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تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

)Ph.D( دوشنبه 1400/9/1 دكتري
جمعه 1400/12/6تا دوشنبه 1400/9/8

سه شنبه 1400/9/16 كارشناسي ارشد ناپيوسته
تا سه شنبه 1400/9/23

چهارشنبه 1401/2/28، پنجشنبه 1401/2/29 
و جمعه 1401/2/30

یکشنبه 1400/11/10 سراسري
تا یکشنبه 1400/11/17

چهارشنبه 1401/4/8، پنجشنبه 1401/4/9، 
جمعه 1401/4/10 و شنبه 1401/4/11

یکشنبه 1401/3/29 كاردانی به كارشناسي ناپيوسته
جمعه 1401/6/4تا یکشنبه 1401/4/5

كاردانی نظام جدید )دانشگاه فنی و 
حرفه ای و موسسات غيرانتفاعی(

سه شنبه 1401/4/14 
جمعه 1401/6/4تا سه شنبه 1401/4/21

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

13 آبان ماه

روزملی مبارزه با استکبارجهانی 
و روز دانش آموزگرامی باد

آیناز مارالی ، رتبه 4 کشوری گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری سال 1400 :

در آخرین آزمون آزمایشی ، رتبه ام 800 شد !

دقت در صورت هر پرسش :

راهی برای
 رسیدن به پاسخ صحیح

چه زمانی مطالعه کنیم؟

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و  پی گیری درخواست 
داوطلبان به روش الکترونیکی

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اصالحات و تغییرات 

مجموعه هاي  امتحاني

 در آزمون ورودي نیمه  متمرکز 

دکتري )Ph.D( سال 1401
در   1400/06/10 مـورخ  اطالعیـه  انتشـار  پیـرو 
خصـوص اعـالم رشـته ها، مـواد امتحانـي و ضرايـب 
دروس هـر يـک از مجموعه هـاي امتحانـي آزمـون 
سـال   )Ph.D( دكتـري  نيمه متمركـز  ورودي 
بـه اطـالع متقاضیـان ثبت نـام و شـرکت در   ،1401
آزمـون فـوق می رسـاند کـه اصالحـات و تغييرات 
منـدرج  امتحانـي  مجموعه هـاي  از  یـک  هـر 
در زیـر ایـن اطالعيـه كه در سـایت سـازمان 

سـنجش آمـده اسـت، اعـالم مي گـردد.   
    روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

از سوی سازمان سنجش اعالم شد:

زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان
 رشته های دارای شرایط خاص

 آزمون سراسری سال1400
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رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند:
اينکه  مگر  نمي رسد  نماز  وقت  هیچ گاه 
ندا مي دهد که: اي  فرشته اي در میان مردم 
مردم! بپا خیزيد و با نماز خود، آتش هايي را 

که برافروخته ايد، خاموش کنید.

]ای دنیا ![ به خدا اگر کالبدی بودی ديدنی 
يا قالبی بپسودنی ]قابل لمس کردن[، تو را 
برپا  درباره ات  را  خدا  حد  و  نمی گذاشتم  وا 
با  را  آنان  که  بندگانی  کیفر  به  می داشتم؛ 
مردمانی  و  فريب ساختی،  آرزوها دستخوش 
و  انداختی،  در  جای هايشان  هالکت  در  که 
پادشاهانی که به دست نابودی شان سپردی، 
و در چنگال باليشان درآوردی؛ نه راهی برای 

در شدن، و نه گريزگاهی برای بیرون آمدن.

رسول گرامي اسالم )ص( فرمودند: 
ناتوان ترين مردم کسي است که از دعا کردن 

ناتوان باشد.  

بهترين زمان مطالعه و يادگیری، زمانی است که مغز 

باالترين کارآيی را در زمینه يادگیری دارد و حافظه 

نیز بیشترين توانايی را برای به خاطر سپاری مطالب 

در خود مهّیا کرده است. انتخاب اين »بهترين زمان« 

تشخیص  تا  دارد  خودتان  به  بستگی  مطالعه،  برای 

روحی،  و  جسمی  نظر  از  زمانی  چه  در  که  دهید 

آمادگی الزم را برای انجام اين کار داريد.

هیچ زمان خاصی به طور دقیق برای مطالعه وجود 

می توانید  کرديد  حس  شما  که  وقت  هر  و  ندارد، 

به  توجه  با  را  مطالعه  وقت،  آن  کنید،  مطالعه 

رعايت نکات ذکر شده شروع کنید، و اگر نسبت به 

زمان های خاص برای مطالعه شرطی شده ايد، حتماً 

اين کار  انجام  برای  را  بهره  بیشترين  از آن زمان ها 

ببريد.

آلودگی،  به خاطر خستگی، خواب  مواقع،  از  خیلی 

حوصله  ديگری،  علت  هر  يا  بی حالی  گرسنگی، 

مطالعه کردن نداريم.

طبیعی است که در چنین مواقعی نبايد مطالعه کرد 

يا اگر در حال مطالعه هستیم، اگرامکانش وجود  و 

دارد، بايد دست از مطالعه بکشیم.

شک نکنید که مطالعه در اين شرايط، هیچ سودی 

برايتان به همراه نخواهد داشت و فقط شما را از لذت 

يک مطالعه لذت بخش و مفید بی نصیب می کند و 

در دراز مدت، از درس و کتاب، شما را دور خواهد 

کرد.

گاهی افت تحصیلی شديدی در بین دانش آموزان به 

چشم می خورد و اظهار بی عالقگی به درس و مدرسه 

دانش آموزان  میان  در  مدرسه  از  تنفر  هم  گاهی  و 

ديده می شود. اين بی عالقگی به مطالعه، به گونه ای 

از  دانش آموزان،  اتفاق  به  قريبب  اکثر  که  است 

نمی برند  لذت  دانش  و  علم  و کسب  درس خواندن 

ندارد؛  برايشان  چنانی  آن  جذابیت  موضوع  اين  و 

بنابراين، الزم است که آنها در زمان و روش مطالعه 

خود تجديد نظر کنند تا با عالقه و انگیزه بیشتری 

مشغول به مطالعه شوند.

نامناسب، می تواند سبب فراموشی  مطالعه در زمان 

آن  يادآوری  در  اختالل  و  شده  خوانده  مطالب 

مطالب شود. بارها مشاهده شده است که بعضی از 

دانش آموزان، از فراموش کردن آموخته های خود يا 

از اينکه مطلب را در جلسه امتحان به ياد نمی آورند، 

از  دسته  اين  جزو  هم  شما  اگر  می کنند.  گاليه 

دانش آموزان هستید، يادآوری نکات زير می تواند به 

شما کمک کند تا دچار فراموشی نشويد. بیشترين 

مورد  مطالب  که  است  خاطر  اين  به  فراموشی ها 

مطالعه، وارد حافظه بلند مدت شما نشده است.

درست  را  امتحانی  مواد  و  مطالب  می خواهید  اگر 

زمان  انتخاب  بر  عالوه  نکنید،  فراموش  و  بیاموزيد 

مناسب، به موارد زير هم توجه بیشتری داشته باشید: 

اگر همیشه عادت داريد که در زمان و مکان مشخصی 

مطالعه کنید، حتماً از اين فرصت استفاده کنید؛ زيرا 

شما نسبت به آن زمان و مکان شرطی شده ايد و در 

و  تمرکز  برای  بیشتری  آمادگی  مکان،  و  زمان  اين 

يادگیری داريد.

قبل و بعد از مطالعه استراحت کنید تا ضمن رعايت 

نظر  برای مغز خود در  را  يادگیری، فرصتی  آستانه 

بگیريد تا به تجزيه و تحلیل اطالعات جديد بپردازد. 

عصبی،  هیجان های  و  اضطراب  بروز  هنگام  ضمناً 

هرگز مطالعه نکنید. همچنین بالفاصله پس از غذا 

خوردن و با شکم پُر مطالعه نکنید و تمرين و تکرار 

پس از مطالعه را نیز فراموش نکنید و مطالب خوانده 

شده را حتماً مرور کنید و به محتوای ذهن خود، با 

خواندن مطالب مشابه نظم بدهید. همچنین از عالئم 

و نشانه ها برای يادآوری مطالب خوانده شده استفاده 

کنید و استفاده از قلم و کاغذ را هنگام مطالعه برای 

تمرکز حواس، فراموش نکنید.

موفق باشيد

چه زمانی مطالعه کنیم؟
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تا 20 آذر ماه ادامه دارد: 

ثبت نام هفدهمین جشنواره قرآن و عترت 
دانشگاه علمیـ  کاربردی 

ثبت نام هفدهمين جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع 
ـ كاربردی آغاز شد و عالقه  مندان تا 20 آذرماه     علمی 

برای ثبت نام در این جشنواره فرصت دارند.
همزمان با فرارسیدن میالد رسول اکرم و هفته وحدت، 
ثبت نام هفدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع 

علمیـ  کاربردی در سراسر کشور آغاز شد.
مدرسان  نیز  و  دانشجويان  سطح  در  جشنواره،  اين 
در  کشور  سراسر  کاربردی  ـ  علمی  مراکز  کارکنان  و 
بخش های مختلف آوايی، کتبی، فناوری، پژوهشی، ادبی، 
هنری و نوآفرينی و در 38 رشته متنوع برگزار می شود 
جشنواره  سايت  به  مراجعه  با  می توانند  عالقه مندان  و 
به  نسبت   https://quran.uast.ac.ir آدرس:  به 
اقدام کنند. اين جشنواره  به  اثر  ارسال  ثبت نام در آن و 

و  قرآن  جشنواره  هفدهمین  دبیرخانه  اعالم  اساس  بر 
عترت دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی، در اين جشنواره 

به  قم  استانی  واحد  در  متوالی  سال  ششمین  برای  که 
فعالیت می پردازد، عالقه مندان می توانند به صورت مجازی 
ماه  آذر   20 تاريخ  تا  و  کنند  شرکت  مسابقات  اين  در 
نسبت به ثبت نام در آن و ارسال اثر اقدام کنند. همچنین 
سؤال  هرگونه  و  مشاوره  ارائه  برای  می توانند،  متقاضیان 
تلفن:  با شماره  کاری  روزهای  در  دبیرخانه جشنواره،  از 

02532817521 تماس حاصل کنند.

تا اول دی ماه ادامه دارد: 

ثبت نام وام های دانشجویی

در  دانشجویی  وام های  انواع  دریافت  برای  ثبت نام 
نيمسال تحصيلی 1400-1401 از طریق پرتال صندوق 
رفاه دانشجویی آغاز شده است و تا اول دی ماه ادامه 

خواهد داشت.
کاردانی،  از  اعم  تحصیلی،  مقاطع  تمام  دانشجويان 

برای  می توانند  دکتری،  و  کارشناسی ارشد  کارشناسی، 
تحصیلی  نیمسال  در  دانشجويی  وام های  انواع  دريافت 
پرتال صندوق رفاه دانشجويان وزارت  به   ،1401-1400

علوم مراجعه کنند.
پیش از اين، پايان زمان ثبت نام وام های دانشجويی 25 مهر 
ماه اعالم شده بود که به دلیل اِعمال افزايش وام ها و برخی 
از موانع و مالحظات فنی، با بازگشايی پرتال صندوق رفاه 
دانشجويان وزارت علوم، امکان ثبت نام مجدداً  فعال گرديد و 
تا اول دی ماه سال جاری فرآيند ثبت نام ادامه خواهد يافت.

دانشجويان شاغل به تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلِی 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، دولتی، پیام نور، علمی ـ 
کاربردی، غیر انتفاعی و غیردولتی و آزاد اسالمی می توانند، 
پس از مطالعه شرايط و ضوابط دريافت وام ها در آيین نامه 
پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجويی، به منظور ثبت 
رفاه  پرتال دانشجويی صندوق  از طريق  درخواست خود 

اقدام نمايند.
همچنین طبق اعالم صندوق رفاه دانشجويان، دانشجويان 
مشغول به تحصیل در دوره شیوع کرونا و دانش آموختگانی 
تعیین وضعیت بدهی  به زمان  بیماری  اين  که در دوره 
و  دانشجويان رسیده  رفاه  از صندوق  تسهیالت دريافتی 
دفترچه اقساط دريافت ننموده باشند، امکان اضافه شدن 
دو نیمسال تحصیلی به سنوات مجاز تعیین وضعیت بدهی 

برای آنها لحاظ خواهد شد.

پیرو اطالعیه مورخ 1400/07/11 اين سازمان درخصوص آن دسته از متقاضیان 
آزمون سراسري سال 1400 که به جای کد قبولی برای آنها کد عدد 2 رقمی )به 
شرح جدول ذيل( اعالم شده است و برای انجام مراحل مصاحبه و گزينش رشته هاي 
مختلف تحصیلي دانشگاه های ذيل اقدام نموده اند، به اطالع مي رساند که با توجه به 
نتیجه مراحل مصاحبه يا صالحیت هاي عمومي افراد از سوي مؤسسات يا هیأت هاي 
مرکزي گزينش ذي ربط، اسامي پذيرفته شدگان نهايي اين  رشته ها به شرح مندرج در 

سايت سازمان سنجش اعالم می گردد.
 قبول شدگان الزم است که ضمن فراهم نمودن مدارک الزم برای ثبت نام، مطابق 
مدارک اعالم شده در )بند ج( اطالعیه مورخ 1400/07/03 در خصوص اعالم اسامی 
درگاه  در  مندرج   1400 سال  سراسری  آزمون  تحصیلی  رشته های  پذيرفته شدگان 
اطالع رسانی اين سازمان، برای اطالع از زمان و نحوه ثبت نام، با واحد آموزش دانشگاه 
موقع  به  مراجعه  عدم  نمايند.  هماهنگی  و  نموده  حاصل  تماس  خود  قبولی  محل 
پذيرفته شدگان براي ثبت نام، به منزله انصراف از رشته  قبولی اعالم شده خواهد بود.

