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)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 

10 ربیع الثانی 

سالروز وفات 

حرضت فاطمه معصومه )س( 

بر متام شیفتگان اهل بیت )ع( 

تسلیت  باد

به اطالع متقاضیان آزمون 
ورودي مقطع دکتري نیمه 
متمرکــز )Ph.D( ســال 
در  پذيرش  بــراي   1401
دوره هــاي روزانــه، نوبت 
دوم، دانشگاه آزاد اسالمي، 
دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها 
و مؤسســات آموزش عالي 
پرديــس  و  غیرانتفاعــي 
و  دانشــگاه ها  خودگردان 
عالي  آموزش  مؤسســات 

ثبت نام  کــه  مي رســاند 
اين  در  شــرکت  بــراي 
دوشــنبه  روز  از  آزمون، 
مورخ 1400/09/01 آغاز 
تا روز  دوشنبه  می شود و 
 1400/09/08 مــورخ 
لذا  يافت؛  خواهــد  ادامه 
مي تواننــد  متقاضیــان 
براي  مقــرر،  مهلــت  در 
مذکور  آزمون  در  شرکت 
بــه درگاه اطالع رســاني 

نشاني:  به  ســازمان  اين 
 www.sanjesh.org
مراجعــه کــرده و بــراي 
ثبت نام در آن اقدام نمايند. 
دفترچه راهنمای شــرکت 
به همراه  اين آزمــون،  در 
ثبت نام  تكمیلي  اطالعیــه 
در آزمــون، همزمــان بــا 
طريق  از  ثبت نام،  شــروع 
درگاه اطالع رســاني ايــن 
دســترس  قابل  ســازمان 

خواهد بود. 
      الزم به یادآوری است 
كه آزمون ورودي مقطع 
نيمه متمركز  دكتــري 
 1401 ســال   )Ph.D(
مورخ  جمعــه  روز  در 
برگــزار   1400/12/06

خواهد شد.
روابط عمومی سازمان 
سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص : 

ثبت  نام درآزمون ورودي مقطع دکتري 
نيمه  متمرکز )Ph.D( سال 1401

چند نكته دربارة 

ثبت  نام آزمون دكتري سال 1401 

تست زدن را 

تمرین کنيد
)قسمت اول(

از یک مطالعۀ خوب 

لذت ببرید

همایش ملی »سنجش علمی و 

آزمون های ورودی آموزش عالی« 

برگزار می شود 
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طريق پست الكترونیكی 
)ايمیل( ذيل آماده دريافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت امام محمدتقی )ع( فرمودند: 
آن کسی که عمه ام حضرت معصومه )س( را در 
شهر قم زيارت کند، بهشت بر او واجب می شود.  

که  است  رسیده  خبر  من  به   ! حنیف  پسر 
خوانی  بر  را  تو  بصره،  جوانان  از  مردی 
]سفره ای[ خوانده است و تو بدآنجا شتافته ای. 
خوردنی های نیكو برايت آورده اند و پی در پی 
تو  نمی کردم  گمان  نهاده.  پیشت  کاسه ها 
مهمانی مردمی را بپذيری که نیازمندشان به 
جفا رانده است و بی نیازشان خوانده ]دعوت 
شده[. بنگر کجايی و از آن سفره چه می خايی 
]می َجوی[. آنچه حالل از حرام ندانی، بیرون 
انداز، و از آنچه دانی از حالل به دست آمده، 

در کاِر خود ساز.

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند:
يک نماز با بوی خوش )عطر(، بهتر از هفتاد 

نماز بدون بوی خوش است.

از روز دوشنبه آينده )اول آذر ماه( مهلت ثبت نام براي 
سال   )Ph.D( متمرکز  نیمه  ورودي دکتري  آزمون 
1401 از طريق پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
به نشاني: www.sanjesh.org آغاز خواهد شد و 
در روز دوشنبه 8 آذر  ماه، اين مهلت پايان مي پذيرد. 
به همین خاطر، مناسب ديديم که مفاد اين ستون را 
در شمارة پیِش رو، به يادآوري چند نكته دربارة اين 

آزمون مهم اختصاص دهیم.
این نکات به قرار زیر است:

 1- ثبت نام آزمون  ورودي دکتري سال 1401، منحصراً 
اطالع رساني  پايگاه  طريق  از  و  اينترنتي  صورت  به 

سازمان سنجش انجام مي شود.
2- هر داوطلب بر اساس عالقه صرفاً مي تواند در يک 
کدرشته امتحاني )مطابق ضوابط درج شده دفترچه 
راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون( ثبت نام و در 

آزمون مربوط شرکت کند.
 ،1401 سال  دکتري  ورودي  آزمون   داوطلبان   -3
شايسته است که در آغاز،دفترچه راهنماي ثبت نام در 
اين آزمون را، که همزمان با شروع مهلت ثبت نام، در 
پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش در دسترس قرار 
خواهد گرفت، مطالعه کرده و در صورت واجد شرايط 

بودن، نسبت به پرداخت هزينه خريد کارت اعتباري 
ثبت نام در آزمون اقدام کنند و سپس مراحل بعدي 

را به انجام برسانند.
4- به داوطلبان پیشنهاد مي شود که برابر دستورالعمل 
آزمون،  اين  ثبت نام  راهنماي  درج شده در دفترچه 
دفترچه  در  مندرج  تقاضانامه  پیش نويس  فرم  ابتدا 
فرم  اساس  بر  سپس  و  کرده  تكمیل  را  شده  ياد 
پیش نويس، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان 
برنامه  بندهاي  با  مطابق  را  الزم  اطالعات  سنجش، 

نرم افزاري ثبت نام وارد کنند. 
اطالعات  درج  در  داوطلبان،  که  است  الزم   -  5
زيرا  نمايند؛  مبذول  را  کامل  دقت  خود  ثبت نامي 
قید  موارد  در  مغايرت  هرگونه  مشاهده  صورت  در 
در  داوطلب،  مدارک  با  ثبت نام  تقاضانامه  در  شده 
صورت پذيرفته شدن در آزمون، قبولي وي »کان لم 
يكن« تلقي شده و از ادامه تحصیل چنین داوطلبي 

جلوگیري خواهد شد.
6ـ  بر اساس برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون دکتري 
برگزار   سال 1401، روز جمعه 6 اسفند ماه 1400 

خواهد شد.
موفق باشيد 

چند نكته دربارة 
ثبت  نام آزمون دكتري سال 1401 

همایش ملی »سنجش علمی و آزمون های 

ورودی آموزش عالی« برگزار می شود 
همايش ملی »سنجش علمی و آزمون های ورودی 
آموزش  سنجش  سازمان  همكاری  با  عالی«  آموزش 
می شود.  برگزار  روز  دو  طی  تهران  دانشگاه  و  کشور 
انقالب  عالی  شورای  بهداشت،  وزارت  علوم،  وزارت 
وزارت  و  مجلس،  آموزش  کمیسیون  و  فرهنگی 
و  دستگاه ها  ساير  همراه  به  پرورش،  و  آموزش 
اين  در  ورودی،  آزمون های  اندرکار  دست  نهادهای 

همايش مشارکت دارند. 
با  کشور،  سراسر  دانشگاه های  از  محققان  و  استادان 
مسائل  تخصصی،  نشست های  در  و شرکت  مقاله  ارائه 
راهكارهای  و  سراسری  آزمون های  موضوعات  و 

بهینه سازی روش های ورود به دانشگاه را در اين همايش 
همايش  اين  می دهند.  قرار  گو  و  گفت  و  بحث  مورد 
در روزهای چهارشنبه 26 و پنجشنبه 27 آبان ماه به 
صورت مجازی برگزار شده و عالقه مندان می توانند به 
آدرس:https://vroom.ut.ac.ir/psyedu18 برای 
افتتاحیه و اختتامیه، و آدرس:   شرکت در نشست های 
برای   https://vroom.ut.ac.ir/psyedu16&17
باشند.  داشته  اين همايش حضور  پنل های  در  شرکت 
ضمناً اطالعات تكمیلی مربوط به اين همايش، از طريق 
  https://sanjeshconf.ut.ac.ir :سايت آن به آدرس 

در دسترس عالقه مندان قرار دارد.
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از سوی دانشگاه آزاد انجام شد:
راه اندازی سامانه پيامکی پژوهشيار

ــی و  ــور پژوهش ــگاه در ام ــس دانش ــاور رئي مش
ــامی،  ــگاه آزاد اس ــش دانش ــرح پای ــری ط مج
از راه انــدازی ســامانه پيامکــی پژوهشــيار بــرای 
تحصيــات  دانشــجویان  بــه  اطاع رســانی 

