق داده و همین طور در شکستن عادات 

نادرست، به شما کمک می کند.
جمله »من انجام نمی دهم« نوعی انتخاب است که احساس اراده 
شما در آن، از نظر روانی قوی تر است؛ در حالی که »من نمی توانم« 
یک انتخاب نیست، اجبار است. و این موضوع سبب می شود که 

قدرت اراده شما را تضعیف کند.
قطعاً تغییر طرز فکر و زبان ذهن شما، سبب تغییر در شیوه 
رفتار شما خواهد شد و این تغییر در طرز تفکر، سبب تقویت 
اراده و انگیزه شما در آینده و در شرایط متفاوت نیز می شود 
و در طوالنی مدت، تأثیر باالیی را نیز در شما ایجاد خواهد 

کرد.
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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 

1400-1401 از سوی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به منظور:
)1( آشنایی داوطلبان با شیوه برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شروع  زمان  ضمنًا  است.  زیر  جدول  شرح  به  آزمون ها  زمان بندی  نحوه 
ثبت نام، از روز شنبه مورخ 1400/04/26 است:
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نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم:
نظرات  دریافت  و  جانبه  همه  بررسی های  با  آموزشی،  خدمات  تعاونی  شرکت 
مشاوران، دبیران و مدیران محترم مراکز آموزشی، مجموعۀ آزمون های آزمایشی را 
مجموعاً در چهارده نوبت برای سال تحصیلی 1400-1401 طراحی نموده است. دو 
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 
با  درآزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم،  کننده  شرکت  داوطلبان  تا  شد 
ارزیابی کاماًل علمی و استاندارد، 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 دو نوبت و در ماه های مرداد و 

شهریور 1400 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.
آزمون های مرحله ای: در هشت نوبت آزمون های آزمایشی مرحله ای، که از 
ابتدای سال تحصیلی تا پایان اسفند 1400 برگزار می گردد، منابع درسی برای مطالعه 
داوطلبان به هشت قسمت تقسیم شده است که در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، 
سؤاالت از منابع تقسیم بندی شده همان مرحله طرح می گردد. الزم به توضیح است 
که سؤاالت آزمون هر مرحله، با تأکید بر منابع درسی اعالم شده برای همان مرحله 
می گردد  طراحی  قبل،  مرحله  درسی  منابع  سؤاالت  عالوة  به  تقسیم بندی(،  )طبق 
اول  مراحل  آزمون های  به  مربوط  قسمت های  آزمون  سوم  مرحله  در  مثال،  )برای 
و دوم هم منظور شده، با این تأکید که بیشتر سؤاالت از بودجه بندی مرحله سوم 

خواهد بود.(
هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر به مطالب کتاب های درسی پایۀ 
دوازدهم و ارزیابی پیشرفت تحصیـلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی است. در 
پایان  این میان، آزمون ویژه ای )آزمون مرحلۀ 5( در نظر گرفته شده است که در 
امتحانات نوبت اول، در تاریخ 1400/10/24 برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندی 
مطالب نوبت اول است که پس از امتحانات تشریحی نوبت اول برگزارخواهد شد و 
طبق آن، آمادگی دانش آموزان براساس پرسش های چهارگزینه ای استاندارد مرتبط با 

مطالب این نوبت تحصیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.   
آزمون های جامع: از ابتدای سال 1401 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری 
و  هدفمند  زمانی  فاصله های  با  جامع  آزمایشی  آزمون  نوبت  چهار   ،1401 سال 
خصوصیات و ویژگی های منحصر به فرد و مکمل یکدیگر برگزار می شود و در آزمون 

جامع نوبت اول، تنها دروس پایه دهم و یازدهم، از داوطلبان آزمون گرفته می شود.
زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي 
آزمایشی سنجش: )در صورت مهیا شدن شرایط برگزاری آزمون به صورت 

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

اطالعیه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم ویژه دانش آموزان 
پایه دوازدهم )دوره دوم متوسطه(
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برگزاری  شرایط  شدن  مهیا  صورت  )در  می نمایند  اقدام  خود  جلسه  به  ورود 
آزمون به صورت حضوری(.

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

 

مبلغ هر آزمون جامعمبلغ هر آزمون تابستانه یا مرحله ای

85۰.۰۰۰ ریال6۰۰.۰۰۰ ریال 
شرکت تعاونی خدمات آموزشی، برای متقاضیانی که کلیه مراحل آزمون های 
تابستانه و مرحله ای )۱۰ مرحله( و جامع )۴ نوبت( را به صورت یکجا ثبت نام 

نمایند، از تخفیف2۰درصدی بهره مند می شوند. 
نیز  امکان  این  آن،  ثبت نام مندرج در  و هزینه های  به جدول شهریه فوق  توجه  با 
آزمون های  بتوانند  تمایل،  صورت  در  عزیز،  دانش آموزان  تا  است  گردیده  فراهم 
از آزمون ها  انتخاب و در هر یک  به تعداد موردنیاز و دلخواه،  را  سنجِش دوازدهم 
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 که هر یک مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها، دانش آموز را 
در  عزیز،  دانش آموزان  که  می شود  توصیه  لذا  می نماید،  آماده تر  گام به گام 

کلیۀ 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.
شایان ذکر است که دانش آموزان، برای استفاده از تخفیف، بهتر است کلیه مراحل 
آزمون )10 مرحله و 4 نوبت جامع( را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از تعداد 

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

نحوه ثبت نام:
آزمایشی  آزمون هاي  در  شرکت  به  عالقه مند  دانش آموزان  اینترنتی:  پرداخت 

سنجش، در سراسر کشور مي توانند، با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و 
 www.sanjeshserv.ir :مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشاني 

نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام و کدرهگیري دریافت نمایند.
ثبت نام،  اعتباری  کارت  اینترنتی  خرید  که  است  ذکر  به  الزم  مهم:  نکته 
متقاضیان،  که  است  الزم  و  نبوده  دانش آموز  نهایی  ثبت نام  نشان دهنده 
به  رمز(،  شماره  و  پرونده  شماره  )دریافت  اعتباری  کارت  خرید  از  بعد 
لینك ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و کد 

پی گیری 16 رقمی را 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 
۴2966-۰2۱ )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:30 

الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00.
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 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 با 

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

1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، 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 تلفنی:

با توجه به وضعیت ایجاد شده به دلیل بحران ویروس کرونا، امکانی فراهم گردیده 
است تا ثبت نام برای کلیه داوطلبان سراسر کشور )تهران و شهرستان ( و همچنین 
صورت  در  سنجش،  آزمایشی  آزمون های  متقاضی  دبیرستان های  و  آموزشی  مراکز 
این  در  نام  ثبت  به  نسبت   ۰2۱-8832۱۴55 شماره:  با  تلفنی  صورت  به  تمایل، 

آزمون ها اقدام نمایند. 
راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجش

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

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

ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی متقاضیان آزمون زبان انگلیسی پیشرفته 
تولیمو دوره ۱6۴، با توجه به مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر 
تعطیلی تمامی دستگاه های اجرایی از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰5/25 لغایت 
آزمون  که  می رساند  اطالع  به  وسیله  بدین   ،۱۴۰۰/۰5/3۰ مورخ  شنبه  روز 
تولیمو دوره ۱6۴ در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰5/26 برگزار نمی گردد. الزم 

به وضعیت کنترل  با توجه  این آزمون،  برگزاری  یادآوری است که زمان  به 
بیماری کرونا، متعاقبًا از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان به متقاضیان 

اطالع رسانی خواهد شد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص:

 لغو آزمون زبان انگلیسي پیشرفته تولیمو )Tolimo( در دوره 164
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