نام دانشگاهردیف
دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجايي کد )11(1
دانشگاه شاهد کد )12(2
دانشگاه علوم قضايي کد )14(3
مديريت بیمه اکو دانشگاه عالمه طباطبايي کد )15(4

دانشکده غیرانتفاعي رفاه کد )18(5
رشته های بورسیه سپاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج( کد )20(6
دانشگاه شهید مطهري کد )21(7
بورسیه وزارت دفاع کد )22(8
دانشگاه صداو سیمای کد )23(9
معارف اسالمی و ارشاد-دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا )ع( کد )24(10
رشته های بورسیه علوم پزشکی ارتش کد )25(11
بورسیه نیروي انتظامي کد )26(12
کارداني و کارشناسی فوريت هاي پزشکي کد)29(13
دانشکده آموزش عالي تربیت مربي عقیدتي سیاسي سپاه - قم کد )30(14
دانشگاه جامع امام حسین )ع( کد )31(15
رشته های کاردانی بهداشت عمومی کد )32(16

یادآوری مهم:
متقاضیاني که، عالوه بر کد هاي اعالم شده در اين اطالعیه، داراي کد قبولي  قبلي 
نیز بوده اند، قبولي قبلي آنان لغو شده و مي بايست در رشته قبولي جديد ثبت نام 
کنند و ادامه تحصیل دهند. الزم به توضیح است که اين افراد، براي ثبت نام 
در رشته قبولي جديد، نیاز به انصراف از رشته قبولي قبلي خود ندارند و با آنان 

همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

اعالم نتیجه نهایي براي آن دسته از متقاضیانی که در زمان اعالم نتایج نهایي آزمون سراسري 
سال 1400 براي آنها یکي از کدهاي مر بوط به رشته های دارای شرایط خاص )شامل: 11، 12، 

14، 15 ،18 ، 20، 21 ، 22 ،23 ،24، 25، 26، 29، 31،30 و 32( اعالم شده است. 
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ـــای  ـــک از مجموعه ه ـــر ي ـــب دروس ه ـــی و ضراي ـــواد امتحان ـــالم رشـــته ها، م ضمـــن اع
ـــرح  ـــه ش ـــال 1401 )ب ـــری )Ph.D( س ـــع دكت ـــون ورودی مقط ـــی آزم امتحان
ـــه  ـــت(، ب ـــده اس ـــنجش آم ـــازمان س ـــايت س ـــه در س ـــه ک ـــن اطالعی ـــل اي ـــدول ذي ج
اطـــالع متقاضیـــان ثبت نـــام و شـــرکت در ايـــن آزمـــون می رســـاند کـــه پذيـــرش 
دانشـــجو در ســـال 1401 بـــر اســـاس قانـــون »ســـنجش و پذيـــرش دانشـــجو در 
ـــوب  ـــي« مص ـــوزش عال ـــز آم ـــگاه ها و مراک ـــی در دانش ـــالت تکمیل ـــاي تحصی دوره ه
ـــي  ـــة اجراي ـــن آيین نام ـــالمی و همچنی ـــورای اس ـــرم ش ـــس محت 1394/12/18 مجل
مربوطـــه و مصوبـــات »شـــورای ســـنجش و پذيـــرش دانشـــجو در دوره هـــاي 
تحصیـــالت تکمیلـــی« و مطابـــق ايـــن اطالعیـــه و شـــرايط و ضوابـــط منـــدرج در 
دفترچـــه راهنمـــای ثبت نـــام پذيـــرش آزمـــون مذکـــور، کـــه در زمـــان ثبت نـــام 
ـــد  ـــورت خواه ـــود، ص ـــر می ش ـــازمان منتش ـــن س ـــوی اي ـــال 1400( از س ـــاه س )آذر م

ـــت. گرف
1- دكتـــري آموزشـــي ـ پژوهشـــي: ســـنجش و پذيـــرش بـــراي ورود بـــه 
مقطـــع دکتـــري ناپیوســـته آموزشـــي ـ پژوهشـــي، بـــر اســـاس معیارهـــاي زيـــر 

انجـــام مي گیـــرد:
1-1- آزمون متمرکز )50 درصد(.

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

2- دكتـــری پژوهـــش محـــور: ســـنجش و پذيـــرش بـــرای مقطـــع دکتـــری 
ناپیوســـته پژوهـــش ـ محـــور، بـــر اســـاس معیارهـــای زيـــر صـــورت مـــی گیـــرد:

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

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

ـــوزش کشـــور،  ـــز( از ســـوی ســـازمان ســـنجش آم ـــون متمرک ـــة اول )آزم اجـــرای مرحل
ـــه ســـوابق آموزشـــی، پژوهشـــی و فنـــاوری، مصاحبـــه علمـــی  ـــوط ب و ثبـــت امتیـــاز مرب
و ... از ســـوی دانشـــگاه هـــا و مراکـــز آمـــوزش عالـــی پذيرنـــده دانشـــجو انجـــام 

ـــد. ـــد ش خواه
ــاي  ــجو در دوره هـ ــرش دانشـ ــنجش و پذيـ ــورای سـ ــه شـ ــاس مصوبـ ــر اسـ 3- بـ
ـــه  ـــال 1401 ب ـــری )Ph.D( س ـــز دکت ـــون متمرک ـــواد آزم ـــی، م ـــالت تکمیل تحصی

شـــرح زيـــر خواهـــد بـــود:
الف( آزمون زبان                            با ضريب )1(
ب( آزمون استعداد تحصیلی                              با ضريب )1(

با ضريب )4( ج( آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی يا کارشناسی ارشد  
ـــت دوم  ـــه، نوب ـــای : روزان ـــامل دوره ه ـــا، ش ـــی دوره ه ـــرای تمام ـــرش ب ـــنجش و پذي س
)شـــبانه(، پرديـــس هـــای خودگـــردان، پیام نـــور، مؤسســـات غیرانتفاعـــي، دانشـــگاه 
ـــات  ـــی آن و مصوب ـــه اجراي ـــن نام ـــوق و آيی ـــون ف ـــاس قان ـــر اس ـــالمی و .... ب آزاد اس

ـــت.  ـــد گرف ـــام خواه ـــورا انج ـــط ش مرتب
ـــون ورودي  ـــرکت در آزم ـــام و ش ـــاي ثبت ن ـــة راهنم ـــط در دفترچ ـــرايط و ضواب 4- ش

ـــد. ـــد ش ـــاني خواه ـــال 1401 اطـــالع رس ـــز س ـــه متمرک ـــري نیم دکت
ــاير اطالعـــات در  ــا سـ ــا توجـــه بـــه امـــکان اصـــالح عناويـــن رشـــته ها يـ 5- بـ
ــی،  ــالک نهايـ ــام، مـ ــروع ثبت نـ ــان شـ ــا زمـ ــی تـ ــای امتحانـ ــداول مجموعه هـ جـ

ــود. ــد بـ ــام خواهـ ــای ثبت نـ ــه راهنمـ ــده در دفترچـ ــات درج شـ اطالعـ
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

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

اطالعیۀ بسیار مهم  شرکت تعاونی خدمات آموزشی
بــا توجــه بــه اســتفاده غیــر قانونــی برخــی از ناشــران از ســؤاالت آزمون هــای آزمايشــی 
ســنجش در کتاب هــای خــود و همچنیــن انتشــار و فــروش غیرقانونــی ايــن ســؤاالت 
ــور  ــان ط ــی، هم ــبکه های اجتماع ــازی و ش ــای مج ــی، فض ــای اينترنت ــايت ه در س
کــه ممنوعیــت هرگونــه اســتفاده و انتشــار ســؤاالت آزمون هــای آزمايشــی ســنجش 
ــر  ــار ديگ ــت، ب ــده اس ــؤاالت درج گردي ــن س ــی اي ــخة چاپ ــق در نس ــر طري ــه ه ب
ــای آزمايشــی  ــؤاالت آزمون ه ــر و انتشــار س ــاپ، تکثی ــه حــق چ ــود ک ــادآور می ش ي
 ســنجش بــه هــر روش )الکترونیکــی، اســتفاده در کانال هــای تلگــرام، ســايت ها و ...( 
در هــر مقطــع زمانــی، بــرای تمــام اشــخاص حقیقــی و حقوقــی )حتــی بــا ذکــر منبع( 

ممنــوع اســت؛ بــه عبــارت ديگــر، اســتفاده از ســؤاالت آزمون هــای آزمايشــی ســنجش، 
ــی  ــات آموزش ــی خدم ــرکت تعاون ــی ش ــده آن، يعن ــه پديدآورن ــق ب ــراً متعل منحص
کارکنــان ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، بــوده و اســتفاده از ايــن ســؤاالت بــرای 
ســاير مؤسســات و ناشــران آموزشــی بــه کلــی ممنــوع اســت و ايــن موضــوع محــدود 
بــه دورة زمانــی خاصــی نیســت. بديهــی اســت کــه ايــن شــرکت، اقدامــات قانونــی الزم 

را در مــورد متخلفــان از ايــن امــر بــه عمــل خواهــد آورد.
شرکت تعاونی خدمات آموزشی
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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 اين افراد می نمايند، اين سازمان به عنوان ناظر آزمون های  بین المللی در کشور، ضمن برخورد 
قانونی و معرفی اين مراکز به مراجع قضائی، موارد ذيل را  برای اطالع متقاضیان يادآوری می نمايد:
1 -  تنها مدارکی از طريق اين سازمان مورد گواهی و تأيید قرار خواهند گرفت که قباًل مجری 
آزمون از سوی اين سازمان مجوز برگزاری آن را دريافت نموده باشد؛ لذا قبل از پرداخت هرگونه 
وجه از طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های بین الملل( نسبت به مجاز 

بودن مرکز اطمینان حاصل نمايید.
2 - با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان در 
اين داوطلبان از 2 تا 10  فهرست متخلفان آزمون های اين سازمان قرار خواهد گرفت. ضمناً 
سال از شرکت در آزمون هايی که اين سازمان برگزار می نمايد يا ناظر آن است، محروم خواهند 
مراکز  يکی  در  ثبت نام  به  اقدام  محرومیت  طول  در  متخلفان  که  صورتی  در  همچنین  شد. 
نمايند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.

3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعايت قوانین بوده و بايستی از ثبت نام اين افراد خودداری 
نمايند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.

4 - داوطلبانی که با جعل مدارک هويتی سعی در گمراه نمودن مجريان آزمون نمايند و در آن 
شرکت کنند و تخلف آنان )حتی پس از دريافت 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 اينکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده از سند مجعول و شرکت کردن به 
جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسالمی )تعزيرات مصوب 1375( جرم تلقی می شود و 
مجازات کیفری به همراه خواهد داشت، اين گروه از متخلفان برای  صدور احکام قضائی به مراجع 

قضائی معرفی می گردند.
يادآور می شود که براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز آزمون های بین المللی، کلیه مراحل 
ثبت نام آزمون ها بايستی شخصاَ توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت عدم رعايت شرايط 
ثبت نام، از شرکت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در صورت مشاهده هرگونه 
با افراد يا شرکت های سودجو که به روش های مختلف اقدام به ثبت نام  تخلف در اين زمینه 

متقاضیان در آزمون های بین المللی می نمايند برخورد قانونی خواهد شد.

با توجه به اعالم نتايج نهايی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400، معموالً برخی از 
پذيرفته شدگان، بعد از اعالم نتايج نهايی، با ارسال درخواست به اين سازمان، مدعی اشتباه 
در انتخاب رشته خود شده و متقاضی معرفی به اولويت انتخابی بعدی که در آن نمره 
دارند، می شوند؛ بنابراين، به اطالع اين دسته از پذيرفته شدگان می رساند که صرفاً، موارد 
و مصاديق اشتباه انتخاب رشته که در دسته بندی زير اعالم می شود، از سوی اين سازمان 

قابل بررسی و اقدام خواهد بود. 
لذا متقاضیان، فقط در صورت داشتن يکی از شرايط زير، می توانند تقاضای خود را به 
سازمان سنجش مبنی بر بررسی در اولويت های بعدی که در آن اولويت ها دارای نمره 
علمی هستند، حداکثر تا تاریخ 1400/8/11  در درگاه اطالع رسانی اين سازمان ارائه کنند 

و از ارائه درخواست های خارج از موارد زير اکیداً خوداری نمايند.  
موارد و مصداق های اشتباه در انتخاب رشته:

1- عدم تناسب بین کدرشته قبولی با ساير رشته های انتخابی از نظر عنوان گرايش 
تحصیلی يا کدضريب مجموعه امتحانی )مثاًل رشته های انتخابی متقاضی، اکثريت از 
کدضريب 1 هستند، ولی در بین آنها اشتباهاً يک رشته از ساير کدضريب ها درج شده باشد(.

2- عدم تناسب بین کدرشته قبولی با ساير رشته های انتخابی از نظر دوره تحصیلی )مثاًل 
رشته های انتخابی متقاضی اکثريت روزانه هستند، ولی در بین آنها اشتباهاً يک رشته از 
دوره های شهريه پرداز، اعم از دوره نوبت دوم »شبانه«، غیرانتفاعی، پیام نور، درج شده باشد(.
3- عدم تناسب بین کدرشته قبولی با ساير رشته های انتخابی از نظر شهرستان محل 
قبولی متقاضیان نسبت به محل اقامت آنها )به طور مثال فردی که محل اقامت وی در شهر 
تبريز است، اکثريت رشته های انتخابی او در دانشگاه های واقع در استان آذربايجان شرقی 
و استان های همجوار است، ولی اشتباهاً يک رشته از دانشگاه بیرجند در بین رشته های 
انتخابی درج کرده و در همین رشته که آن را اشتباه انتخاب کرده است، هم قبول شده باشد(.

4- نداشتن شرايط برای تحصیل برای پذيرفته شده در رشته قبولی با تأيید مؤسسه محل 
قبولی )دانشگاه محل قبولی در بررسی وضعیت فرد پذيرفته شده، با ارائه استدالل اعالم 

کند که ايشان شرايط تحصیل در رشته قبولی را ندارد.(
روش ارائه درخواست:

در صورتی که وضعیت شما در قالب موارد فوق است، الزم است که ابتدا وارد قسمت 

»سامانه پاسخگویی اینترنتی« مندرج در درگاه اطالع رسانی اين سازمان به آدرس: 
https://request.sanjesh.org  شويد. اگر عضو سامانه پاسخگويی نیستید، ابتدا 
با تکمیل اطالعات خواسته شده، عضو اين سامانه شويد و با ورود به اين سامانه و انتخاب 
عنوان آزمون کارشناسی ارشد و سال 1400 وارد قسمت »اشتباه در انتخاب رشته و 
اولویت بعدی« شده و درخواست خود را به صورت خالصه با ذکر داليل، رديف کدرشته 
محل و عنوان کدرشته محل، طبق مندرجات کارنامه نتايج نهايی )در صورتی که در آن 

کدرشته محل دارای نمره باشید(، ثبت نمايید.
زمان اعالم نتیجه بررسی درخواست:

 نتیجه بررسی درخواست، تا تاریخ 1400/8/30 به صورت پیامک به متقاضیان اعالم خواهد 
شد؛ بنابراين، قبل از اين تاريخ، نتیجه درخواست خود را از اين سازمان پی گیری ننمايید.