ــر داد.  ــگاه خب ــن دانش ــی ای تکميل
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی اکبری، ب ــد عل ــر محم دکت
اطالع رســانی مراحــل دفــاع از پايان نامــه و رســاله 
دانشــجويان تحصیالت تكمیلی دانشــگاه آزاد در ســامانه 
ــدن  ــامانه محور ش ــه س ــه ب ــا توج ــت: ب ــیار، گف پژوهش
خدمــات پژوهشــی دانشــگاه آزاد اســالمی در قالــب طرح 
پايــش و ســامانه پژوهشــیار، تمامــی فراينــد مربــوط بــه 
ــق  ــجويان، از طري ــاله دانش ــا رس ــه ي ــاع از پايان نام دف
ســامانه پیامكــی پژوهشــیار به دانشــجويان اطالع رســانی 

ــد. خواهد ش
وی ادامــه داد: دانشــجويانی کــه تمايــل بــه اســتفاده از 
خدمــات پیامكــی ســامانه پژوهشــیار دارنــد، می تواننــد 
ــا  ــامانه، ب ــود در س ــری خ ــل کارب ــه پن ــه ب ــا مراجع ب
ثبــت درخواســت از طريــق درگاه پرداخــت ســامانه  
پژوهشــیار، پــس از فعــال شــدن پیامــک بــرای آنهــا، از 
ــت  ــت ها و وضعی ــردش کار درخواس ــل گ ــی مراح تمام

ــوند. ــع ش ــود مطل ــای خ پروپزال ه
همچنیــن در آينــده نزديــک، اطالع رســانی های ســامانه  

پژوهشــیار از طريــق پیامــک نیــز انجــام خواهد شــد.
داد:  ادامــه  آزاد  دانشــگاه  پايــش  طــرح  مجــری 
اطالع رســانی  ســامانه  از  اســتفاده  بــا  دانشــجويان 
ــود کــه از تمامــی  ــادر خواهنــد ب پیامكــی پژوهشــیار ق
ــزال خــود در  مراحــل انتقــال مراحــل درخواســت/ پروپ
ــش  ــال شــدن ويراي ــن فع ســامانه  پژوهشــیار و همچنی
بــرای درخواســت/ پروپــزال خــود در ســامانه  پژوهشــیار 
ــرات،  ــد نظ ــجويان می توانن ــاً دانش ــوند. ضمن ــع ش مطل
دربــاره ســامانه  را  انتقادهــای خــود  و  پیشــنهادها 
ــق:  ــات آن، از طري ــتفاده از خدم ــوه اس ــی و نح  پیامك
 https://ris.iau.ac.ir/new_ticketing.phtml بــا 

مــا در میــان بگذارنــد.
بنــا بــر اعالم روابــط عمومــی دانشــگاه آزاد اســالمی، دکتر 

ــامانه   ــار س ــن اخب ــرد: آخري ــان ک ــری خاطرنش علی اکب
پژوهشــیار، اخبــار پژوهشــی دانشــگاه آزاد اســالمی و 
آيین نامه هــای حــوزه  پژوهشــی، عــالوه بــر پرتــال روابــط 
عمومــی دانشــگاه آزاد اســالمی، در ســامانه پژوهشــیار بــه 
  https://ris.iau.ac.ir/home_news.phtml  :آدرس

نیــز اطالع رســانی می شــود.

اعالم جزئيات برگزاری آزمون جامع 
دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد

شــيوه نامــه اجرایــی آزمــون جامــع دوره دكتری 
تخصصــی )غيرپزشــکی( دانشــگاه آزاد اســامی 
 در نيمســال اول ســال تحصيلی 1400- 1401، اباغ 

شد. 
دکتــر جــواد علمائــی، معــاون علــوم، مهندســی و 
ــالم و  ــالمی، و حجت االس ــگاه آزاد اس ــاورزی دانش کش
المســلمین دکتــر عبدالحســین خســروپناه، معــاون علوم 
ــتورالعمل  ــالمی، دس ــگاه آزاد اس ــر دانش ــانی و هن انس
آزمــون جامــع دوره دکتــری  اجرايــی  »شــیوه نامه 
تخصصــی )غیرپزشــكی( در نیمســال اول ســال تحصیلی 
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــای دانش ــه رؤس 1400-1401« را ب

ــد. ــالغ کردن ــتان ها اب اس
در ايــن دســتورالعمل آمــده اســت: بــا توجــه بــه تأکیــد 
ــل  ــه حداق ــر ب ــی ب ــالمی مبن ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
رســاندن جابجايــی دانشــجويان بــه دلیل شــیوع بیماری 
کرونــا، و در راســتای حفــظ ســالمتی تمــام دانشــجويان 
منظــور  بــه  الزم  مــوارد  تخصصــی،  دکتــری  دوره 
 برگــزاری ارزيابــی جامــع نیمســال اول ســال تحصیلــی

 1400-1401 اعالم می شود.
ــی  ــه، بخــش کتب ــن شــیوه نام ــای اي ــر اســاس بنده ب
)طــرح ســؤال( آزمــون جامــع در تمــام رشــته ها اســتانی 
ــه  ــتقل( و ب ــژه مس ــای وي ــتثناء واحده ــه اس ــوده )ب ب
ــز  ــاون )در مرک ــرح تع ــب ط صــورت حضــوری و در قال
اســتان يــا ســاير واحدهــای اســتان مجــری دوره دکتری 
ــتی  ــای بهداش ــام پروتكل ه ــت تم ــا رعاي ــی( ب تخصص

ــود. ــزار می ش برگ

ــه  ــه ب ــا توج ــع، ب ــون جام ــفاهی آزم ــش ش ــاً بخ ضمن
ــه  ــا، ب ــا کرون ــه ب شــرايط اعالمــی از ســوی ســتاد مقابل
صــورت حضــوری در واحــد دانشــگاهی يــا بــه صــورت 
ــورد  ــی م ــامانه های آموزش ــق س ــوری از طري ــر حض غی

تأيیــد دانشــگاه برگــزار شــود. 
بــه گزارش روابــط عمومی دانشــگاه آزاد اســالمی، در اين 
شــیوه نامــه آمــده اســت: آزمــون جامــع تمامی رشــته ها 

 در نیمســال اول ســال تحصیلــی 1400- 1401، از
ــردن  ــا لحــاظ ک ــا 1400/10/3 ب ــخ 1400/9/13 ت  تاري

ــود. ــزار می ش ــتی برگ ــای بهداش پروتكل ه
ــه  ــه ب ــجويانی ک ــته از دانش ــرکت آن دس ــن ش همچنی
ــه  ــق ب ــان، موف ــون زب ــزاری آزم ــر در برگ ــل تأخی دلی
ــل قبــول نشــده اند، در آزمــون جامــع  اخــذ گواهــی قاب
نیمســال اول ســال تحصیلــی 1400-1401 بالمانــع 

است.

فرصت شرکت در بيست  و ششمين 
جشنواره قرآنی هدهد تمدید شد

مختلــف  بخش هــای  در  ثبت نــام  مهلــت 
»بيســت  و ششــمين جشــنواره قــرآن و عتــرت 
وزارت بهداشــت« تــا تاریــخ 15 دی مــاه تمدیــد 

ــد. ش
ــت  و  ــف در بیس ــای مختل ــام در بخش ه ــت ثبت ن مهل
ششــمین جشــنواره قرآنــی هدهــد، کــه تــا قبــل از ايــن 
ــاه  ــا 15 دی م ــود، ت ــده ب ــد ش ــاه تمدي ــان م ــا 15 آب ت

جــاری تمديــد شــد.
ــاه، در  ــان م ــا 30 آب ــی ت ــش آواي ــدان در بخ عالقه من
بخــش معارفــی تــا 10 آذر مــاه، و در ديگــر بخش هــای 
ــام  ــا ثبت ن ــد ت ــت دارن ــاه مهل ــا 15 دی م ــنواره ت جش

خــود را نهايــی کننــد.
ــادآوری اســت کــه واجــدان شــرايط شــرکت  ــه ي الزم ب
ــی هدهــد )دانشــجويان، کارمنــدان و  در جشــنواره قرآن
ــوم پزشــكی سراســر کشــور(  اســتادان دانشــگاه های عل
ــاوری،  ــی، فن ــی، پژوهش ــی، ادب ــش )آواي ــش بخ در ش
معارفــی، هنــری( طبــق زمان بنــدی تعییــن شــده 
می تواننــد در ايــن جشــنواره بــزرگ قرآنی شــرکت کنند.

گفتنــی اســت کــه بررســی آثــار شــرکت کننــدگان در 
ــا  ــخنوری«، ب ــن س ــی« و »آيی ــته »ترجمه خوان دو رش
ارســال بــه صــورت لــوح فشــرده 3mp يــا بــه صــورت 

4mp انجــام می شــود.
ــمین دوره از  ــت  و شش ــه بیس ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
جشــنواره قــرآن و عتــرت دانشــگاه های علــوم پزشــكی 
ــه دانشــگاهی و سراســری  کشــور )هدهــد( در دو مرحل
برگــزار خواهــد شــد و در گــروه دانشــجويان در تعــدادی 

ــز اجــرا خواهــد شــد. ــی نی ــه مل از رشــته ها، مرحل
ــوم  ــكده های عل ــگاه ها و دانش ــی در دانش ــاالن قرآن فع
ــتر،  ــات بیش ــب اطالع ــرای کس ــد ب ــكی، می توانن پزش
ــوم  ــت دانشــجويی فرهنگــی دانشــگاه های عل ــه معاون ب

پزشــكی مراجعــه کننــد.
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امتحانی  از مجموعه های  و ضرايب دروس هر يک  امتحانی  مواد  اعالم رشته ها،  ضمن 
آزمون ورودی مقطع دكتری )Ph.D( سال 1401 )به شرح جدول ذيل اين اطالعیه 
که در سايت سازمان سنجش آمده است(، به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در اين 
آزمون می رساند که پذيرش دانشجو در سال 1401 بر اساس قانون »سنجش و پذيرش 
عالي« مصوب  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  تكمیلی در  دانشجو در دوره هاي تحصیالت 
و  مربوطه  اجرايي  آيین نامة  و همچنین  اسالمی  1394/12/18 مجلس محترم شورای 
مصوبات »شورای سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تكمیلی« و مطابق 
آزمون  پذيرش  ثبت نام  راهنمای  دفترچه  در  مندرج  ضوابط  و  شرايط  و  اطالعیه  اين 
مذکور، که در زمان ثبت نام )آذر ماه سال 1400( از سوی اين سازمان منتشر می شود، 

صورت خواهد گرفت.
دکتري  مقطع  به  ورود  براي  پذيرش  و  سنجش  پژوهشي:  ـ  آموزشي  دكتري   -1

ناپیوسته آموزشي ـ پژوهشي، بر اساس معیارهاي زير انجام مي گیرد:
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- دكتری پژوهش محور: سنجش و پذيرش برای مقطع دکتری ناپیوسته پژوهش ـ 
محور، بر اساس معیارهای زير صورت می گیرد:

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(.

اجرای مرحلة اول )آزمون متمرکز( از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، و ثبت امتیاز 
مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و ... از سوی دانشگاه ها و 

مراکز آموزش عالی پذيرنده دانشجو انجام خواهد شد.
3- بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تكمیلی، 

مواد آزمون متمرکز دکتری )Ph.D( سال 1401 به شرح زير خواهد بود:
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  
)شبانه(،  دوم  نوبت  روزانه،   : دوره های  شامل  ها،  دوره  تمامی  برای  پذيرش  و  سنجش 
پرديس های خودگردان، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعي، دانشگاه آزاد اسالمی و .... بر اساس 

قانون فوق و آيین نامه اجرايی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت. 
4- شرايط و ضوابط در دفترچة راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دکتري نیمه 

متمرکز سال 1401 اطالع رساني خواهد شد.
5- با توجه به امكان اصالح عناوين رشته ها يا ساير اطالعات در جداول مجموعه های 
امتحانی تا زمان شروع ثبت نام، مالک نهايی، اطالعات درج شده در دفترچه راهنمای 

ثبت نام خواهد بود.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

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

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اصالحات و تغييرات مجموعه هاي  امتحاني
 در آزمون ورودي نيمه  متمرکز دکتري 

)Ph.D( سال 1401
پیـرو انتشـار اطالعیـه مـورخ 1400/06/10 در خصوص اعالم رشـته ها، مـواد امتحاني 
و ضرايـب دروس هـر يـک از مجموعه هـاي امتحانـي آزمـون ورودي نيمه متمركـز 
دكتـري )Ph.D( سـال 1401، بـه اطـالع متقاضیـان ثبت نـام و شـرکت در آزمـون 
فـوق می رسـاند کـه اصاحـات و تغييـرات هـر یـک از مجموعه هـاي امتحاني 
منـدرج در زیـر ایـن اطاعيـه كه در سـایت سـازمان سـنجش آمده اسـت، 
اعـام مي گـردد               روابـط عمومي سـازمان سـنجش آموزش کشـور 

پیرو انتشار اطالعیه مورخ 1400/06/10 در خصوص اعالم رشته ها و مواد امتحاني آزمون 

ورودي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401، به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت 

در آزمون فوق می رساند که اصاحات و تغييرات هر یک از مجموعه هاي امتحاني 

مندرج در زیر این اطاعيه كه در سایت سازمان سنجش آمده است، اعام مي گردد.

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

 اصالحات و تغييرات مجموعه هاي 

امتحاني در آزمون کارشناسي  ارشد 
ناپيوسته سال 1401

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 الكترونیكی، متقاضــیان می توانند به 
 سیـــستم پیشخان خدمـــات الكترونیكی ســـازمان سنـجش آمـوزش کشور به آدرس:

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

و کدرهگیری از طريق پیام کوتاه ارسال می شود.
به  پیام کوتاه،  از طريق  از دريافت شماره و کد رهگیری  توانند پس  داوطلبان می 
 http://rahgiri.sanjesh.org آدرس:  به  مكاتبات  الكترونیكی  رهگیری   پرتال 
وارد شده و از آخرين وضعیت درخواست خود مطلع شوند.                                                                                                                
روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و  پی گيری درخواست داوطلبان به روش الکترونيکی
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با توجه به تماس ها و مكاتبات بسیار زياد داوطلبان عزيز و مطالب مطرح شده در شبكه های 
پذيرش  و  به سنجش  و مصاحبه های متعدد در خصوص موضوعات مربوط  اجتماعی 
دانشجو، سازمان سنجش آموزش کشور الزم می بیند که توضیحات ذيل را برای آگاهی 

داوطلبان و هشدار به آنها، به اطالعشان برساند:
 الف- اخیرا مشاهده شده است که عده ای از افراد سودجو  و کالهبردار، با سوءاستفاده از 
اشتیاق داوطلبان و  همچنین شرايط کنونی شیوع و همه گیری ويروس کرونا، اقدام به راه 
اندازی کانال های تلگرامی و اينستاگرامی جعلی با عنوان »روابط عمومی سازمان سنجش 
آموزش کشور« و طرح وعده های دروغین در خصوص اختصاص سهمیه کرونا نموده اند که 

متأسفانه تعدادی از داوطلبان هم به آنها اعتماد و با آنها همراهی کرده اند. 
سازمان سنجش آموزش کشور، ضمن اعالم کالهبردار و سودجو بودن اين گونه کانال ها، 
اعالم می دارد که کلیه اخبار و اطالعیه ها درخصوص آزمون ها، نحوه پذيرش، میزان تأثیر 
سوابق تحصیلی، سهمیه های مصوب و ساير اطالعات الزم را که از طريق مراجع ذی صالح 
 ،www.sanjesh.org نشانی:  به  خود  رسمی  سايت  طريق  از  صرفاً  می شود،   ابالغ 
سايت هفته نامه پیک سنجش و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران به اطالع داوطلبان 
می رساند و اين سازمان هیچ گونه فعالیت و اطالع رسانی در فضای مجازی } تلگرام، 

اينستاگرام و...{ به غیر از کانال های اطالع رسانی داخلی به نشانی زير ندارد:
http://sapp.ir/sanjeshprnoet : 1-  پیام رسان سروش

https://profile.igap.net/prnoetir : 2-  پیام رسان آي گپ
https://gap.im/prnoetir :3-   پیام رسان گپ

@prnoetir :4-  پیام رسان بله
https://eitaa.com/prnoetir : 5-  پیام رسان ايتا

ب- سنجش و پذيرش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی، بر اساس مصوبات قانونی مراجع 
ذی ربط صورت می گیرد و اخیراً مصاحبه های متعددی هم در خصوص روش های سنجش 
و پذيرش برای سال جاری و سال های آينده در رسانه ها صورت گرفته است. در اين 