یادآوری های مهم:
انتشار کارنامه )از تاریخ  از  1- الزم است که پذيرفته شدگان، درخواست خود را بعد 
1400/8/4 به بعد( و مشاهده وضعیت علمی و انتخاب های خود به اين سازمان ارسال 
کنند تا درخواست آنها آگاهانه بوده و الزم نباشد که در درخواست آنها تغییری ايجاد شود.

نتايج  اعالم  اطالعیه های  در  شده  تعیین  مهلت  از  بعد  که  درخواست هايی  به   -2 
)تا تاریخ 1400/8/11(، به اين سازمان ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- الزم است که پذيرفته شدگان، طبق برنامه زمانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
محل قبولی، در رشته قبولی خود ثبت نام کنند. بعد از اعالم بررسی و صدور نامه معرفی 
برای رشته قبولی جديد، نسبت به جابجايی آنها در اولین نیمسال تحصیلی ممکن اقدام 
خواهد شد؛ بر اين اساس، احتمال دارد که با توجه به محدوديت های دانشگاه ها در پذيرش 

اين دسته از متقاضیان، امکان معرفی و ادامه تحصیل آنها در نیمسال اول میسر نباشد.
4- پذيرفته شدگانی که وضعیت آنها در قالب شرايط موارد اشتباه در انتخاب رشته مندرج 
در اين اطالعیه نیست، تقاضای خود را بايد از طريق دانشگاه يا مؤسسه محل قبولی، 
برای انتقال از طريق آيین نامه های مربوط پی گیری نمايند؛ چون درخواست اين دسته از 

متقاضیان در اين سازمان قابل بررسی نخواهد بود. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  در خصوص : 

اشتباه در انتخاب رشته 
در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال  1400



10 آبان ماه 1400، سال بیست و ششم ، شماره 631 

بــا حمــد و ســپاس بــه درگاه خداونــد متعــال، بدين وســیله بــه اطــالع دانش آمــوزان 
ــم  ــنجِش دوازده ــی س ــای آزمايش ــه آزمون ه ــاند ک ــم می رس ــه دوازده ــز پاي عزي
ســال تحصیلــی 1400-1401 از ســوی شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی 

به منظــور:
)1( آشــنايی داوطلبــان بــا شــیوه برگــزاری آزمــون سراســری دانشــگاه ها و 

مؤسســات آمــوزش عالــی ســال 1401؛
)2( ارزيابــی معلومــات مکتســبه داوطلبــان در زمینــه دروس عمومــی و اختصاصــی 

در مقاطــع زمانــی مختلــف؛ 
ــه دروس  ــب در زمین ــی داوطل ــرفت تحصیل ــزان پیش ــخیص می ــن و تش )3( تعیی

ــی؛  ــی و اختصاص عموم
)4( فراهــم آوردن زمینه هــای الزم بــه منظــور مقايســه نمــرات مکتســبه در زمینــه 
دروس عمومــی و اختصاصــی هــر داوطلــب بــا داوطلبــان شهرســتان و اســتان محــل 

تحصیــل و همچنیــن داوطلبــان سراســر کشــور؛ 
)5( آشــنايی و آمــاده ســازی داوطلــب بــرای حضــور در جلســات آزمــون و کاهــش 

اضطــراب حضــور در جلســة برگــزاری آزمــون سراســری ســال 1401؛
)6( کمک به واحدهای آموزشی با توجه به نتیجه آزمون، برگزار می گردد.

از مزیت هــای »آزمون هــای آزمایشــی ســنجِش دوازدهــم«، 
ــرد : ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب می ت
* آشنايی کامل با شیوة درست مطالعة کتاب های درسی؛

* عمیق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتاب های درسی هر پايه؛
* آشنايی با پرسش های چهار گزينه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛

* ممارست و تمرين در مديريت زمان؛
* کاهش تدريجی استرس و هیجانات ناشی از آزمون؛

* آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصیلی.

ــت.  ــر اس ــدول زی ــرح ج ــه ش ــا ب ــدی آزمون ه ــوه زمان بن نح
ــورخ 1400/04/26  ــنبه م ــام، از روز ش ــروع ثبت ن ــان ش ــًا زم ضمن

اســت :

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم :
ـــت نظـــرات  ـــه و درياف ـــا بررســـی های همـــه جانب ـــات آموزشـــی، ب ـــی خدم شـــرکت تعاون
مشـــاوران، دبیـــران و مديـــران محتـــرم مراکـــز آموزشـــی، مجموعـــة آزمون هـــای آزمايشـــی 
ـــوده  ـــی نم ـــی 1400-1401 طراح ـــال تحصیل ـــرای س ـــت ب ـــارده نوب ـــاً در چه را مجموع
اســـت. دو نوبـــت از آزمون هـــای آزمايشـــی به صـــورت تابســـتانه، هشـــت نوبـــت از 
ـــی  ـــای آزمايش ـــت از آزمون ه ـــار نوب ـــه ای و چه ـــورت مرحل ـــی به ص ـــای آزمايش آزمون ه
ـــای  ـــده درآزمون ه ـــرکت کنن ـــان ش ـــا داوطلب ـــد ت ـــد ش ـــزار خواه ـــع برگ ـــورت جام به ص
ـــت  ـــتاندارد، از وضعی ـــی و اس ـــاًل علم ـــی کام ـــا ارزياب ـــم، ب ـــنجِش دوازده ـــی س آزمايش
ـــه از آزمون هـــا نســـبت  علمـــی و تحصیلـــی خـــود شـــناخت پیـــدا کـــرده و در هـــر مرحل

ـــد. ـــدام نماين ـــی خـــود اق ـــع مشـــکالت تحصیل ـــه رف ب
آزمون هـــای تابســـتانه: آزمون هـــای تابســـتانه، در دو نوبـــت و در ماه هـــای 
ـــی مطالعـــات تابســـتانی داوطلبـــان برگـــزار  ـــا هـــدف ارزياب مـــرداد و شـــهريور 1400 ب

خواهـــد شـــد. 
ـــی  ـــوم رياض ـــی عل ـــروه آزمايش ـــه گ ـــرای س ـــط ب ـــتانه، فق ـــای تابس ـــه: آزمون ه توج

ـــد. ـــد ش ـــزار خواه ـــانی برگ ـــوم انس ـــی و عل ـــوم تجرب ـــی، عل و فن
آزمون هـــای مرحلـــه ای: در هشـــت نوبـــت آزمون هـــای آزمايشـــی 
مرحلـــه ای، کـــه از ابتـــدای ســـال تحصیلـــی تـــا پايـــان اســـفند 1400 برگـــزار 
ـــیم  ـــمت تقس ـــت قس ـــه هش ـــان ب ـــه داوطلب ـــرای مطالع ـــی ب ـــع درس ـــردد، مناب می گ
شـــده اســـت کـــه در هـــر مرحلـــه از آزمون هـــای مرحلـــه ای، ســـؤاالت از منابـــع 
تقســـیم بندی شـــده همـــان مرحلـــه طـــرح می گـــردد. الزم بـــه توضیـــح اســـت 
ـــده  ـــالم ش ـــی اع ـــع درس ـــر مناب ـــد ب ـــا تأکی ـــه، ب ـــر مرحل ـــون ه ـــؤاالت آزم ـــه س ک
ـــی  ـــع درس ـــؤاالت مناب ـــالوة س ـــه ع ـــیم بندی(، ب ـــق تقس ـــه )طب ـــان مرحل ـــرای هم ب
ــون  ــوم آزمـ ــه سـ ــال، در مرحلـ ــرای مثـ ــردد )بـ ــل، طراحـــی می گـ ــه قبـ مرحلـ
ـــا  ـــده، ب ـــور ش ـــم منظ ـــل اول و دوم ه ـــای مراح ـــه آزمون ه ـــوط ب ـــمت های مرب قس
ـــود.( ـــد ب ـــوم خواه ـــه س ـــدی مرحل ـــه بن ـــؤاالت از بودج ـــتر س ـــه بیش ـــد ک ـــن تأکی اي

ـــای  ـــب کتاب ه ـــه مطال ـــر ب ـــگاه دقیق ت ـــی و ن ـــا، بررس ـــن آزمون ه ـــی اي ـــدف کل ه
ـــول  ـــوزان در ط ـــش آم ـــلی دان ـــرفت تحصیـ ـــی پیش ـــم و ارزياب ـــة دوازده ـــی پاي درس
ســـال تحصیلـــی اســـت. در ايـــن میـــان، آزمـــون ويـــژه ای )آزمـــون مرحلـــة 5( 
در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت کـــه در پايـــان امتحانـــات نوبـــت اول، در تاريـــخ 
ـــت اول  ـــب نوب ـــدی مطال ـــدف آن، جمع بن ـــد و ه ـــد ش ـــزار خواه 1400/10/24 برگ
ـــت اول برگزارخواهـــد شـــد و طبـــق آن،  ـــات تشـــريحی نوب اســـت کـــه پـــس از امتحان
ـــط  ـــتاندارد مرتب ـــه ای اس ـــش های چهارگزين ـــاس پرس ـــوزان براس ـــی دانش آم آمادگ
ـــرار خواهـــد گرفـــت.    ـــی ق ـــت تحصیلـــی مـــورد ســـنجش و ارزياب ـــن نوب ـــب اي ـــا مطال ب
ــزاری  ــل از برگـ ــا قبـ ــال 1401 و تـ ــدای سـ ــع: از ابتـ ــای جامـ آزمون هـ
آزمـــون سراســـری ســـال 1401، چهـــار نوبـــت آزمـــون آزمايشـــی جامـــع بـــا 
فاصله هـــای زمانـــی هدفمنـــد و خصوصیـــات و ويژگی هـــای منحصـــر بـــه فـــرد 
ـــا دروس  ـــت اول، تنه ـــع نوب ـــون جام ـــود و در آزم ـــزار می ش ـــر برگ ـــل يکديگ و مکم

پايـــه دهـــم و يازدهـــم، از داوطلبـــان آزمـــون گرفتـــه می شـــود.
زمـــان و نحـــوه توزيـــع اينترنتـــی کارت ورود بـــه جلســـه و کارنامـــه آزمون هـــاي 
آزمايشـــی ســـنجش: )در صـــورت مهیـــا شـــدن شـــرايط برگـــزاری آزمـــون بـــه 

صـــورت حضـــوری(

اطالعیه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم
 ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم )دوره دوم متوسطه(
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ـــر  ـــان سراس ـــه داوطلب ـــرای کلی ـــنجش ب ـــی س ـــای آزمايش ـــه آزمون ه ـــه جلس کارت ورود ب
کشـــور، از روز سه شـــنبه قبـــل از برگـــزاری هـــر آزمـــون، منحصـــراً از طريـــق ســـايت 
 www.sanjeshserv.ir :ـــانی ـــه نش ـــی ب ـــات آموزش ـــی خدم ـــرکت تعاون ـــی ش اينترنت
توزيـــع می گـــردد و داوطلبـــان، بـــا مراجعـــه بـــه ســـايت اينترنتـــی فوق الذکـــر، 
ـــورت  ـــد )در ص ـــدام می نماين ـــود اق ـــه خ ـــه جلس ـــت کارت ورود ب ـــه پرين ـــبت ب نس

ـــوری(. ـــورت حض ـــه ص ـــون ب ـــزاری آزم ـــرايط برگ ـــدن ش ـــا ش مهی
کارنامـــه نتايـــج هـــر نوبـــت از آزمون هـــای آزمايشـــی ســـنجِش دوازدهـــم، در بعدازظهـــر 
ـــه نشـــانی: ـــی شـــرکت ب ـــايت اينترنت ـــق س ـــون از طري ـــر آزم ـــزاری ه ـــان روز برگ  هم

ـــوزان  ـــالع دانش آم ـــه اط ـــاً ب ـــردد. ضمن ـــر می گ  www.sanjeshserv.ir  منتش
ـــن  ـــاس آخري ـــر اس ـــی، ب ـــای آزمايش ـــره کل آزمون ه ـــبه نم ـــه محاس ـــاند ک می رس
مصوبـــات و ضوابـــط ســـازمان ســـنجش آمـــوزش کشـــور انجـــام خواهـــد شـــد. 
ـــون سراســـری  ـــد آزم ـــی و اختصاصـــی، همانن ـــون دروس عموم ـــره آزم ـــن نم همچنی
و بـــر اســـاس نمـــره آزمـــون عمومـــی )بـــا توجـــه بـــه ضرايـــب(، به عـــالوه ســـه 
ـــوع کل  ـــر مجم ـــب( تقســـیم  ب ـــه ضراي ـــا توجـــه ب ـــون اختصاصـــی )ب ـــره آزم ـــر نم براب

ضرايـــب محاســـبه می شـــود.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

ــل  ــه مراحـ ــه کلیـ ــی کـ ــوزان، متقاضیانـ ــت دانش آمـ ــه درخواسـ ــه بـ ــا توجـ بـ
آزمون هـــای مرحلـــه ای )8 مرحلـــه( و جامـــع )4 نوبـــت( را بـــه صـــورت يکجـــا 
ثبت نـــام نماينـــد نیـــز می تواننـــد از تخفیـــف 20درصـــدی ثبت نـــام بهره منـــد 

گردنـــد.
بـــا توجـــه بـــه جـــدول شـــهريه فـــوق و هزينه هـــای ثبت نـــام منـــدرج در آن، 
ايـــن امـــکان نیـــز فراهـــم گرديـــده اســـت تـــا دانش آمـــوزان عزيـــز، در صـــورت 
ــاز و  ــداد موردنیـ ــه تعـ ــم را بـ ــنجِش دوازدهـ ــای سـ ــد آزمون هـ ــل، بتواننـ تمايـ
دلخـــواه، انتخـــاب و در هـــر يـــک از آزمون هـــا ثبت نـــام نماينـــد؛ به عنوان مثـــال، 
دانش آمـــوز می توانـــد متقاضـــی ســـه نوبـــت آزمـــون مرحلـــه ای و يـــک نوبـــت 