خصوص، سازمان سنجش آموزش کشور الزم می بیند به اطالع داوطلبان عزيز برساند:
1-  ضوابط و قوانین سنجش و پذيرش سال 1400 مطابق دفترچه های رسمی منتشر 
شده در سايت اطالع رسانی اين سازمان، مشابه سال گذشته است و هیچ گونه تغییری 
نكرده است و مبنای قوانین و مقررات قانونی، دفترچه های ثبت نامی منتشر شده از سوی 

اين سازمان است.
2-  در خصوص روش های سنجش و پذيرش سال های آتی، اين سازمان در جريان هیچ کدام از 
تغییرات اعالم شده در مصاحبه های افراد مختلف نیست و مشارکتی هم با آنها در اين زمینه ها 
نداشته است و طبیعتاً روابط عمومی اين سازمان نیز اطالعاتی در اين خصوص ندارد که بتواند 
پاسخگوی داوطلبان عزيز باشد؛ لذا از داوطلبان عزيز درخواست می شود اگر سؤالی راجع به 

اين گونه مصاحبه ها دارند، آن را از افراد يا دستگاه های مصاحبه کننده پی گیری نمايند.
در خاتمه، از عموم داوطلبان آزمون هاي سراسري خواهشمند است که در صورت مشاهده 
اين  نام و عنوان  از  اقدامات خالف قوانین و مقررات يا سوء استفاده احتمالي  هرگونه 
 سازمان، مراتب را از طريق شماره تلفن هاي: 36182152 -026 و 026-36182151 
اينترنتي: نشاني  الكترونیكي: hefazatazmon@sanjesh.org  يا  آدرس   و 
http://q.sanjesh.org/53479 به ستاد خبري اداره کل حراست سازمان سنجش 

آموزش کشور گزارش نمايند.    
   روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

توضيحات سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

مطالب مطرح شده در شبکه هاي اجتماعي و رسانه ها در ارتباط با روش هاي پذیرش دانشجو 

در سال هاي آتي ، سهميه ها و ارتباط کانال هاي تلگرامي و اینستاگرامي با این سازمان

هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی

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

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 مرتكب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان در 
فهرست متخلفان آزمون های اين سازمان قرار خواهد گرفت. ضمناً اين داوطلبان از 2 تا 10 
سال از شرکت در آزمون هايی که اين سازمان برگزار می نمايد يا ناظر آن است، محروم خواهند 
شد. همچنین در صورتی که متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبت نام در يكی مراکز 
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 اينكه 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 احكام 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 تخلف در اين زمینه با افراد يا شرکت های سودجو که به روش های 
مختلف اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی می نمايند برخورد قانونی 

خواهد شد.
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ــم  ــال دوازدهـ ــای سـ ــن تفاوت هـ ــی از بزرگتريـ يكـ
بـــا ســـاير ســـال های تحصیلـــی، نقـــش مهـــم 
ســـؤال های چهـــار گزينـــه ای در ايـــن ســـال اســـت. 
تـــا ســـال دوازدهـــم، ســـؤال های چهـــار گزينـــه ای 
ــوزان  ــة آموزشـــی دانش آمـ ــا جايگاهـــی در برنامـ يـ
نـــدارد يـــا حضـــورش نســـبت بـــه ســـؤال های 
تشـــريحی کم رنگ تـــر اســـت، امـــا ســـال دوازدهـــم 
اهمیـــت بســـیار زيـــادی بـــرای دانش آمـــوزان دارد؛ 
ـــزار  ـــتی برگ ـــورت تس ـــه ص ـــری ب ـــون سراس ـــرا آزم زي

می شـــود. 
امـــا يـــک دانش آمـــوز ســـال دوازدهـــم، از کـــی و 
ـــد؟  ـــتفاده کن ـــتی اس ـــؤال های تس ـــد از س ـــه باي چگون
آيـــا از ابتـــدا بايـــد زمـــان را در ســـؤال های تســـتی 
ــرة  ــدا نمـ ــان ابتـ ــد از همـ ــا بايـ ــد؟ آيـ ــاظ کنـ لحـ
منفـــی را در آزمون هـــای تســـتی در نظـــر گرفـــت؟ 
ـــط پاســـخ  ـــه غل ـــر تســـتی ک ـــون سراســـری، ه )در آزم
داده شـــود، نمـــرة منفـــی دارد؛ در نتیجـــه، پاســـخ 
ـــط دادن  ـــخ غل ـــر از پاس ـــؤال، بهت ـــک س ـــه ي ـــدادن ب ن

ـــت(. ـــه آن اس ب
ــوق  ــؤال های فـ ــی سـ ــه بررسـ ــه بـ ــن مقالـ در ايـ

زيـــم. می پردا

چرا باید سؤال تستی کار کرد؟ 
تصـــّور  دانش آمـــوزان  و  معلم هـــا  از  برخـــی 
ــری  ــون سراسـ ــت در آزمـ ــل موفقیـ ــد عامـ می کننـ
ـــای  ـــم کتاب ه ـــه مفاهی ـــب ب ـــه داوطل ـــت ک ـــن اس اي
ــه  ــد بـ ــا بتوانـ ــد تـ ــلط باشـ ــاًل مسـ ــی کامـ درسـ
هـــر نـــوع ســـؤالی کـــه از مباحـــث درســـی طـــرح 
می شـــود، پاســـخگو باشـــد. آنهـــا می گوينـــد در 
ســـؤال تشـــريحی، بهتـــر می تـــوان ســـطح علمـــی 
ـــوت  ـــف و ق ـــاط ضع ـــه نق ـــنجید و ب ـــوز را س دانش آم
او پـــی بـــرد، امـــا در ســـؤال تســـتی، احتمـــال دارد 
ـــه برخـــی  ـــال، ب ـــه شـــانس و اقب ـــر پاي ـــب، ب ـــه داوطل ک
ـــز  ـــا نی ـــه م ـــد؛ البت ـــح بده ـــخ صحی ـــؤال ها پاس از س
ــرای  ــدم بـ ــن قـ ــن و مهم تريـ ــه اولیـ ــم کـ معتقديـ
ـــت و  ـــی اس ـــث درس ـــر مباح ـــلّط ب ـــی، تس ـــر داوطلب ه
ـــی را در  ـــث علم ـــد مباح ـــريحی می توان امتحـــان تش
ـــوع،  ـــن موض ـــا اي ـــد، ام ـــه کن ـــوز نهادين ـــن دانش آم ذه
بـــه معنـــای بی توجهـــی بـــه تســـت و آزمون هـــای 

ـــب  ـــک داوطل ـــت. ي ـــتی نیس تس

بـــرای کاهـــش اضطـــراب، دقـــت بیشـــتر و کســـب 
ســـرعت عمـــل الزم در جلســـة آزمـــون سراســـری، 
پیـــدا کـــردن نـــكات ريـــز و ظريـــف هـــر مبحـــث 
ــن راه  ــن و بهتريـ ــردن کوتاه تريـ ــدا کـ ــی، پیـ درسـ
ـــدد و  ـــه تســـت های متع ـــه پاســـخگويی ب ـــاز ب حـــل، نی
متنـــوع دارد. در واقـــع داوطلبـــی کـــه اصـــول و قوانیـــن 
ــت زنی  ــد و در تسـ ــد نباشـ ــوب بلـ ــت زني را خـ تسـ
ـــوب  ـــی خ ـــر خیل ـــی اگ ـــد، حت ـــته باش ـــارت نداش مه
ـــی اش هـــم  ـــی نهاي ـــده باشـــد و معـــدل کتب درس خوان
20 باشـــد، مطمئنـــاً در رقابـــت میلیونـــی و فشـــردة 

کنكـــور نتیجـــه خوبـــی نخواهـــد گرفـــت.
ســـاعت  کـــه  افـــرادی  بگويیـــم  می خواهیـــم 
مطالعـــة بااليـــی دارنـــد، ولـــی تســـت زنی را جـــدی 
نمی گیرنـــد، بـــه نتیجـــة مطلوبـــی هـــم در آزمـــون 
ــت زنی  ــه تسـ ــی کـ ــند؛ در حالـ ــری نمی رسـ سراسـ
مطلـــوب و هدفمنـــد، کیفیـــت يادگیـــری و ســـاعت 
مطالعـــه را بـــاال می بـــرد و منجـــر بـــه کســـب 
ــود. ــون می شـ ــن آزمـ ــری در ايـ ــة بهتـ نتیجـ