ـــد. ـــع باش ـــون جام آزم
ــه  ــنجش، مجموعـ ــی سـ ــای آزمايشـ ــه آزمون هـ ــه اينکـ ــه بـ ــا توجـ ــه، بـ البتـ
ـــی  ـــرکت در تمام ـــت و ش ـــری اس ـــل ديگ ـــک مکم ـــر ي ـــه ه ـــت ک ـــی اس آزمون هاي
آنهـــا، دانش آمـــوز را گام بـــه گام آماده تـــر می نمايـــد، لـــذا توصیـــه می شـــود کـــه 
دانش آمـــوزان عزيـــز، در کلیـــة آزمون هـــای مرحلـــه ای و جامـــع،  به طـــور يکجـــا 

ــد. ــام نماينـ ثبت نـ
الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه جـــدول تکمیلـــی مربـــوط بـــه هزينه هـــای ثبت نـــام، 
بـــرای اطـــالع دانش آموزانـــی کـــه مايـــل بـــه انتخـــاب آزمون هـــای آزمايشـــی 
ـــام  ـــی ثبت ن ـــايت اينترنت ـــتند، در س ـــی هس ـــورت تلفیق ـــه ص ـــم ب ـــنجِش دوازده س

ــت. ــده اسـ ــا )www.sanjeshserv.ir( درج شـ آزمون هـ
ـــت  ـــر اس ـــف، بهت ـــتفاده از تخفی ـــرای اس ـــوزان ب ـــه دانش آم ـــت ک ـــر اس ـــايان  ذک ش
ـــا  ـــد ت ـــداری نماين ـــع( را خري ـــت جام ـــه و 4 نوب ـــون )8 مرحل ـــل آزم ـــه مراح کلی
ــم، از  ــنجِش دوازدهـ ــی سـ ــای آزمايشـ ــداد آزمون هـ ــورداری از تعـ ــن برخـ ضمـ

تخفیـــف 20 درصـــدی نیـــز بهره منـــد شـــوند.
ـــون  ـــای آزم ـــاب نوبت ه ـــس از انتخ ـــام و پ ـــگام ثبت ن ـــه در هن ـــد ک ـــه فرمايی توج
از ســـوی دانش آمـــوز، برنامـــه ثبت نـــام اينترنتـــی به طـــور خـــودکار، وجـــه قابـــل 

ـــد. ـــه می نماي ـــبه و ارائ ـــت را محاس پرداخ

نحوه ثبت نام:
ـــاي  ـــرکت در آزمون ه ـــه ش ـــد ب ـــوزان عالقه من ـــی: دانش آم ـــت اینترنت پرداخ
آزمايشـــی ســـنجش، در سراســـر کشـــور مي تواننـــد، بـــا اســـتفاده از کارت هـــای 
ـــات  ـــی خدم ـــرکت تعاون ـــايت ش ـــه س ـــه ب ـــتاب و مراجع ـــبکه ش ـــو ش ـــی عض بانک
آموزشـــی بـــه نشـــاني: www.sanjeshserv.ir نســـبت بـــه ثبت نـــام در ايـــن 

آزمون هـــا اقـــدام و کدرهگیـــري دريافـــت نماينـــد.
نکتـــه مهـــم: الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه خريـــد اينترنتـــی کارت اعتبـــاری 
ــه  ــوز نبـــوده و الزم اســـت کـ ــام نهايـــی دانش آمـ ــان دهنده ثبت نـ ــام، نشـ ثبت نـ
متقاضیـــان، بعـــد از خريـــد کارت اعتبـــاری )دريافـــت شـــماره پرونـــده و شـــماره 
ــی و  ــود را نهايـ ــام خـ ــوده و  ثبت نـ ــه نمـ ــام مراجعـ ــک ثبت نـ ــه لینـ ــز(، بـ رمـ

شـــماره پرونـــده و کـــد پی گیـــری 16 رقمـــی را دريافـــت نماينـــد.
دانش آمـــوزان گرامـــی، پـــس از مطالعـــه دقیـــق دفترچـــه راهنمـــای ثبت نـــام، 
در صـــورت داشـــتن هرگونـــه ســـؤال در خصـــوص شـــرايط و ضوابـــط ثبت نـــام، 
می تواننـــد بـــا خـــط ويـــژه 42966-021 )صـــدای داوطلـــب( تمـــاس حاصـــل 
ـــی 16:00. ـــر 13:30 ال ـــی 12:30 و عص ـــح 8:30 ال ـــاس: صب ـــاعات تم ـــد. س نماين
ثبت نـــام گروهـــی از طریـــق مـــدارس: دبیرســـتان هايی کـــه مايـــل 
هســـتند بـــراي ســـهولت ثبت نـــام به صـــورت گروهـــی از دانـــش آمـــوزان خـــود 
ثبت نـــام بـــه عمل آورنـــد، بعـــد از مطالعـــه دقیـــق دســـتورالعمل ثبت نـــام 
دبیرســـتان ها و مراکـــز آموزشـــی همـــکار، مي تواننـــد، در صـــورت داشـــتن 
ـــی 16:00  ـــر 13:30 ال ـــی 12:30 و عص ـــح 8:30 ال ـــاعات: صب ـــؤال، در س ـــه س هرگون
بـــا شـــماره تلفن هـــای 88844791 الـــی 88844793 تمـــاس حاصـــل نماينـــد.

نکات مهم:
ـــز،  ـــع نی ـــون جام ـــه آزم ـــا، ازجمل ـــل آزمون ه ـــا و مراح ـــه نوبت ه ـــام کلی 1- ثبت ن

ـــود. ـــام می ش ـــه انج ـــن مرحل در اي
2- وجوهـــی کـــه بـــه اشـــتباه بـــه حســـاب ايـــن شـــرکت واريـــز می گـــردد، 
منحصـــراً پـــس از طـــی مراحـــل اداری مربوطـــه قابـــل اســـترداد اســـت؛ لـــذا 
ـــت الزم  ـــا دق ـــداد آزمون ه ـــاب تع ـــی و انتخ ـــام اينترنت ـــگام ثبت ن ـــان در هن داوطلب

را به عمـــل آورنـــد.

ثبت نام تلفنی:
ـــی  ـــا، امکان ـــروس کرون ـــران وي ـــل بح ـــه دلی ـــده ب ـــاد ش ـــت ايج ـــه وضعی ـــه ب ـــا توج ب
ـــران  ـــان سراســـر کشـــور )ته ـــه داوطلب ـــرای کلی ـــام ب ـــت ن ـــا ثب ـــده اســـت ت فراهـــم گردي
ـــای  ـــی آزمون ه ـــتان های متقاض ـــی و دبیرس ـــز آموزش ـــن مراک ـــتان ( و همچنی و شهرس
ـــا شـــماره: 88321455- ـــه صـــورت تلفنـــی ب آزمايشـــی ســـنجش، در صـــورت تمايـــل، ب

ـــد.  ـــدام نماين ـــا اق ـــن آزمون ه ـــام در اي ـــت ن ـــه ثب ـــبت ب 021 نس

راهنمـــای نحـــوه ثبت نـــام  اینترنتـــی آزمون هـــای آزمایشـــی 
ـــنجش س

مراحل ثبت نام:
گام اول: پرداخـــت مبلـــغ ثبت نـــام و دريافـــت شـــماره پرونـــده و رمـــز عبـــور 
ــورت  ــتاب و به صـ ــبکه شـ ــو شـ ــي عضـ ــاي بانکـ ــق کارت هـ ــت از طريـ )پرداخـ

اينترنتـــی اســـت(.
ـــام  ـــک ثبت ن ـــت: لین ـــده اس ـــايت ارائه ش ـــام )در س ـــرم ثبت ن ـــل ف گام دوم: تکمی

ـــد(. ـــام جدي ـــنجش/ ثبت ن ـــی س ـــای آزمايش آزمون ه
گام سوم: دريافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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اين روزهــا وقتی صحبت از آزمون سراســری )آن هم 
در گروه آزمايشــی علوم تجربی( می شــود، بســیاری 
از داوطلبــان  تصور می کنند که بــا ديوی بزرگ روبرو 
هستند که به هیچ وجه نمی شود آن را شکست داد ! اما 
واقعیت اين است که برای موفقیت در اين مسابقة علمی، 
بیش از هر چیز نیاز به مطالعه ای مستمر و پی گیر است. 
بی شک، دانش آموزانی که حداقل از سال دهم به صورت 
جدی و مســتمر درس خوانده و تــالش کرده اند که به 
طور کامل هر درســی را بفهمند و به ريزه کاری های هر 
مبحث پی ببرند، در ســال دوازدهم با حجم گسترده ای 
از مباحث درسی که تلنبار شده است، روبرو نمی شوند؛ 
از ســوی ديگر، داوطلبی که همیشــه اهــل مطالعه و 
درس خواندن بوده اســت، ســال دوازدهم نیز می تواند 
درس بخواند و وقت گذاشــتن روی درس ها و تست ها 

برايش کار شاقی نیست. نمونه اش خانم »آيناز مارالی« 
رتبة 4 کشــور در گروه آزمايشــی علوم تجربی آزمون 
سراسری 1400 از شهر جلفا است؛ دانش آموزی که  با 
پشتکار و تالش بسیار، توانســته است از دانش آموزانی 
که در شهر های بزرگ در مدارسی با هزينه های نجومی 
تحصیل می کنند، پیشــی بگیرد و به آرزوی خويش که 
پذيرش در رشتة پزشکی دانشگاه تهران است، برسد. با 
تشــکر از همکاری صمیمانة خانم »آيناز مارالی«، توجه 

شما را به  گفت و گو با وی جلب می کنیم.  

* به عنوان اولین سؤال، لطفًا نحوۀ مطالعه تان را 
در دروس مختلف برای ما بگویید.

آیناز مارالی: 
درس ادبيات: اگر بخواهم به ترتیب دفترچة ســؤاالت 

جلــو بروم، اولین درس ادبیات اســت. برای تســلط بر 
ادبیــات، بعــد از تدريس دبیر، خودم کتاب درســی را 
می خواندم و از کتاب تســت، ســؤال حل می کردم. در 
کل، برای تسلط بر مبحث  قرابت معنايی، حدود سه ماه  
بعد از فراگرفتن مفهوم بیت های کتاب درســی، تقريباً 
روزی 10 تا 20 تســت می زدم و بعد از آن، دو يا ســه 
روز در میان، اين تعداد تســت را پاســخ می دادم. برای 
احاطه بر مبحث آرايه های ادبی هم، اول مفهوم آرايه ها 
را فراگرفتــم و بعــد تا يک ماه تســت های )روزی 15 
تست( آزمون های سراسری را می زدم و بعد از آن تعداد 
تســت ها را کمتر کردم. برای يادگیــری لغت هم فقط 
لغت های آخر کتاب های فارسی را می خواندم و يکی دو 
هفتــه يک بار، آنها را مرور می کردم. برای امال هم متن 
کتاب را يکی دوبار مرور کردم، اما بیشــتر به لغات آخر 
کتاب توجه داشــتم. دستور را هم مثل آرايه های ادبی، 
اول مفهومی فراگرفتم و حدود دو ماه روزی 10 تســت 
دســتور می زدم تا آن را کامل ياد بگیــرم و بعدها اين 

مقدار کمتر شد.
درس عربی: کاًل لغت هــای کتاب را حفظ می کردم و 
بعد قســمت اول هر درس را، که يک متن است، خودم 
حل می کردم و بعد از آن، با کمک کتاب کمک آموزشی، 
بررسی می کردم که آيا آن متن را درست معنی کرده ام 
يا نه. برای تسلط بر قواعد نیز ابتدا مباحث صرف و نحو 
را از روی کتاب درسی خواندم و بعد از اينکه يکی دو بار 
کل تمرين های کتاب درسی را حل کردم، از يکی دو تا 

کتاب تست هم برای تمرين آنها استفاده کردم.
درس معارف اسالمی : برای درس معارف، کل کتاب ها 
را مو به مو حفظ کردم و بعد از آن، تســت زيادی حل 
کردم. شــايد هفت يا هشــت کتاب تســت برای درس 
معــارف زدم؛ در نتیجه، برای مواجه شــدن با هر نوع 

آیناز مارالی، رتبه 4 کشوری گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری سال 1400 :

در آخرین آزمون آزمایشی ، رتبه ام 800 شد !
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سؤالی در درس معارف، آمادگی کامل داشتم. 
درس زبــان خارجی: به دلیــل اينکه چند ســال 
کالس های آموزش زبان خارج از مدرسه می رفتم، زبانم 
خوب است، اما با اين وجود، برای کسب مهارت الزم در 
»ريدينگ« و »کلوز تست« و اينکه بتوانم در زمان کوتاه 
به ســؤال های اين دو مبحث پاسخ بدهم، هر شب دو تا 
»ردينــگ« و دو تا »کلوز تســت« کار می کردم و لغات  

کتاب های زبان را هم حفظ کرده بودم.
درس زمين شناسی: چهار يا پنج درس زمین شناسی 
را خوب خواندم و در آزمون سراسری هم به سؤال هايی 
کــه از همان چهار يا پنج درس آمده بود، جواب دادم و 
توانستم 53 درصد زمین شناسی بزنم. در سال دوازدهم 
هــم، هــر دو هفته يک بــار، برای شــرکت در آزمون 

آزمايشی، يک ساعت زمین شناسی می خواندم.
درس ریاضی: قبل از تدريس دبیر، خودم پیش خوانی 
می کردم و بعد از تدريس هم يک بار ديگر دقیق تر درس 
را مطالعــه می کردم و ســپس تمرين های کتاب را حل 
می کردم و در نهايت ســراغ تست می رفتم. در مجموع، 
حدود ســه يا چهار کتاب تســت برای تسلط بر آن در 

درس رياضی حل کردم.
در کل، معتقدم که با تســت زنی زياد می شــود مهارت 
الزم را در اين زمینه به دست آورد؛ چون کنکور بیشتر 
مهارت اســت و بايد بتوانی در زمان کوتاه، پاســخگوی 
تســت ها باشــی؛ وگرنه، اگر زمان مطرح نباشد، شايد 
برای هــر درس حداقل 100 نفر بتوانند به 100 درصد 

سؤال ها پاسخ صحیح بدهند.
درس زیست شناســی: برای چگونه خواندن درس 
زيست شناســی، که درس مهم و اصلی رشــتة ماست، 
از چند معلم زيست شناســی ســؤال کرده و در نهايت 
روش خوبــی برای مطالعة خودم پیــدا کرده بودم. اول 
متن کتاب را روزنامه وار می خواندم و حدود نیم ســاعت 
بعــد، هر آنچه را که در خاطــرم مانده بود، برای خودم 
تعريف می کردم. بعــد از آن هم، ريز به ريز متن کتاب 
را می خوانــدم و حفظ می کردم و شــب همــان روز يا 
فردای آن، 50 تست آموزشــی می زدم و جواب آنها را 
از پاسخنامه می خواندم و در کتاب هم همان مطالب را 
پیدا می کردم؛ البته چون های »اليت« کردن متن کتاب 

برای مطالعة دور دوم و ســوم خوب نیســت، اين کار را 
انجام نمی دادم و در نهايــت، حدود يک يا دو روز بعد، 
تست سرعتی کار می کردم و پاسخنامه را نگاه می کردم 
که از درســت بودن يا غلط بودن پاسخ هايم مطلع شوم. 
من برای يادگیری زيست شناســی، پنج يا شش کتاب 
تســت زدم و خودم را برای روبرو شدن با هر نوع تست، 
از جمله تست های ترکیبی يا تست هايی که عین کتاب 
اســت، آماده کردم؛ اما معتقدم که اگر يک کتاب تست 
درس زيست شناســی را که حدود 4000 تست دارد، به 
صورت کامل حل کنی و نکته يا نکته های هر تســت را 
دريافت کنی، برای تست زنی در اين درس، کافی است.