کی تست بزنيم؟ 
ــک درس  ــة يـ ــل از مطالعـ ــد قبـ ــا بايـ آيـ
تســـت زد و نكته هـــای درســـی را در 
تســـت فراگرفـــت و ســـپس بـــه ســـراغ 
ـــد  ـــا باي ـــت؟ آي ـــک درس رف ـــة ي مطالع
ـــد  ـــه وار درس را خوان ـــار روزنام ـــک ب ي
و بعـــد بـــا زدن تســـت، نكته هـــای 
ظريـــف درســـی را فراگرفـــت و 
ـــی  ـــاب درس ـــا را در کت ـــة آنه هم
ـــد اول  ـــا باي ـــرد؟ آي ـــت ک يادداش
درس را بـــه طـــور مفهومـــی و 
تشـــريحی خـــوب فراگرفـــت 
و در زمینـــه مبحـــث مـــورد 
ــريحی  ــؤال تشـ ــر، سـ نظـ
حـــل کـــرد و بعـــد از 
ــه آن  ــلط کامـــل بـ تسـ

تست زدن را مترین ڪنید
)قسمت اول(
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درس يـــا مبحـــث، بـــه ســـراغ تســـت رفـــت؟ 
واقعیـــت ايـــن اســـت کـــه نمی تـــوان يـــک نســـخه 
ــد، و در  ــان پیچیـ ــة داوطلبـ ــرای همـ ــترک بـ مشـ
ــای  ــن رتبه هـ ــه بهتريـ ــم کـ ــم می بینیـ ــل هـ عمـ
ـــل  ـــاوت عم ـــه، متف ـــن زمین ـــری، در اي ـــون سراس آزم
ـــش  ـــة ش ـــر، رتب ـــمن می ـــال، ياس ـــرای مث ـــد؛ ب کرده ان
ـــون  ـــی در آزم ـــوم تجرب ـــی عل ـــروه آزمايش ـــوری گ کش
ـــی  ـــة زيست شناس ـــرای مطالع ـــال 96، ب ـــری س سراس
بـــه تســـت پای بنـــد بـــود و می گفـــت: فقـــط يـــک 
بـــار روزنامـــه وار کتـــاب درســـی ام را می خوانـــدم و 
ـــر  ـــورد نظ ـــث م ـــا مبح ـــط ب ـــت های مرتب ـــپس تس س
را مـــی زدم و نـــكات تســـتی را مهـــم را در حاشـــیة 
ــات  ــردم و دفعـ ــت می کـ ــی ام يادداشـ ــاب درسـ کتـ
بعـــد، کتابـــم را بـــا همـــة نـــكات يادداشـــت شـــده 

ــردم.  ــه می کـ مطالعـ
ـــة  ـــی، رتب ـــر باباي ـــور می ـــايان پ ـــید ش ـــل، س در مقاب
يـــک گـــروه آزمايشـــی علـــوم تجربـــی در آزمـــون 
سراســـری ســـال 93، در همیـــن زمینـــه می گفـــت: 
ـــه طـــور خیلـــی دقیـــق و مفهومـــی  زيست شناســـی را ب
شـــكل های  و  قســـمت ها  همـــه  و  می خوانـــدم 
کتـــاب را بررســـی می کـــردم و ســـپس بـــرای هـــر 
مبحـــث، تســـت های زيـــادی حـــل می کـــردم.

ـــت  ـــد در تس ـــه نباي ـــد ک ـــده ای معتقدن ـــن ع همچنی
ــا دو  ــک يـ ــد يـ ــل بايـ ــود و حداقـ ــول بـ زدن عجـ
ــت  ــل تسـ ــب و حـ ــک مطلـ ــدن يـ ــن خوانـ روز بیـ
آن، فاصلـــه باشـــد تـــا اطالعـــات خوانـــده شـــده، از 
حافظـــة کوتـــاه مـــدت بـــه حافظـــة بلنـــد مـــدت 
منتقـــل شـــود و ســـپس بـــا تســـت زدن متوجـــه 
ضعف هـــا و اشـــتباهات خـــود گرديـــد؛ وگرنـــه، 
اگـــر بالفاصلـــه تســـت زده شـــود، داوطلـــب، چـــون 
مطالـــب را در خاطـــر دارد، بـــه راحتـــی می توانـــد 

بخـــش اعظـــم تســـت ها را بزنـــد و 
ـــلط الزم را در   ـــه تس ـــد ک ـــور می کن تص

ايـــن زمینـــه کســـب کـــرده اســـت. 
ـــن  ـــاد گرفت ـــد از ي ـــه بع ـــد ک ـــز می گوين ـــده ای نی ع
ـــه  ـــب متوج ـــا داوطل ـــت زد ت ـــد تس ـــب باي ـــر مطل ه
ـــورد  ـــث م ـــی مبح ـــم و اصل ـــكات مه ـــه ن ـــه ب ـــود ک ش

ـــر.  ـــا خی ـــت ي ـــده اس ـــلط ش ـــر مس نظ
امـــا در کل می تـــوان گفـــت بـــا توجـــه بـــه هدفـــی 
کـــه داوطلـــب از تســـت زدن دارد، می توانـــد زمـــان 
تســـت زدن خـــود را تعییـــن کنـــد؛ بـــرای مثـــال، 
ـــا  ـــی ي ـــت هاي آموزش ـــب، زدن تس ـــدف داوطل ـــر ه اگ
يادگیـــری اســـت، بايـــد تســـت های مـــورد نظـــر را 
ـــری،  ـــه يادگی ـــرا ک ـــد؛ چ ـــیم کن ـــه تقس ـــول هفت درط
ـــان انجـــام  ـــا گذشـــت زم فراينـــدی تدريجـــی اســـت و ب
ـــث  ـــان، مباح ـــک زم ـــد در ي ـــز نمی توان ـــود و مغ می ش
ـــادی  ـــان زي ـــرای مـــدت زم ـــد و ب ـــل کن ـــادی را تحلی زي
ـــن  ـــه اي ـــید ک ـــته باش ـــه داش ـــه دارد. توج ـــود نگ در خ
مرحلـــه  آمـــوزش و يادگیـــری شماســـت و نیـــازی 
نیســـت کـــه هنـــگام تســـت زنی، خیلـــی مقیـــد بـــه 
زمـــان و ســـرعت عمـــل باشـــید، بلكـــه مهـــم ايـــن 
ـــانید و  ـــی برس ـــواب نهاي ـــه ج ـــت ها را ب ـــه تس ـــت ک اس
ـــه، ســـرعت  ـــن مرحل انتظـــار نداشـــته باشـــید کـــه در اي
تســـت زنی و تعـــداد پاســـخ های درســـت شـــما 
در هـــر درس زيـــاد باشـــد. همچنیـــن مهـــم ايـــن 
اســـت کـــه بـــا تســـت زنی آشـــتی کنیـــد و منتظـــر 
ـــرا  ـــی را ف ـــک مبحث ـــل ي ـــور کام ـــه ط ـــه ب ـــید ک نباش
گیريـــد و بعـــد بـــه ســـراغ تســـت آن برويـــد؛ زيـــرا 
عـــادت بـــه تســـت زنی، يكـــی از اصـــول يادگیـــری و 

ـــت  ـــری اس ـــون سراس ـــرای آزم ـــد ب ـــة مفی و مطالع
ـــش  ـــش و افزاي ـــظ آرام ـــث حف باع

ـــس در  ـــه نف ـــاد ب اعتم
ـــه  مواجه

بـــا تســـت های ايـــن آزمـــون و حتـــی آزمون هـــای 
مدرســـه يـــا ســـاير آزمون هـــا می شـــود.

ـــق و  ـــة عمی ـــريحی و مطالع ـــواب تش ـــه ج ـــه ب مراجع
ـــت؛  ـــم اس ـــیار مه ـــز بس ـــه نی ـــن مرحل ـــق آن در اي دقی
ـــة  ـــه نكت ـــود ک ـــث می ش ـــن کار باع ـــام اي ـــون انج چ
ـــی  ـــه خوب ـــر را ب ـــای ديگ ـــت رّد گزينه ه ـــؤال و عل س
ـــتی  ـــای تس ـــن از راه حل ه ـــويد و همچنی ـــه ش متوج
)کـــه گاه بـــه ذهـــن شـــما نرســـیده بـــود( بهـــره 
ــد، مطالـــب  ــه می کنیـ ــه ای کـ ــا مطالعـ ــد و بـ ببريـ