 درس فيزیک: چــون در درس فیزيک حفظیات هم 
اهمیت دارد، کل متن کتاب را خواندم و برای اين بخش 
زياد تست نزدم. برای بخش مسأله هم آن قدر تمرين حل 
کردم و تســت زدم که فرمول های کتاب را حفظ شدم! 
چون معتقدم که با حل تست و تمرين زياد، فرمول ها در 
ذهن جا می افتد و نبايد فرمول ها را حفظ کرد. بعضی ها 
تصور می کنند که در فیزيک برای حل هر نوع مســأله 
بايد يک فرمول جديد حفظ کنند. انجام اين کار شــايد 
در آزمون های مبحثی جــواب بدهد، اما در کنکور، که 
قرار اســت مباحث سه سال را پاســخگو باشی، کارآيی 
ندارد و در جلســة آزمون سراسری، داوطلب از يادآوری 
آن همه فرمولی که به خاطر سپرده است، گیج می شود.

درس فیزيک، نیاز به يک معلم خوب و تمرين زياد دارد. 
من کســب درصد خوبم را در فیزيــک، مديون معلمم 

هستم که سال آخر خیلی خوب با من کار کرد.
درس شيمی : شــیمی را ســال يازدهم برای المپیاد 
خوانــدم و در مرحلة اول  المپیاد هم قبول شــدم. در 
کل، شیمی را دوست داشتم و برايم درس سختی نبود 
و بــرای کنکور هم به خاطر تســلط بر مباحث آن، کار 
خاصی نکردم؛ فقط هفته ای يک ســاعت حفظیات اين 

درس را مرور می کردم.

* کی می رسیدی که این همه درس بخوانید؟!
آیناز مارالی: قبل از عید نــوروز، روزهايی که کالس 
نداشــتم، 9 الی 10ســاعت مطالعه می کــردم، و اين 
ســاعات، بعد از عید به 12 ساعت در روز رسید. در کل، 
در يک روز دروس عربی و زبان را می خواندم و ادبیات و 
معارف و زيست شناســی را نیز هر روز مطالعه می کردم. 

رياضی و فیزيک را هم يک روز در میان می خواندم.

* استراحت هم داشتید؟
آینــاز مارالی: يک هفتــه در میــان، روزهای جمعه 
در آزمون آزمايشــی شــرکت می کردم و بعد از آزمون 
هم فقــط تحلیل آزمون را انجام مــی دادم و بعد از آن 

استراحت می کردم.

* پیش نمی آمد که یک روز کاماًل  قید درس و 
کالس را بزنید؟!

آیناز مارالی: من ســال آخر، فقط يک روز از صبح تا 
شب استراحت کردم و اصاًل درس نخواندم!

* کمــی هم دربــارۀ تحلیــل آزمون های 
آزمایشی تان  بگویید.

آیناز مارالی: تحلیل آزمون، بسیار مهم است؛ چون ما 
آزمون می دهیم که متوجه اشــتباهات و اشکال هايمان 
بشويم. من هر ســؤالی را که در آزمون آزمايشی پاسخ 
نداده يا غلط به آن پاســخ داده بودم، عالمت می زدم و 
در يــک برگة کاغذ، علت غلط زدن يا پاســخ ندادنم را 
می نوشــتم و روش درســت حل کردنش را هم کنارش 
می نوشتم. تقريباً تحلیل سؤال های هر آزمون آزمايشی، 

چهار يا پنج ساعت طول می کشید.

تحلیل آزمون، بسیار مهم است؛ چون ما آزمون 

می دهیم که متوجه اشتباهات و اشکال هایمان 

بشویم. من هر سؤالی را که در آزمون 

آزمایشی به آن پاسخ نداده یا غلط پاسخ داده 

بودم، عالمت می زدم و در یک برگۀ کاغذ، علت 

غلط زدن یا پاسخ ندادنم را می نوشتم و روش 

درست حل کردنش را هم کنارش می نوشتم. 

تقریبًا تحلیل سؤال های هر آزمون آزمایشی، 

چهار یا پنج ساعت طول می کشید
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* هیــچ وقت پیش می آمد کــه آزمون های 
آزمایشی تان را خراب کنید؟

آینــاز مارالی: راســتش يکی در میــان، آزمون های 
آزمايشی ام بد می شــد؛ برای مثال، من انتظار رتبة زير 
20 را داشــتم، اما رتبه ام باالی 50 می شــد؛ اما وقتی 
رتبه ام بد می شــد، نا امید نمی شدم؛ فقط بیشتر تالش 
می کردم. واقعیت امر اين اســت که وقتی هم آزمونم را 
خوب می دادم، تالشــم کمتر می شــد و شايد به همین 
خاطر، آزمــون بعدی اش را بدتر مــی دادم؛ حتی هفتة 
قبل از آزمون سراســری، من بدترين آزمونم را در طی 
سه سال دبیرستان دادم و بعد به کمک مشاورم، برنامة 
ســنگین تری را برای هفتة آخر ريختــم و روزی 14 تا 
15 ساعت درس می خواندم. شــايد اگر آخرين آزمونم 
را بــد نمی دادم، هفتة آخــر را کمتر مطالعه می کردم و 
رتبه ام تک رقمی نمی شــد. در واقــع، از رتبة بد برای 
پیشــرفت خودم بهره بردم و زانــوی غم بغل نگرفتم و 

مأيوس نشدم.

فشــار  همه  این  از  آیا  که  بگویید  * صادقانه 
مطالعاتی خسته نشدید؟

آیناز مارالی: هر وقت که خســتگی می خواست برای 
مــن غلبه کند، هدفم را به خاطر می آوردم؛ چون خیلی 
دوست داشتم که حتماً در رشته پزشکی دانشگاه تهران 
قبول شــوم؛ البتــه هفتة دوم تعطیالت نــوروزی، يک 
مقدار خسته شده بودم، اما همان طور که گفتم، هدفم 

نمی گذاشت که خستگی رويم تأثیر بگذارد.

* سال گذشته به دلیل شیوع پاندمی کرونا، کل 
سال تحصیلی به طور مجازی برگزار شد. آیا این 
مسأله روی درس خواندنتان هم تأثیری داشت؟   
آیناز مارالی: درســت است که بیماری کرونا مشکالت 
بسیاری را برای مردم ايجاد کرد، اما در حیطة آموزش، 
يک مقدار عدالت آموزشــی بیشــتر رعايت شد؛ چون 
داوطلبانــی مثل من، که در شــهرهای کوچک زندگی 
می کنیم  و دسترســی چندانی به کالس های کنکور و 
معلم های متخصص در امر کنکور نداريم، توانســتیم از 
کالس های آموزشــی مجازی موجود در ســاير شهر ها 

هم بهره ببريــم. خود من فکر می کنم کــه اگر امکان 
استفاده از اين کالس ها را نداشتم، هرگز رتبة زير 100 

نمی آوردم.

* خانواده تان چه نقشی در موفقیتتان داشتند؟
آیناز مارالی: خیلی مؤثر بودند؛ چون فضای مناســبی 
برای درس خوانــدن و مطالعة من در خانه فراهم کرده 
بودند. سال آخر، نه مهمانی به خانة ما می آمد و نه ما به 
مهمانی می رفتیم و در کل هیچ سرو صدايی در خانه مان 
نبود و تمام برنامه های خانواده، حتی شام و ناهار هم، با 
برنامة من تنظیم شــده بود؛ در ضمن، ارتباطشان هم با 
مــن خیلی صمیمانه بود و من هر وقت ناراحت يا کالفه 
می شــدم، با پدر و مادرم صحبت می کردم. معتقدم که 
والدين هر فردی، تنها کســانی هستند که از دل و جان 

برايش وقت می گذارند.

* مواقع ناراحتی سراغ دوستانتان نمی رفتید؟
آیناز مارالی: ســال آخر با هیچ يک از دوستانم ارتباط 
نداشــتم؛ چون گپ و گفت با دوستان، زمان بر است و 
وقتــی به خودت بیايی، می بینی که ســاعات زيادی را 

صرف گفت و گو با دوستانت کرده ای.

* رابطه تان با پروردگار چگونه بود؟
آیناز مارالی: بعضــی حرف ها را گاه به پــدر و مادر 
هم نمی شــود گفت؛ يعنی حســت را نمی توانی به آنها 
منتقــل کنی. در اين مواقع، تنها کســی که حرف دلت 
را می فهمد، پروردگار اســت. من هر شب قبل از خواب، 

خواسته ام را با خداوند در میان می گذاشتم.

* اگر بخواهیم به هوش، تالش، خانواده و معلم، 
سهمی در موفقیت شــما بدهیم، به هر یک چند 

درصد می دهید؟
آیناز مارالی: تالش 40 درصد، خانــواده 25 درصد، 

معلم 30 درصد، هوش 5 درصد.
* هوش فقط 5 درصد تأثير دارد؟!

آیناز مارالی: بله؛ چون در کنکور؛ بحث هوش مطرح 
نیست، بحث مهارت و تمرين زياد است.

خوب برویم ســراغ جلســۀ آزمون. سر آزمون 
اضطراب نداشتيد؟

آیناز مارالی: من يک ســاعت و نیم زودتر ســر جلسة 
آزمون رفتم و برای همین توانســتم آرامشــم را در اين 

جلسة به دست بیاورم و استرس نداشته باشم.

* آیا شیوۀ خاصی برای پاسخ دادن به سؤال ها 
یا پر کردن پاسخنامه داشتید؟

شــیوه های  آزمايشــی،  آزمون های  در  مارالی:  آیناز 
مختلف پاســخ دادن به ســؤال ها و پر کردن پاسخنامه 
را امتحان کرده بودم و به شــیوه ای که برايم مناســب 
بود، رســیده بودم؛ کاری که به نظرم هر داوطلبی بايد 
انجام بدهد؛ در ضمن، بعد از پر کردن پاســخنامه، يک 
بار ديگر گزينه هايی را که پرکرده بودم، بررســی کردم 
و حتی متوجه شــدم که يک تعداد از پاسخ ها را اشتباه 
وارد کرده ام. شــايد اگر آنها را تصحیح نمی کردم، رتبة 

من 4 نمی شد.

* معدل کتبی شما در آزمون نهایی چند بود؟
آیناز مارالی: 19/87.

را  سراســری  آزمون  در  درصدهایتــان   *
می فرمایید؟

زبان عربی  فارســی 76 درصد،  ادبیات  آیناز مارالی: 
94/7 درصد، فرهنگ و معارف اســالمی  89/4 درصد، 
زبان خارجی: 89/4 درصد، زمین شناسی 53/4 درصد، 
رياضیات 59/3 درصد، زيست شناسی 90 درصد، فیزيک 

82/3 درصد و شیمی  88/6 درصد.  

با داوطلبان آزمون سراسری  * حرف آخرتان 
سال آینده چیست؟

آیناز مارالی: پشــتکار کافی داشــته باشــند و اگر با 
مشکلی برخورد کردند، هدفشان را تغییر ندهند؛ چون 
وقتــی هدفــت را تغییر بدهی، به اين معنی اســت که 
شکست را قبول کرده ای. من در آخرين آزمون آزمايشی 
سازمان سنجش، رتبه ام 800 شد! يعنی آن قدر آزمونم 
را بد دادم؛ اما نا امید نشدم، بلکه تالشم را بیشتر کردم. 
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تحصیلی،  سوابق  مربوطه،  قانونی  مراجع  مصوبات  اساس  بر  و  اخیر  سال های  طی 
نقش تعیین کننده ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات 
از  استفاده  با  آموزشی،  خدمات  تعاونی  شرکت  لذا  است؛  نموده  ايفا  عالی  آموزش 
بیش از دو دهه تجربه در طراحی و برگزاری آزمون های آزمايشی به منظور آمادگی 
طراحی  به  اقدام   1401  -1400 تحصیلی  سال  برای  متوسطه،  دوره  دانش آموزان 
آزمون های تابستانه، مرحله ای و جامع برای دانش آموزان پايه يازدهم )دوره متوسطه( 
نموده است. اين آزمون ها، با ماهیتی جديد ازنظر محتوا، بودجه بندی و اجرا، گامی 
مورد  است  امید  که  است  زمینه  اين  در  موجود  نیاز  به  پاسخگويی  جهت  در  مهم 
توجه دانش آموزان عزيز سال يازدهم متوسطه و همچنین مشاوران و دست اندرکاران 

دبیرستان های دوره دوم متوسطه قرار گیرد.