ـــد.  ـــرور کنی ـــز م ـــی را نی درس
ــد  ــاً بعـ ــد تقريبـ ــی، بايـ ــی سنجشـ ــت ارزيابـ در تسـ
از گذشـــت يـــک هفتـــه از تســـت زدن آموزشـــی، 
ــد  ــه بايـ ــن مرحلـ ــد. در ايـ ــود را بزنیـ ــت های خـ تسـ
ـــا  ـــد و ب ـــان باش ـــت زم ـــا رعاي ـــراه ب ـــما هم ـــت زنی ش تس
ـــارت  ـــف( مه ـــطح های مختل ـــوع )در س ـــت های متن تس
ـــدن  ـــرو ش ـــرای روب ـــود را ب ـــد و خ ـــت کنی ـــود را تقوي خ
ـــازيد.  ـــاده س ـــطحی آم ـــر س ـــت و در ه ـــوع تس ـــر ن ـــا ه ب
مرحلـــة آخـــر تســـت ســـرعتی، جمع بنـــدی اســـت. 
ايـــن مرحلـــه معمـــوالً از اســـفند يـــا فرورديـــن مـــاه شـــروع 
می شـــود. در ايـــن مرحلـــه حتمـــاً بايـــد بـــه شـــیوة 
ـــة  ـــی در مرحل ـــد؛ يعن ـــون بگیري ـــان آزم ـــور از خودت کنك
ـــخ  ـــه پاس ـــی را در 75 دقیق ـــه دروس عموم اول، مجموع
دهیـــد و ســـپس کل دروس عمومـــی و اختصاصـــی 
ـــابه  ـــرايطی مش ـــا ش ـــور و ب ـــابه کنك ـــی مش را در زمان
ـــادت  ـــان را ع ـــد ذهنت ـــا بتوانی ـــید؛ ت ـــخگو باش آن پاس
دهیـــد کـــه از يـــک درس بـــه ســـراغ درس ديگـــر 
ـــن  ـــود؛ در ضم ـــردرگم نش ـــال س ـــن ح ـــرود و در عی ب
ـــورت  ـــه ص ـــاعت ب ـــد س ـــدت چن ـــد در م ـــد بتوانی باي
بـــدون  را  مختلـــف  دروس  تســـت های  مـــداوم، 

خســـتگی جســـمی و ذهنـــی پاســـخ بدهیـــد.



24 آبان ماه 1400، سال بیست و ششم ، شماره 833 

يكی از مشكالتی که بسیاری از داوطلبان عزيز در زمینه 
آمادگی برای کنكور با آن مواجه هســتند چگونه مطالعه 
کردن اســت. آنها ســعی می کنند تا طبق برنامه ريزی 
خود پیش رفته و درس بخوانند، اما شیوه مطالعاتی شان 
چندان صحیح نیســت و اين موضوع باعث می شــود تا 
اين عزيــزان، با وجود وقتی که می گذارند و انرژی اي که 
صرف می کنند، از تالش خود نتیجه خوبی کسب نكنند 
و فقط زمان مطالعه خود را هدر دهند. به همین دلیل در 
اين مقاله ســعی کرديم که شما را با مراحل مختلف يک 
مطالعه خوب و ثمربخش و نكات ريز و اصولی آن آشنا 
کنیم تا با توجه به آنها بتوانید در وقت کمتر، در 

اين زمینه موفق تر باشید.
يک مطالعه خوب، شــامل مراحل 

مختلفی اســت، و اگر شــما هر يک از اين مراحل را به 
خوبی رعايــت کنید، می توانید نتیجه بســیار خوبی در 

کنكور بگیريد. اين مراحل، شامل موارد زير است:

الف- پيش خوانی
پیش خوانی، اولین مرحله از مطالعه شماست. اين مرحله ، 
تصويری کلی از مطالب فصل و سازمان بندی آن به شما 
به دست می دهد. برای اين منظور، نخست به مرور کلی 
فصل مورد نظرتان بپردازيد تا با موضوعات مطرح شده در 
آن آشنا شويد. بعد از آن، فهرست مطالب فصل را بخوانید 
و ســپس عناوين بخش های اصلی و فرعــی آن را مورد 
توجه قرار دهید و تصاوير و نمودارها را از نظر بگذرانید. در 
اين مرحله سؤال هايی به ذهنتان خطور می کند که پس 
از خواندن فصل به طور کامل، 
به  بتوانید  ممكن اســت 

آنها پاسخ دهید. 

ب- سؤال کردن
بخش های هر فصل از کتــاب مورد نظرتان را يكی يكی 
در نظر بگیريد و هر ســه مرحله سؤال کردن، خواندن و 
به خود پــس دادن را در مورد هر فصل اعمال کنید. در 
هنگام خواندن مطالب هر بخش، موضوعات مهم آن را به 
صورت يک يا چند ســؤال در نظر بگیريد تا بعداً به آنها 
پاسخ بدهید. از خود بپرسید: »نويسنده در اين بخش چه 
مفاهیم مهمی را در نظر داشته است؟« و سپس با توجه 
به عناوين کلی که قباًل مطالعه کرده ايد، به ســؤاالتی که 
برای شــما پیش می آيد، به دقت توجــه کنید تا هنگام 
مطالعه بتوانید به آنها پاســخ دهید. طرح ســؤال باعث 
می شود تا شما با تمرکز بیشتری به مطالعه ادامه دهید و 

کمتر، چیزی را از قلم بیندازيد.

پ- خواندن 
در اين مرحله، مطالب هر بخش از فصل را برای آگاهی از 
معنا و مفهوم آن، با دقت بخوانید و ضمن خواندن سعی 
کنید به ســؤال هايی که در مرحله ســؤال کردن مطرح 
شده بود، پاسخ دهید. درباره مطالبی که می خوانید تأمل 
کنید و بكوشید که بین آن مطالب و اطالعات قبلی خود 
ارتباط برقرار کنید. می توانید زيِر واژه ها يا عبارت های 
اصلی را خط بكشــید؛ اما میزان آن نبايد از 10 
تا 15 درصد متن تجاوز کند. ضمناً تا وقتی 
تمام مطالب بخش معینی را نخوانده 
يــا با همــه مفاهیــم اصلی آن 
بخش آشنا نشده و اهمیت 
نســبی آنها را ارزيابی 
نكرده ايــد، از آن 
يادداشت بر 
نداريد.

از یک مطالعۀ خوب لذت بربید
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ت- به خود پس دادن
پس از خواندن هر بخش، ســعی کنید که مفاهیم اصلی 
را به خاطر بیاوريد و اطالعات اصلی و کلیدی را از حفظ 
با خــود بگويید. مفاهیم را به زبان خودتان بازگو کنید و 
اطالعــات را ترجیحاً با صدای بلند، و در صورتي که تنها 
نیستید، آهسته بگويید و زير لب تكرار کنید. مطالبی را 
که به ياد می آوريد، با متن کتاب تطبیق دهید تا مطمئن 
شويد که آن را به صورت کامل و درست حفظ کرده ايد. به 
کمک روش به خود پس دادن مطالب، به کمبود اطالعات 
خــود پی می بريد و می توانید آن مطالب را در ذهن خود 

سازمان دهی کنید. 

ث- خالصه برداری کردن
يكــی از کارهای مهمی که انجام آن، نقش اساســي در 
يادگیری شــما خواهد داشت، اين اســت که پس از به 
خود پس دادن، همه مطالــب مهم و اصلی را به صورت 
خالصه در دفتری مخصوص خالصه برداری کنید تا بعداً 
بتوانید از آن اســتفاده نمايید. به خاطر داشته باشید که 
خالصه برداری شما نبايد به دلیل وسواس و حساسیتتان، 
همــه مطالب يا حجم زيادی از آنهــا را دربر بگیرد و نیز 
نبايد از مطالب مهم خالی باشد؛ بلكه بايد جامع و کامل 
باشد و در مرحله بعدی آمادگی برای کنكور، که تقريباً در 
خرداد ماه است و مرور مطالب را دربر می گیرد، شما را از 
خواندن دوباره کتاب بی نیاز کند. پس از آنكه بخشــی از 
يک فصل را به اين شیوه مطالعه کرديد، به بخش بعدی 
بپردازيد و دوباره، مراحل ســؤال کردن، خواندن، به خود 

پس دادن و خالصه برداری را تكرار کنید.

ج- مرور
مرور، يكی از مهم ترين مراحل يادگیری و آمادگی برای 
کنكور اســت. اگر مطالبی را که قبــاًل مطالعه کرده ايد، 
مرور نكنید، بخشي از آن يا همه آن را فراموش خواهید 
کرد؛ بنابراين، حتماً بايد مرورهای مداوم و پیوسته را در 
برنامه درسی هفتگی خود بگنجانید. برای انجام اين کار 
می توانید در پايان ســاعات مطالعه يک درس، زمانی را 
برای مرور مطالب نیز در نظر بگیريد و ســپس در پايان 
هر هفته يا هر دو هفته، بســته بــه حجم مطالب و نیز 
سختی و آسانی هر درس، ساعاتی را برای مرور درس ها 
در برنامه درســی خود بگنجانید، و در نهايت همه شما 
عزيزان، بســته به میزان درســی که مطالعه کرده ايد، 
زمانی را پس از عید حتمــاً به مرور نهايی دروس خود 

اختصاص دهید.

چ- آزمون 
پس از مرور مطالب، بايد به آزمون و تســت زنی بپردازيد. 
تست زنی نشــان می دهد که شما تا چه حدی از مطالب 
را ياد گرفته ايد و چه اشــكاالتی در فراگیری آن مطالب 
داريد. می توانید تســت زنی را در چنديــن مرحله انجام 
دهید؛ مثاًل در پايان هر هفته درســی خود، ســاعاتی را 
به تســت زنی تمرينی دروس مختلف اختصاص دهید و 
اين کار را پیوســته ادامه دهیــد تا اينكه بعد از عید و به 
خصوص در خرداد ماه به تست زنی سرعتی بپردازيد. پس 
از انجام تســت زنی و ديدن اشكاالت خود، در همان روز 
يا ســاعت بعدی مطالعه آن درس در برنامه درســی تان، 
به ســراغ مطالبی برويد که آنهــا را غلط زده ايد و دوباره 
آن مباحث را مرور کنید. به اين ترتیب، خواهید ديد که 
شما، يک بار ديگر، مطالب را مرور کرده و سطح يادگیری 

خود را باال برده ايد.

مطالعه گروهی
برخــی از داوطلبــان معتقدند که مطالعــه گروهی، در 
يادگیری بهتر و سريع تر بعضی از دروس، سودمند است؛ 
با اين حال، مطالعه گروهی بايد با روشی ويژه انجام گیرد؛ 
در غیر اين صورت، جز اتــالف وقت و ناکامی، نتیجه ای 
بــه بار نخواهد آورد. برای اينكه بــه عنوان يک داوطلب 
از مطالعه گروهی خود بهــره الزم را ببريد، به اين نكات 

توجه کنید:
اندازه گروه مهم است. گروه می تواند شامل دو نفر باشد؛ 
ولی اگر تعداد اعضا بین سه تا شش نفر باشد، مطلوب تر 
است؛ به طوری که اگر يک نفر نتوانست در جلسه شرکت 

کند، گروه بتواند به کار خود ادامه دهد. 
يک نفر از اعضا بايد در نقش ســرگروه عمل کند. او بايد 
مراقب باشد که جلسه به شكل درستی اجرا شود و کسی 
بیش از حد صحبت نكند يا خیلی وقت جلسه را به هدر 

ندهد.
هر يک از اعضا بايد مطالب فصل آينده را به خوبی مطالعه 
کرده و در ضمن، خود را برای پاســخگويی به سؤاالت و 
اشــكاالت ديگر افراد گروه آماده کنــد؛ به عالوه، اگر در 
میان افــراد، دانش آموزان قوی و ضعیف وجود داشــته 
باشــند، بايد سعی شود تا همه بتوانند از مباحث و نكات 
کلیدی اســتفاده کرده و آنها را ياد بگیرند. از آنجايی که 
دانش آموزان ضعیف باعث می شوند که دانش آموزان قوی 
به صورت خیلی کند و با سرعت پايین در جلسات گروهی 
پیش بروند، ممكن است که اين روند به دانش آموزان قوی 

لطمه بزند.
در مطالعه گروهی همه بايد به خاطر داشــته باشند که 

تمام مراحل يک مطالعه را رعايت کنند تا بعداً در مراحل 
مرور و تست زنی، دچار اشكال نشوند.

مطالعه جمعی باعث می شود که هر لحظه امكان گفت  و 
گو بین افراد در موضوع های مختلف به وجود آيد. به خاطر 
داشته باشید که اين بحث ها، سبب تمرکز نداشتن اعضا 

در مطالعه و کاهش در پیشرفت يادگیری آنها می شود. 
مطالعــه جمعی برای برخي از کتاب های درســی، مانند 
رياضی، مناسب است و می تواند در فراگیری درس مورد 
نظر تأثیر مثبت داشــته باشــد؛ البته اگر دانش آموز، آن 
بخــش از درس را که می تواند بــه تنهايی مطالعه کند، 
خوانده و بخشی  را که مشكل دارد با ديگران حل و فصل 
کند، اين موضوع بر يادگیری وي تأثیر بیشتری می گذارد. 
اگر مطالعه گروهی، برای رفع اشــكال انجام شــود، در 
مقايسه با مطالعه گروهی يک فصل يا بخش هايی از يک 
يا چند کتاب، بهتر است؛ بنابراين، به شما عزيزان توصیه 
می شود هم برای اينكه از وقت خود استفاده خوبی داشته 
باشید و هم از مطالعه گروهی نتیجه بهتری بگیريد، برای 
رفع اشــكال به مطالعه گروهی مبادرت کنید تا مطالعه 

شما جنبه مرور کردن داشته باشد.
می توانید بعد از مطالعه، با دوســتان خود درباره مطالب 
مطالعه شده بحث کنید. اين امر باعث می شود که مطالب 
خوانده شده بهتر در ذهن شــما باقی بماند. گفت وگو با 
دوســتان درباره مطالب خوانده شده، نوعی مرور مطالب 

محسوب می شود و مطالب در ذهن باقی خواهد ماند. 
يک بار جلسه مطالعه گروهی راه بیندازيد و منصفانه آن 
را محک بزنید. اگر شــما از اين روش اســتفاده کرديد و 
جــواب نداد، آن را تعديل کنید، و اگر باز هم جواب نداد، 
از آن دســت برداريد و سعی کنید که به مطالعه انفرادی 
بپردازيد و ســپس برای رفع اشكال، با دوست يا دوستان 

خود جلسه بگذاريد.
برای اينكه از زحمت و تــالش خود در مطالعه، بهترين 

استفاده را ببريد حتماً به نكات زير نیز توجه کنید:
روش صحیح خط کشیدن زير نكات مهم، به اين صورت 
است که ابتدا بايد مطالب را خوانده و مفهوم را کاماًل درک 
کرده و ســپس زير نكات مهم را خط بكشید؛ نه آنكه در 
کتاب دنبال نكات مهم بگرديد تا زير آن را خط بكشید ! 

می توانید در هنگام مطالعه اولیه، از حاشــیه نويسي در 
متن کتاب استفاده کنید و در مرور بعدی به اين حاشیه ها 
هم توجه کنید؛ البته خالصه نويســی، از حاشیه نويسی، 

بهتر و کارآمدتر است.
اگر مكان مطالعه شما کمی آشفته و به هم ريخته است، 
مرتب کردن آن را به نیم ســاعت پس از مطالعه موکول 
کنیــد؛ زيرا در اين صورت، در حین مرتب کردن اتاق، به 
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مطالبی که مطالعه کرده  ايد، 
فكر خواهید کرد و زمان مفیدی 

را از دست نخواهید داد. 
گاهی اوقات بــراي مطالعــه، از مكان های 

استثنايی و هیجان  انگیز استفاده کنید تا مطلبی 
که مطالعــه می کنید، همراه آن خاطره در ذهن شــما 

ماندگار شود. 
هیــچ گاه مطالعه خــود را به حضــور در مكان خاصی 
مشــروط نكنید؛ زيرا در اين صورت، بهانه  ای می يابید تا 
در ســاير مكان ها از مطالعه بگريزيد. به ياد داشته باشید 
که در حقیقت، »مكان مطالعه، جايی اســت که شما در 

آن هستید.«
بايد در خواندن کتاب استقامت داشته باشیم. استقامت، 
لجاجت نیست؛ بلكه نوعی بردباری است؛ پس اگر مطلبی 
را خوانديد و ياد نگرفتید، ناامید نشويد و به خاطر داشته 
باشــید که بسیاری از داوطلبان ديگر هم در شرايط شما 
هستند و فقط با تكرار و سماجت است که در اين زمینه 

موفق می شوند.
به خاطر داشته باشید که حجم مطالعه، نبايد حواس شما 
را پرت کند. بهتر است آن چه را که می خواهید، بدانید و 
بفهمید و سپس با کلمات »سرعت« و »بیشتر« وسوسه 
شــويد؛ زيرا اگر شما وقت مشــخصی را برای مطالعه 
هشت صفحه بگذاريد تا همه مطالب آن هشت صفحه 
را فرا بگیريد، بهتر است از اينكه سی صفحه را در همان 