آزمون های آزمایشی سنجش ِ یازدهم دارای ویژگی های زیر است:
برای شرکت  دانش آموزان  نمودن  آماده  تستی که، ضمن  مفهومی  P ارائه سؤاالت 
در امتحانات نوبت اول و پايانی نوبت دوم پايه يازدهم، زمینه آشنايی و مهارت اين 
دانش آموز  برای  بعد،  سال  سراسری  آزمون  سؤاالت  به  پاسخگويی  برای  را  عزيزان 

فراهم می نمايد؛
P بودجه بندی منابع درسی بر اساس برنامه درسی دبیرستان ها؛

P ارائه کارنامه تحلیلی پیشرفت تحصیلی در هر آزمون و مقايسه با آزمون های قبل؛
که  دبیرستان هايی  برای  مديريتی  و  مقايسه ای  تحلیلی،  گزارش های  P ارائه 
دانش آموزان پايه يازدهم خود را به صورت گروهی در اين آزمون ها شرکت می دهند؛
P ارائه نتیجه نمرات آزمون به شرکت کنندگان، بالفاصله پس از پايان هر آزمون.  

   
  نحوه زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است. ضمنًا زمان شروع 

ثبت نام از روز شنبه مورخ  1400/04/26 است:

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

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

مطالب کتاب های درسی پاية دهم خواهد بود.
توجه: آزمون های تابستانه، فقط برای سه گروه آزمايشی علوم رياضی و فنی، علوم 

تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.
فاز دوم، آزمون های مرحله ای است که در هشت نوبت از ابتدای سال تحصیلی تا پايان 

اسفند 1400 برگزار خواهند شد. آزمون های مرحله ای، بر اساس تقسیم بندی منابع 
تقسیم بندي هاي  طبق  آزمون،  از  مرحله  هر  در  به طوری که  می شود؛  برگزار  درسی 
انجام شده، از داوطلبان امتحان به عمل می آيد؛ عالوه بر اين، در آزمون هر مرحله، از 
قسمت يا قسمت های مربوط به مراحل قبل نیز امتحان گرفته می شود؛ لیکن در هر 
مرحله، سؤاالت امتحاني، با تأکید بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود 
)براي مثال، در مرحله سوم آزمون، قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور 

شده است؛ با اين تأکید که بیشتر سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
پاية  درسی  کتاب های  مطالب  به  دقیق تر  نگاه  و  بررسی  آزمون ها،  اين  کلی  هدف 
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی است؛ در  ارزيابی  و  يازدهم 
اين میان، آزمون ويژه ای )آزمون مرحلة 5( نیز در نظر گرفته  شده است که در پايان 
امتحانات نوبت اول، در تاريخ 1400/10/24 برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندی 
مطالب نوبت اول است که پس از امتحانات تشريحی نوبت اول برگزار خواهد شد و 
طبق آن، آمادگی دانش آموزان بر اساس پرسش های چهارگزينه ای استاندارد مرتبط 

با مطالب اين نوبت تحصیلی مورد سنجش و ارزيابی قرار خواهد گرفت.
فاز سوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت در ماه  های فروردين و ارديبهشت 
پرسش های  با  دانش آموزان  کامل  آشنايی  آزمون ها،  اين  شد. هدف  خواهد  برگزار 

چهارگزينه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1401 است.
پس از برگزاری هريک از آزمون های مرحله ای و همچنین آزمون جامع، کارنامه ای 
با اطالعات بسیار مفید و ارزنده شامل نمره خام دروس، میانگین نمرات خام نفرات 
برتر، رتبه در هر درس و رتبه کل در مقايسه با داوطلبان شهر، استان و کشور و نمره 
کل عمومی و اختصاصی در زيرگروه های آزمايشی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد 
تا داوطلبان بر اساس اطالعات مندرج در اين کارنامه ها از میزان آمادگی خود در هر 
آزمون  برگزاری  تا  نقاط ضعف خود  رفع  به  نسبت  و  يافته  آگاهی  آزمون  از  مرحله 
مرحله بعد اقدام نمايند، و در نهايت نیز با شرکت در آزمون ها آمادگی الزم را برای 

شرکت در امتحانات پايانی نوبت دوم )سال 1401( کسب  نمايند.

زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي 
صورت  به  آزمون  برگزاری  شرايط  شدن  مهیا  صورت  )در  سنجش:  آزمایشی 

حضوری(.
کارت ورود به جلسه آزمون های آزمايشی سنجش برای کلیه داوطلبان سراسر کشور، 
از روز سه شنبه قبل از برگزاری هر آزمون، منحصراً از طريق سايت اينترنتی شرکت 
و  می گردد  توزيع   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  آموزشی  خدمات  تعاونی 
به  ورود  کارت  پرينت  به  نسبت  فوق الذکر،  اينترنتی  سايت  به  مراجعه  با  داوطلبان 
جلسه خود اقدام می نمايند )در صورت مهیا شدن شرايط برگزاری آزمون به صورت 

حضوری(.
از آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم، در بعدازظهر همان  نتايج هر نوبت  کارنامه 
آموزشی  تعاونی خدمات  اينترنتی شرکت  سايت  طريق  از  آزمون،  هر  برگزاری  روز 
به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. ضمناً به اطالع دانش آموزان 
و  مصوبات  آخرين  اساس  بر  آزمايشی،  آزمون های  کل  نمره  محاسبه  که  می رساند 
ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد. همچنین نمره آزمون دروس 
)با  عمومی  آزمون  نمره  اساس  بر  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی،  و  عمومی 
توجه به ضرايب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرايب( تقسیم 

اطالعیه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهم 
ویژه دانش آموزان پایه یازدهم )دوره دوم متوسطه( سال تحصیلی 1401-1400
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برای  مناسبی  تجربه  امر می تواند  اين  که  محاسبه می شود،   بر مجموع کل ضرايب 
دانش آموز در ارتباط با شرکت در آزمون سراسری سال بعد باشد.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

 با توجه به درخواست دانش آموزان، متقاضیانی که کلیه مراحل آزمون  های مرحل ه ای )8 مرحله(
و جامع )2 نوبت( را به صورت يکجا ثبت  نام نمايند نیز می توانند از تخفیف 20درصدی 

ثبت نام بهره مند گردند.
با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امکان نیز فراهم 
سنجِش  آزمون های  بتوانند  تمايل،  صورت  در  عزيز،  دانش آموزان  تا  است  گرديده 
يازدهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر يک از آزمون ها ثبت نام نمايند؛ 
به  عنوان مثال، دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و يک نوبت 

آزمون جامع باشد.
البته، با توجه به اينکه آزمون های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون هايی است که 
هر يک مکمل ديگری است و شرکت در تمامی آنها، دانش آموز را گام  به  گام آماده تر 
می نمايد، لذا توصیه می شود که دانش آموزان عزيز، در کلیة آزمون های مرحله ای و 

جامع،  به  طور يکجا ثبت نام نمايند.
الزم به ذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هزينه های ثبت نام، برای دانش آموزانی 
که مايل به انتخاب آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم به صورت تلفیقی هستند، در 

سايت اينترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
مراحل  کلیه  است  بهتر  تخفیف،  از  استفاده  برای  دانش آموزان  که  است  شايان ذکر 
آزمون )8 مرحله و 2 نوبت جامع( را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری از تعداد 

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

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

ثبت نام در اين آزمون ها اقدام و کدرهگیري دريافت نمايند.

نکته مهم: الزم به ذکر است که خريد اينترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده 
ثبت نام نهايی دانش آموز نبوده و الزم است که متقاضیان، بعد از خريد کارت اعتباری 

)دريافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لینک ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود 
را نهايی و شماره پرونده و کد پی گیری 16 رقمی را دريافت نمايند.

دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرايط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ويژه 021-42966 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 

13:30 الی 16:00.

ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هايی که مايل 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 نمايند.

نکات مهم:
1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، از جمله آزمون جامع نیز، در اين مرحله 

انجام می شود.
2- وجوهی که به اشتباه به حساب اين شرکت واريز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان بايد در هنگام ثبت نام اينترنتی 

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

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

با استفاده از اين روش هم نسبت به ثبت نام در اين آزمون ها اقدام نمايند. 

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

از  )پرداخت  و رمز عبور  پرونده  ثبت نام و دريافت شماره  پرداخت مبلغ  گام اول: 
طريق کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به  صورت اينترنتی است(.

گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سايت ارائه  شده است: لینک ثبت نام آزمون های 
آزمايشی سنجش/ ثبت نام جديد(.

گام سوم: دريافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.
شرکت تعاوني خدمات آموزشي

با توجه به عدم پذيرش حضوری داوطلبان به منظور جلوگیری از شیوع ويروس کرونا و به 
منظور تسريع 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 نمايند. ضمناً پس از ثبت درخواست، برای داوطلب ، شماره نامه و کدرهگیری از 

طريق پیام کوتاه ارسال می شود.

داوطلبان می توانند پس از دريافت شماره و کد رهگیری از طريق پیام کوتاه، به پرتال 
رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد شده و 
از آخرين وضعیت درخواست خود مطلع شوند.                                                                                                                

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثــبت و  پی گیری درخواست 

داوطلــبان به روش الکــترونیکی
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کالس  وارد  وقتی  که  تحصیلی،  سال  روز  اولین 
به دانش آموزان اطمینان خاطر می دهم که   می شوم*، 
من،  درس  در  حتماً  بروند،  پیش  من  برنامه  طبق  اگر 
می کنند.  سراسری کسب  آزمون  در  را  مطلوبی  نتیجه 
به درس نمی دهند  باور نمی کنند، عده ای دل  عده ای  
عده ای  و  ندارند،  را  مداوم  و  پی گیر  تالشی  حوصلة  و 
نیز با برنامه کالس  جلو می آيند و در درسی که بیشتر 
خیلی  نتیجه  نمی کنند،  کسب  خوبی  رتبه  داوطلبان 
همین  ساله،  هر  روال  به  نیز  امسال  می گیرند.  خوبی 
امید را به دانش آموزان دادم و از آنها خواستم که تنبلی 
را کنار بگذارند و اين يک سال را با جديت تمام درس 

بخوانند. 
گفت:  گله مندی  با  دانش آموزان  از  يکی  پیش،  چندی 
خانم ! شما گفتید که اگر کسی طبق برنامه من عمل 
پیشرفت  من  چرا  پس  می کند؛  پیشرفت  حتماً  کند، 

نکردم؟!
پرسیدم: درست مطابق برنامه من عمل می کنی؟ 
با لحنی شاکی گفت: بله،  اما پیشرفتی نداشتم! 

بار ديگر پرسیدم: يعنی مطمئن باشم که  گام به گام با 
کالس جلو می آيی؟! 

با اطمینان گفت: بله، برنامه درسی ام مطابق آنچه شما 
می گويید است؛ فقط ....

- فقط چی؟ 
خوب  را  سؤال  و  می شوم  هول  آزمون ها  در  فقط   -
نمی خوانم. گاهی اوقات هم همه گزينه ها را نمی خوانم؛ 
يعنی وقتی مطمئن هستم که گزينه اول درست است، 

مابقی گزينه ها را نمی خوانم!
با دهانی باز از تعجب، مانده بودم که چه بگويم. او اولین 

و مهم ترين گام برای پاسخگويی به سؤال های تستی را 
ناديده گرفته بود و انتظار داشت که در آزمون سراسری 

نیز موفق شود !
خاطره ای که گفتم، به دور از اغراق و بزرگ نمايی است. 
متأسفانه تعداد قابل توجهی از دانش آموزان، به اين نکته 
توجه ندارند که نیمی از پاسخ، در مطالعه دقیق سؤال 
و گزينه هاست، و نیمی ديگر در دانشی نهفته است که 

دانش آموز بايد داشته باشد. 
آنها  کلیدی  کلمات  به  در هنگام خواندن سؤاالت  آنها 
»اکثر  »کمتر«،  »بیشتر«،  »همه«،   »بجز«،  مانند: 
مواقع«، »هیچ يک«، »همیشه«، »هرگز«، »بزرگترين«، 
نمی کنند؛  در  توجه  مقابل«  »معنای  »کوچکترين«، 
يا  کلیدی  نکات  اين  زير  مداد،  با  است  الزم  که  حالی 
تا  بکشید  خط  را  سؤال ها  فعل  بودن  منفی  و  مثبت 
شود؛  جلب  بیشتر  کلیدی  واژه های  اين  به  توجه تان 
حتی گاهی از اوقات، سؤال منفی در منفی است؛ برای 
گونه  اين   ... بجز  گزينه ها  »همه  می شود  گفته  مثال، 
دقت  با  را  سؤال ها  از  قبیل  اين  اگر  بی شک،  نیست«. 
مطالعه نکنید، گزينه صحیح را نمی توانید انتخاب کنید. 
به  سراسری  آزمون  سؤال های  که  داشت  توجه  بايد 
سمت مفهومي شدن و دقیق تر شدن پیش مي روند و 
از کلیشه اي بودن خارج شده اند؛ حتی صورت سؤال ها 
نیز، در مقايسه با گذشته، متفاوت شده است. اين امر، 
به خصوص در درس هايی مثل معارف اسالمي، ادبیات 
در  می شود.  ديده  وضوح  به  شناسی،  زيست  و  فارسي 
صورتي که فهمیدن صورت سؤال براي شما دشوار باشد، 
سعي کنید که ابتدا سؤال را به صورت ساده براي خودتان 
از شما چه مي خواهد و  ببینید که سؤال  بیان کنید و 

سپس به پاسخ دادن آن بپردازيد.
درست است که داشتن سرعت در زمان 
بايد  و  است  مهم  بسیار  امری  تست زنی، 
در  سرعتش  باالرفتن  برای  داوطلب  يک 
نبايد  اما  بگذارد،  وقت  تست زنی،  هنگام 
دقت را فدای سرعت کرد و بدون مطالعه 
دقیق سؤال و گزينه ها، به فکر پاسخگويی 
از  به آن بود. وقتی شما  به خاطر ترس 

کمبود وقت، سؤاالت را به طور سطحی بخوانید و سريع 
به  بلکه  نمی گیريد،  مثبت  نمره  تنها  نه  دهید،  جواب 

دلیل کسب نمره منفی، دچار ضرر نیز می شويد.
نکته ديگر اين است که در آزمون های چهار گزينه ای، 
پس  دارند؛  هم  به  زيادی  شباهت  گزينه  دو  معموالً 
و  دانست  را صحیح  آن  گزينه،  اولین  خواندن  با  نبايد 
از خواندن سه گزينه ديگر خودداری کرد. توجه داشته 
دقیق  و  کامل  طور  به  حتماً  را  گزينه  چهار  که  باشید 
بخوانید و با مقايسه آنها با يکديگر، صحیح ترين گزينه 
که  هستید  مطمئن  حتي اگر  يعنی،  کنید؛  انتخاب  را 
گزينه اول صحیح است، حتماً تمام گزينه ها را مطالعه 
کنید؛ چون گاه بین گزينه ها، گزينه صحیح و صحیح تر 
هم وجود دارد؛ يعنی، در عین حال که می شود )به طور 
مثال( گزينه يک صحیح باشد، اما گزينه ديگر،  پاسخ 
نظر  مورد  و جواب  داده  به سؤال  دقیق تری  و  جامع تر 

طراح سؤال نیز همان پاسخ است. 
در برخی از درس ها، مثل اقتصاد يا زيست شناسی، يک 
فعل  مثال،  برای  گاه  و  است  بخش  چند  دارای  سؤال 
قسمت »الف« منفی و فعل قسمت »ب« مثبت است؛ 
بنابراين، الزم است که هر بخش را به دقت مطالعه کرد 
اول، به ساير بخش های  بر اساس فعل قسمت  و صرفاً 

يک سؤال پاسخ نداد. 
همچنین گاه برخی از سؤال ها، به جای يک  جای خالی، 
چند جای خالی دارند؛ در اين گونه مواقع، داوطلب الزم 
و  باشد  داشته  توجه  خالی  جاهای  تعداد  به  که  است 
ببیند که چند نقطه مبهم در سؤال مورد نظرش وجود 

دارد.

و مدرسه  از حضور در کالس  توجه شود که سخن   *
است  بهانه ای  مشابه،  گفتارهای  ساير  و  گفتار  اين  در 
برای ورود به موضوع اصلی مورد بحث، و بديهی است 
کالس های  و  مدارس  در  دانش آموزان  دائم  حضور  که 
درسی، منوط به از بین رفتن شیوع و گسترش ويروس 

کرونا يا بهبود شرايط جامعه از لحاظ بهداشتی است.

دقت در صورت هر پرسش :

راهی برای رسیدن به پاسخ صحیح
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بدين وسیله اسامي آن  دسته از حافظان کل قرآن مجید 
)ديپلم و غیرديپلم( و کارشناسان رسمي علوم قرآني، که 
در آزمون کارشناسي ارشد سال 1400 شرکت نموده و حائز 
شرايط هستند، اعالم مي شود؛ لذا ضرورت دارد که حافظان 

محترم، با توجه به توضیحات ذيل، اقدام نمايند.
علوم،  وزارت  آموزشی  محترم  معاون  ابالغیه  بر  بنا  الف( 
آزمون  از آن،  بعد  و  از سال 1398  فناوری،  و  تحقیقات 

مستقل شفاهی صحت حفظ برگزار نخواهد شد.
ب( الزم است که متقاضیان بهره مندی از قانون مذکور، 
جلسه 573  مصوبه  در  مندرج  تخصصی  مدرک  حداقل 
شورای عالی انقالب فرهنگی )حافظ درجه 3( را، که آزمون 
آن از سوی سازمان دارالقرآن کريم و با همکاری ادارات کل 
تبلیغات اسالمی سراسر کشور برگزار می شود، ارائه نمايند.

ج( حافظان محترم قرآن دارای مدرک ديپلم و غیرديپلم، 
که اسامی آنها در جدول 1 درج شده است، الزم است که 
مدارک زير را تا تاريخ 1400/09/10 به آدرس، سازمان 
سنجش آموزش کشور، صندوق پستي 15875-4378، 

حوزه معاونت فني و آماري ارسال نمايند:
لزوم،  و، در صورت  اول  ج-1( تصوير شناسنامه )صفحه 

صفحه توضیحات(. 
ج-2( تصوير کارت ملی.

ج-3( دو قطعه عکس 4*3 تمام رخ، تهیه شده در سال 
جاری )پشت نويسی شده(.

ج-4( تصوير مدرک تخصصي صحت حفظ )حداقل درجه 
3( که در دفاتر اسناد رسمي برابر اصل شده باشد.

د( حافظان داراي مدرک کارشناسي رسمي علوم قرآني 
مدرک  حداقل  دارای  که  جدول 2(،  در  مندرج  )اسامی 
براي  که  است  الزم  هستند،  حفظ   3 درجه  تخصصی 
مدارک   1400/09/10 تاريخ  تا  تسهیالت،  از  استفاده 
ذيل را به آدرس سازمان سنجش آموزش کشور، صندوق 
پستي 4378-15875، حوزه معاونت فني و آماري سازمان  

ارسال نمايند:
با  قرآني  علوم  رسمي  کارشناسي  مدرک  تصوير  د-1( 
گرايش هاي علوم قرآن مجید، تفسیر قرآن مجید، فنون 
قرائت مجید، تالوت و کتابت قرآن مجید، تربیت معلم قرآن 
و تربیت مربي عقیدتي سیاسي، الهیات و معارف اسالمي با 

گرايش علوم قرآن و حديث.
د-2( تصوير مدرک تخصصي صحت حفظ )حداقل درجه 

3( که در دفاتر اسناد رسمي برابر اصل شده باشد.
د-3( فهرست رشته ها و دانشگاه هاي انتخابي در مجموعه 
امتحاني الهیات و معارف اسالمي )کد رشته 1111(. اين 
فهرست از دفترچه شماره 2 آزمون کارشناسي ارشد، قابل 

بهره برداري است.
هـ( دارندگان ديگر مدارک کارشناسي غیر علوم قرآني، حق 

استفاده از اين تسهیالت را دارا نیستند.
از  و( حافظان کل قرآن مجید، که در سال هاي گذشته 

تسهیالت قانون اعطاي مدرک کارشناسي و باالتر استفاده 
کرده اند، حق استفاده مجدد از اين تسهیالت را  نخواهند داشت.
ز( ضوابط ثبت نام و آيین نامه آزمون هاي ارزيابي و اعطاي 
مدرک تخصصي به حافظان قرآن کريم، در سايت سازمان 
دارالقرآن کريم قابل مشاهده است )متقاضیان، به منظور 
کسب اطالعات بیشتر، مي توانند طی روزهای غیرتعطیل 
تلفن  شماره  با  ظهر   12 الي  صبح   9 ساعت  از  اداری، 
حافظان  به  تخصصی  مدرک  اعطای  و  ارزيابی  دبیرخانه 

قرآن کريم )66956068-021( تماس حاصل فرمايند(. 
جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم 

نام پدرنامنام خانوادگيردیف
علي اكبر            عفت                           ابراهيمي                      1
قدیر                مریم                          ابراهيمي فروتقه               2
عبدالمجيد           ابوبكر                        احمدي نيا                     3
حاتم                سعيد                          اخترشناس                      4
علي اكبر            علي                           ارجي                          5
محمدعلي             فاطمه                         آرمات                         6
علي اكبر            حامده                         آزاد                          7
عبدالحميد           هادي                          اسماعيل زاده                  8
موسي                مهدي                          اسماعيلي                      9
دادخدا              مسلم                          اصغریان                       10
سبيل                محسن                          افروز                         11
حسن                 سميه                          اكبرزاده كهریزي               12
حميدرضا             اميرحسين                      اهلل وردي                      13
علي اكبر            مریم                          الهي                          14
سيدعلي              مليكه سادات                   امامي                         15
رحيم                محمد                          امجدي                         16
رضاقلي              ميثم                          اميدیان دهكردي                17
حسن                 حبيب                          اميري                         18
محمد                مهرانگيز                      اميري                         19
حسين                حسن                           اميني                         20
علي                 فائزه                         اميني جزه                     21
محمدحسين            مریم                          انصاري                        22
نوروز               محمدحسين                      انصاري جابري                  23
حسين                مهدي                          ایرانمنش                      24
مسعود               محبوبه                        ایماني بوسجين                 25
حميدرضا             حسن                           بابایي ازناوه                 26
ناصر                زهرا                          بارورزكوچه قلعه               27
محمدیوسف            بالل                          باعزم ابقه ئي                 28
محمد                زهرا                          باكفي                         29
حسن                 احمد                          باورداني                      30
حسن                 علي                           بختياري                       31
حسن                 فاطمه                         بختياري                       32
صفرمحمد             ميالد                         بخشنده                        33
علي                 محمدحسين                      بالسم                         34
ایوب                عاسف                          بلوچ                          35
اعيد                حميد                          بلوچ                          36
بنياد               سليمان                        بندهي                         37
قاسم                عبدالوكيل                     بني كمال                      38
رضا                 مائده                         بهرامي                        39
حسين                احمدرضا                       بهمني                         40
بهرام               فاطمه                         بيراوندي                      41
قوس الدین           نبي                           پادیيه براهوئي                42
عين اهلل            محمد                          پازكي طرودي                   43
قادرداد             صفيه                          پایه دار                      44
علي                 عيسي                          پناهي زاده                    45
ابوالفضل            عليرضا                        پنجور                         46
شيخ فياض            عصمت                          پورحيدري                      47
محمد                مریم                          پورشاهرخ آبادي                48
سيدحمزه             سيدحميدرضا                    پورمرشد                       49
عبدالحسن            مرتضي                         پورنعامه                      50
محمدحسين            مریم                          پورواعظيان شرقي               51
مهدي                فاطمه                         تالقاني                       52
عبدالمجيد           اسامه                         ترشابي                        53
منوچهر              معصومه                        تميمي تواندشتي                54
سعيداحمد            فضل الرحمن                    توتازهي صفا                   55
سيدمحمد             ذاكره السادات                 تهامي زرندي                   56
حسن                 محمدرضا                       جاودان                        57
عبدالفتاح           محسن                          جباري                         58
مهدي                زهرا                          جدي                           59
سيدهادي             زینب سادات                    جزائري شوشتري                 60

جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم 
نام پدرنامنام خانوادگيردیف
ابراهيم             محمدصالح                      جعفرزاده قهدریجاني            61
ابراهيم             مهدي                          جعفرزاده قهدریجاني            62
محسن                بهاره                         جعفري                         63
محمدمحسن            عليرضا                        جعفري مطلق                    64
محمدتقي             محمدصادق                      جعفري نژاد                    65
جعفر                فریده                         جليل پور                      66
عبدالساده           حكيم                          جميلي                         67
كاظم                زینب                          جواهري                        68
امير                معين                          جودي رودي                     69
مرتضي               مریم                          جهازیان                       70
محمد                عبدالرشيد                     چاري زهي نيا                  71
حالت بردي           رجب محمد                      حبيب لي                       72
حكمت                مجيد                          حبيبي برآبادي                 73
مهدي                محمدحسين                      حبيبي بينا                    74
علي                 هانيه                         حججي نجف آبادي                75
نعيم                نوال                          حزباوي                        76
محمدرضا             مهدي رضا                      حسن زاده                      77
محمدصادق            معصومه                        حسني اردكاني                  78
غالم سرور           سعيد                          حسني ریزه ئي                  79
محمدحسن             اميد                          حسين زاده                     80
ایوب                قاسم                          حسيني                         81
سيد ابراهيم          فاطمه سادات                   حسيني                         82
سيد محمدرضي          زینب سادات                    حسيني                         83
سيد محمدحسن          سيده مریم                     حسيني                         84
سيد محمود            نجمه السادات                  حسيني دره كردي                85
سيد علي              اعظم                          حسيني دهنوي                   86
سيد اسماعيل          فاطمه سادات                   حسيني روشن                    87
سيد محمد             سيده محدثه                    حسيني عبدل آبادي              88
علي اكبر            ساجده                         حسيني فهرجي                   89
سيدابوالفضل         اكرم سادات                    حضرتي                         90
ماشااهلل             حليمه                         حق بين                        91
سيدابراهيم          فاطمه سادات                   حيدري                         92
سيداحمد             فهيمه سادات                   خاتمي                         93
غالمرضا             حسين                          خامسي پور                     94
سعيد                معصومه                        خان پور                       95
صفر                 مهسا                          خساره                         96
داریوش              حسينعلي                       خسروشاهي                      97
تویلي               مصطفي                         خسروي                         98
مهدي                اميررضا                       خسروي                         99
عليجان              امير                          خسروي                         100
محمدسعيد            محمد                          خطيبي قشمي                    101
عبدالرحمان          راحله                         خورسند                        102
عبدالعزیز           احمد                          دامني                         103
محمدصالح            احمد                          دامني                         104
حميد                انسيه                         درایتي                        105
راضي                حسنا                          درخشان                        106
موسي                خورشيد                        دریایي                        107
هادي                فاطمه                         دليري                         108
عباس                مژگان                         دهقان منشادي                  109
داود                زهرا                          دهقاني عشرت آباد              110
سعدي                عطيه                          ذوالفقاري                     111
محمدرضا             فاطمه                         رادمهر                        112
خليل                ابراهيم                       ربي هاوي                      113
منتظر               زهرا                          ربيعي فر                      114
كاظم                زینب                          رجب                           115
محمد                عبدالعزیز                     رحماني                        116
غالمحسين            بتول                          رحماني سرچشمه                 117
ذبيح اهلل            محمد                          رحمانيان                      118
عبداهلل            نعمت اهلل                     رحيمي                         119
یارمحمد             محمد                          رزم پوش                       120
حسنعلي              اميرحسين                      رضایي                         121
محمدرضا             فاطمه                         رضایي                         122
محمود               اميرعباس                      رضایي ادریاني                 123
حسن                 مهدي                          رضایي خوراني                  124
محسن                محمدسجاد                      رضایي فر                      125
عبدالرضا            مرضيه                         رضائي                         126
محمدصدیق            زینب                          رضائي                         127
رجبعلي              نرگس                          رضائي ادریاني                 128
علي ضامن            مریم                          رضائي ده شيبي                 129
مجيد                حسين                          رفيعي                         130
داود                محمد                          رمضاني                        131
جعفرعلي             فاطمه                         رمضاني خارواني                132
عبدالرئوف           صهيب                          رمضاني نشتيفاني               133
احد                 بهاره                         رنجبري                        134
درمحمد              عبدالباسط                     رندبلوچ                       135

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشوردر خصوص: 

نتایج حافظان قرآن مجید در آزمون کارشناسی ارشد سال 1400
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جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم 
نام پدرنامنام خانوادگيردیف
رسول                خالد                          ریگي                          136
محمدحنيف            ابراهيم                       ریگي                          137
صحبت                عبيداهلل                       ریگي بيداستري                 138
سيدمحسن             سيده محدثه                    رئيس الساداتي                 139
محمد                رباب                          رئيسي                         140
علي                 محمدامين                      زارع بيدكي                    141
مرتضي               سونيا                         زارعي                         142
احمد                سعيده                         زارعي                         143
محمد                رضا                           زارعي كریاني                  144
حيدر                مریم                          زندلشني                       145
اكبر                حسين                          زواران حسيني                  146
اكبر                محمدرضا                       زواران حسيني                  147
ایرج                زهرا                          زینالي                        148
رضا                 فاطمه                         زینلي                         149
سيدحسين             فاطمه                         ساجدي                         150
سيدمحمد             سيده طاهره                    ساجدي                         151
عبدالمجيد           عبداهلل                       سارباني                       152
محمدعلي             فاطمه                         ساالري نسب جوزمي              153
سيدرضا              سيداميرحسين                   سجادي                         154
محمد                حسين                          سحاریان پوري                  155
عليرضا              فاطمه                         سرافراز                       156
حسن                 صادق                          سرخي                          157
عليرضا              محمدمهدي                      سرگزي پور                     158
محمد                فاطمه                         سعادتي                        159
محمدجواد            ابوالفضل                      سقاي بيریا                    160
عبدالرحمن           عبداللطيف                     سقلي                          161
حسين                مهدي                          سلمانيان قهدریجاني            162
محمد                بهاره                         سلمانيان قهدریجاني            163
عبدالرحيم           محمد                          سليمي                         164
عباس                زهرا                          سواري                         165
صمد                 محمد                          سوري                          166
سيدمحمد             سيده فاطمه                    سيادت موسوي                   167
سيدعليرضا           سيدشهاب الدین                 سياهپوشان                     168
ابراهيم             حسين                          شاطري پوراصفهاني              169
عبدالغفار           حميرا                         شاه بخش                       170
علي مراد            طاهره                         شاه وردي شهركي                171
حسين                فاطمه زهرا                    شاهمرادي پورگسموني            172
احمد                معين الدین                    شاهوزهي مهر                   173
علي اصغر            مهدي                          شجاعي                         174
عباس                علي                           شجاعي اراني                   175
محمدشریف            آامنه                          شرفي زاده                     176
ابراهيم             فاطمه                         شریفي ویدوجي                  177
علي                 سميه                          شفيعي قهدریجاني               178
عبدالرسول           زهرا                          شكيبافر                       179
علي اكبر            عليرضا                        شوروزي                        180
عبدالواحد           احسان                         شه بخش                        181
عبداهلل              خداداد                        شهدادي                        182
رحيم                ام البنين                     شهالچشم سردرود                183
اسا                 رشيد                          شهنوازي جابر                  184
غالمحسين            مسعود                         شيرمحمدي حسيني ئي             185
محسن                مهدي                          شيروي                         186
یداهلل              حميد                          شيهكي                         187
عبدالرحمان          عبدالغفار                     صاحبدل مهرابادي               188
حسن                 محسن                          صادقيان رناني اصفهاني         189
محمد                محمدابراهيم                   صافي                          190
غالمعلي             ام هاني                       صالحي                         191
هدایت               محمدمهدي                      صالحي رزوه                    192
حسين                هما                           صفایي                         193
عبداالحد            محسن                          صمدزاده مهرآبادي              194
صفرعلي              اميد                          صمدیه                         195
هدایت               زهرا                          طالبي طالب بيگي               196
محمدعلي             فاطمه                         طغياني                        197
طه                  سينا                          طالئي كورانه                  198
جواد                فرشته                         ظرافتي اكمل                   199
حسن                 زهرا                          عادل پور                      200
محسن                محمد                          عاشوري                        201
سلمان               فاطمه                         عاشوري                        202
عباس                حمزه                          عامري پور                     203
مسعود               محمدامين                      عباسي                         204
محمدعلي             مائده                         عباسيان                       205
عبدالغفار           بتول                          عبدالرحيمي                    206
قاسم                محمد                          عبدالعلي نژاد                 207
قاسمعلي             حميده                         عبداللهي                      208
حجت اهلل             مليحه                         عبداللهي اصل                  209
سيد نورآقا           سيدحسن                        عبداللهي موسوي                210
وزیر                یاسين                         عثماني                        211
حسين علي            عصمت                          عسكر آبادي                     212
تولد                فاطمه                         عسكري مهارلوئي                213
سيدمجيد             سيد محمدصالح                   عطایي فرد                     214
محمدجواد            محمدمهدي                      عظيمي                         215
سيد حسين             فاطمه سادات                   علوي                          216
جهانبخش             محمد                          علي پور                       217
هاشم                معصومه                        عليزاده                       218
اسماعيل             محمد                          عناني                         219
عبدالحسين           اعظم                          غفوري                         220
اصغر                زهره                          غفوري قهدریجاني               221
علي اصغر            علي                           غفوري منش                     222

جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم 
نام پدرنامنام خانوادگيردیف
وحيد                حسين                          غالم آزاد                     223
محمود               غزل                           غنجي                          224
سيدمهدي             عطيه سادات                    غياثي                         225
اكبر                محمدهادي                      فاجر                          226
سيدعلي              سيدمحمدمهدي                   فاطمي نيا                     227
حسن                 مهدي                          فرامرزي                       228
سعيد                فاطمه                         فرجي                          229
قاسم                هانيه                         فرهادفر                       230
داوود               محسن                          فالح                          231
حميد                مهتاج                         فهيم                          232
فيض احمد            فاطمه                         فياضي                         233
ناصر                نرجس                          قادري                         234
ميكائيل             ندا                           قاسمي                         235
غالمرضا             الهام                         قاسمي بيستگاني                236
رضا                 معصومه                        قاضي خاني لي                  237
حسين                فاطمه                         قدوسي                         238
عبدالمحمد           زهرا                          قرباني                        239
تقي                 محمدمهدي                      قرباني                        240
محمدعلي             محمد                          قمري                          241
علي یار             حميدرضا                       كاظمي                         242
خليل اهلل            عبيده                         كبوداني نصرآاباد               243
یاسين               محمدیاسر                      كبوداني نصرآباد               244
گل محمد             سراج                          كرد                           245
محمدرسول            عبدالغفار                     كرد زابلي                      246
مصطفي               صفورا                         كردي جوزداني                  247
علي                 زهرا                          كرمي                          248
حسن                 امير                          كریم طاهري                    249
احمد                محمدمهدي                      كریمي                         250
داود                زهرا                          كریمي                         251
محسن                فاطمه معصومه                  كریمي                         252
عباس                فاطمه                         كریمي طاهري                   253
عباسعلي             زهرا                          كریميان فرد                   254
محمدرضا             طيبه                          كزازي وركانه                  255
محمدعلي             حميد                          كشاورز                        256
علي اصغر            محمدمهدي                      كشت كاران                     257
اكبر                محمدمهدي                      كفيري                         258
داداهلل             ابوبكر                        كوهساري                       259
سيدمهدي             سيده فاطمه                    كهربائي                       260
رضا                 فاطمه زهرا                    كياني رناني                   261
مرتضي               فاطمه                         گرجي                          262
رحمان بردي          یحيي                          گلدي                          263
نادر                زینب                          گلستاني حتكني                 264
نصراهلل             محمدعمر                       گمشادزهي                      265
اسماعيل             مهران                         گنجي                          266
اكبر                زهرا                          گندمكارن دليگاني              267
محمدعلي             محمدمهدي                      لطفي                          268
محمدتقي             مریم                          لطيفي                         269
نورمحمد             حميدرضا                       ماخونيكي                      270
شي محمد             انعام اهلل                    متقي                          271
فاضل                عباس                          مجلسي                         272
محمدرضا             محبوبه                        مجيدي                         273
عبدالسالم           داوود                         محبوبي كاریزكي                274
محمد                مجتبي                         محسني راد                     275
محمودرضا            حدیثه                         محمدحسين ميرزایي              276
محمودرضا            نفيسه                         محمدحسين ميرزایي              277
عبدالرحمن           علي                           محمدیان                       278
حسن                 محمدرضا                       محمودي                        279
محمداسماعيل         مریم                          مختاري                        280
نعمت اهلل            حسن                           مختاري                        281
غالمحسين            فاطمه                         مختاري حسن آباد               282
موسي                عباس                          مدبرپور                       283
شعبان علي           محمدجواد                      مسلمي                         284
رمضان               مرضيه                         مظفري شمسي                    285
جعفر                رقيه                          مظلومي ابوخيلي                286
سيدمسلم             سيدمحمدمهدي                   معمره                         287
منصور               علي اكبر                      معيني                         288
عبداهلل              ابراهيم                       مقدمي فرد                     289
غالم محمد           نعمت                          مالزهي                        290
محمود               احسان                         ملك زاده اشلوبالغ             291
صادق                سعيد                          منتشلو                        292
علي                 محمدمهدي                      منتظري                        293
سبزعلي              وحيده                         منصورفالح                     294
سعيد                عال                           منصوري                        295
قربانعلي            سميه                          مؤذني                         296
مرتضي               زهرا                          مؤذني قهدریجاني               297
سيد اژدر             سيده سميه                     موسوي                         298
ناصر                علي                           موسوي                         299
سيد شهاب الدین        سيد محمدسعيد                   موسوي                         300
سيدمصطفي            یگانه سادات                   موسوي قوام آباد               301
سيدقاسم بگ          فاطمه سادات                   موسوي نيك                     302
مسعود               محمدعلي                       موسي پور                      303
ناصر                مصطفي                         مؤمني                         304
سيدابوالحسن         سيده فاطمه                    مهدوي                         305
قاسم                محمدصادق                      مهرآور                        306
رضا                 علي                           ميربلوچ                       307
رسول بخش            عبدالسالم                     ميربلوچزهي                    308
ولي                 مهشيد                         ميرزاپور                      309

جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم 
نام پدرنامنام خانوادگيردیف
محمد                ساره                          ميرزاحكيمي                    310
محمد                وحيد                          ميرزادوستي                    311
سيدمحمدباقر         سيدمحمدحسين                   ميرزاطباطبائي                 312
حاجي احمد           فاطمه زهرا                    ميرزایي حسنوند                313
حسين                رضا                           ميرزائي                       314
سيدعباس             سيده فاطمه                    ميریان                        315
یعقوب               احسان                         نادري                         316
مرتضي               ریحانه                        نجارزادگان                    317
محمدصالح            محسن                          نجف                           318
عباسعلي             عليرضا                        نجفي                          319
غالمحسن             فاطمه                         نجفي واحد                     320
رضا                 سيده زهرا                     نژادالحسيني                   321
حجت                 نسيم                          نصرآبادي                      322
بختيار              علي                           نظري                          323
حسين                ریحانه                        نظري                          324
نریمان              عسل                           نعمتي ماسوله                  325
رحمان               فاطمه                         نوازني                        326
عبدالشكور           یحيي                          نوتي زهي                      327
فرض اهلل             معصومه                        نوروزي                        328
حسين                كبري                          نوري                          329
غالمرضا             زهرا                          نوري پركستاني                 330
فيض محمد            قاسم                          نوري دشتي                     331
حميد                لقمان                         نيریزي                        332
عبدالكریم           امينه                         نيسي                          333
مهدي                امنه                          واضحي اشتياني                 334
عباس                پارسا                         ورواني فراهاني                335
رضا                 سارا                          وظيفه دان                     336
سيدحميد             زهراسادات                     هاشمي                         337
علي                 امين                          هاشمي                         338
عجيل                علي                           هاشمي                         339
نورمحمد             عبداهلل                       هاشمي اصل                     340
علي اكبر            حسين                          همت فر                        341
سيدجالل             مليكاسادات                    همراخان باجگيري               342
علي قلي             فرشته                         یاراحمدي                      343
محمدعلي             فاطمه                         یاوري                         344
تقي                 ریحانه                        یعقوبي                        345
قوچعلي              سميه                          یوسفي                         346

جدول 2( داوطلبان دارنده مدرك رسمي کارشناسي علوم قرآني
نام پدرنامنام خانوادگيردیف

محمدحسين            فاطمه                         اسدي                          1
محمد                گالله                         اسدي تازه آباد                2
مسعود               رضا                           اسفندیاري كركرق               3
فقيرمحمد            محمداسحق                      آسوده                         4
سيدمحسن             ليلي                          اعتباري                       5
حميد                فاطمه                         اميري لنگلي                   6
عباسعلي             مریم                          برزگر                         7
حسين                طيبه                          برزگراصل                      8
احمد                قاسم                          بيجاوي                        9
سيفعلي              نسرین                         حمزه پور                      10
اسماعيل             ليال                          خزایي پول                     11
سيف اهلل            محبوبه                        دهقاني دستجردي                12
احمد                آیدا                          راوندلنگرودي                  13
محمدعلي             محبوبه                        رجب زاده خراستانه             14
احمدقلي             ماهرخ                         رفيعي                         15
مجتبي               مهدي                          رمضاني                        16
مهدي                محمدحسين                      رمضاني                        17
محمد                مظاهر                         رمضاني مباركه                 18
عبدالمجيد           وحيد                          ریگي                          19
عيسي                اعظم                          زارعكار                       20
محمد                عارف                          زارعي                         21
احمد                الهه                          سبزه                          22
ولي                 محمدهاشم                      سپاهي                         23
كریم                زهرا                          سلماني پور                    24
كریم                سونيا                         سلماني پور                    25
شریف                عبدالقدوس                     شه بخش                        26
عباس                ابراهيم                       شهابي                         27
مراد                ميالد                         صبورزاده                      28
ابوالقاسم           صدیقه                         عباسي پلگ آباد                29
علي محمد            محمدجواد                      غالميان                       30
محمد                عطيه                          فتحي قره بابا                 31
رمضان               ساجده                         فوالدي                        32
فيض اهلل             هادي                          محمدي                         33
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