وقت بخوانید و چیزی از آن دستگیر شما نشود !
بايد کتابی را که مطالعه می کنید، مختص به خود شــما 
باشــد تا به راحتی در آن عالمت گذاری و نكته نويســی 
کنید. اســتفاده از مداد يا ماژيک رنگی، به شــما امكان 
می دهد تا در مراجعه مجدد به کتاب، از آن بهره بیشتری 
ببريد؛ هر چند نبايد اين خطوط رنگی، استفاده شما را از 

ساير خطوط کتاب کاهش دهد.
گاهی قرار دادن يک پاداِش مشــروط برای مطالعه حجم 
خاصی از کتــاب و يادگیری کامل آن، به هیجان و لذت 
مطالعه می افزايد و نوعی اثر تشــويقی بر شما می گذارد. 
اين پاداش ها می تواند ديدن يک برنامه تلويزيونی، رفتن 
به مكانی خاص، انجــام يک فعالیت مورد عالقه يا حتی 

خوردن يک خوراکی دلپذير باشد.
رنگ کاغذ، رنگ قلم، نحوه نشستن، فاصله چشم با کتاب، 
نور محیط و ساير شــرايط مكانی نیز در کارآيی مطالعه 
شــما کاماًل مؤثرند؛ پس سعی کنید که تمام اين جوانب 
را در نظر گرفته و به صورت جدی، مطالعه خود را شروع 

کنید.
 بهترين زمان مطالعه برای انسان، هنگام آرامش و داشتن 
رضايت اســت؛ زيرا داشــتن دغدغه و نگرانی در هنگام 
مطالعه، نتايج مطلوبی را برای انســان به همراه نخواهد 
داشت. مشغول بودن فكر و ذهن و خستگی روح و جسم، 
توان فرد را کاهش می دهد و در اين حالت، مطالعه کتاب، 

جز اتالف وقت و بی حاصلی، سودی ندارد. 

زمان 
لعه  مطا

افــراد  بــرای 
تفــاوت  مختلــف، 

سكوت  در  برخی  می کند: 
شــب و برخی نیــز هنگام صبح 

را بــه عنــوان زمان مطالعــه انتخاب 
می کنند؛ اما مطالعه هنگام صبح از هر زمان 

ديگری بهتر است. مطالعه کتاب را صبح زود شروع 
کنید؛ زيرا ذهن انســان پس ازچند ســاعت استراحت و 

آرامش، بیش از هر زمان ديگري آماده يادگیری است. 
برای مطالعه هرچه بهتر در هنگام صبح، سعی کنید که 
شــب ها زودتر بخوابید تا بتوانید مطالعه مفیدی داشته 
باشید. خستگی، دست کم پنجاه درصد از توانايی ذهنی 
و مغزی انســان را کاهش می دهــد و مطالعه در چنین 
وضعیتی، يــادآوری مطالب فرا گرفته پیشــین را نیز با 

اختالل روبرو می کند. 
وسعت ديد، يكی از عوامل کندخوانی است که بايد از آن 
پرهیز شود. هنگام خواندن، وسعت ديد را می توان تا حد 
ديدن بیش  از پنج کلمه در هر توقف گسترش داد. برای 
ديدن بیش از يک کلمه در هر بار خواندن، بايد از حرکت 
سر جلوگیری شــود؛ بدين ترتیب، تعداد توقف های يک 
خواننــده در پاراگراف دو خــط و نیمی، به حدود پنج تا 

شش توقف کاهش می يابد. 
کتاب را همواره بدون شــتاب و عجله مطالعه کنید و تا 
زمانی که مطلبی را به درستی فرا نگرفته ايد سراغ مطالعه 
مطلب ديگري نرويد. مطالب مشكل و آسان يک کتاب، به 
هم پیوسته و مرتبط است و زمانی که يک مطلب را خوب 
ياد نگرفته ايد، مطالعه  و يادگیری مطالب ديگر با دشواری 

صورت می گیرد. 
 جهش و پريدن از مطالعه يک موضوع به موضوعی ديگر، 
بدون در نظر گرفتن فاصله، سبب می شود که دو مطلب 
درهم آمیزد و در نتیجه هیچ کدام از دو مطلب به درستی 
در ذهن فرد باقی نماند. سعی کنید مطالبی را که از يک 
کتاب می خوانید، به هم پیوسته و مرتبط به يكديگر باشد، 
و زمانی که از يک موضوع به موضوع ديگر مي رويد، حتماً 
بايد مطمئن شــويد مطالبی را که در بین اين دو مطلب 
وجود داشته و شما از خواندن آن صرف نظر کرده ايد، به 
خوبی می دانید يا ارتباطــی بین آن مطالب با دو مطلب 
مــورد نظر وجود ندارد و يا اينكه در کنكور، ارزشــی در 

تست زنی و نمره گرفتن ندارد. 
يكی از عوامل عمده ای که باعث جلوگیری  از درک سريع 

خــوب  و 
يــک متــن در 

و  خوانــدن  هنــگام 
مطلب  آن  يادگیــری  مانع 

می شــود، تداخل آموخته های 
قبلــی و بعدی اســت؛ يعنی 
مطالب قبلی آموخته شــده با 
مطالب جديد در هم می آمیزد. 
بــرای جلوگیری از بــروز اين 
حالت، بهترين راه، مطالعه تک 
موضوعی است؛ يعنی در مدتی 
که يک مطلــب را می خوانید، 
از خوانــدن ســاير مطالب در 
موضوعــات ديگر خــودداری 
کنید و تنها ذهن خود را روی 

همان مطلــب متمرکز کنید و 
پس از استراحتی کوتاه يا در ساعت 

مطالعه بعدی،  موضــوع مطالب را تغییر 
دهید. انجام اين کار، باعث تداخل پیدا نكردن 

دانسته ها و آموخته های جديد با ساير مطالب قبلي 
می شود. 

 در صورت مشاهده خستگی از يک موضوع يا يک کتاب 
)درسی و غیردرســی(، کتاب ديگری را )با حفظ فاصله 

زمانی( محور مطالعه خود قرار دهید. 
در هنــگام مطالعه، به عكس هــا، نمودارها، جدول ها و 
ســرفصل ها توجه کنید؛ زيرا ممكن است که از همین 
موارد در کنكور نیز تســت هايی طرح شــود؛ عالوه بر 
اين، توجه به اين موارد، به يادگیری بهتر شــما کمک 

می کند. 
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شرکت  سه«،  ـ  سه  ـ  »شش  به  چهار«  ـ  سه  ـ  »پنج  از  آموزشی  نظام  تغییر  با 
تعاونی خدمات آموزشی بر آن شده است که آزمون های آزمايشی استاندارد را برای 

دانش آموزان سال اول دوره دوم متوسطه )پايه دهم( برگزار نمايد. 
شرکت تعاونی خدمات آموزشی، به منظور آمادگی دانش آموزان دوره متوسطه، برای 
سال تحصیلی 1400- 1401 اقدام به طراحی آزمون  های مرحله ای و جامع برای 
ماهیتی  با  آزمون ها،  اين  است.  نموده  متوسطه(  دوم  )دوره  دهم  پايه  دانش آموزان 
جديد از نظر محتوا، بودجه بندی و اجرا گامی مهم در جهت پاسخگويی به نیاز موجود 
در اين زمینه است که امید است مورد توجه دانش آموزان عزيز پايه دهم متوسطه 

و همچنین مشاوران و دست اندرکاران دبیرستان های دوره دوم متوسطه قرار گیرد.

آزمون های آزمایشی سنجش ِ دهم دارای ویژگی های زیراست :
P آشنايی با شیوة درست مطالعةکتاب  های درسی؛

P ممارست و تمرين در مديريت و استفادة درست از زمان؛
P کاهش تدريجی استرس و هیجانات احتمالی شرکت در امتحانات؛

P آگاهی دانش  آموز از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصیلی؛
قالب  نوبت دوم در  و  اول  نوبت  امتحانات  با  با محتوای سؤاالت هم تراز  P آشنايی 

پرسش  های چهار گزينه  ای استاندارد در هر درس؛  

شروع  زمان  ضمنًا  است.  زیر  جدول  شرح  به  آزمون ها  زمان بندی  نحوۀ 
ثبت نام از روز شنبه مورخ 1400/04/26 است:

نحوه برگزاری آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:
اين آزمون ها در دو فاز کلی» مرحله ای و جامع« و در ده نوبت برگزار می شوند. 

تحصیلی  سال  ابتدای  از  هشت نوبت  در  که  است  مرحله ای  اول، آزمون های  فاز 
اساس  بر  مرحله ای  شد. آزمون های  خواهند  برگزار   1400 اسفند  پايان  تا  جاری 
تقسیم بندی منابع درسی برگزار می شود؛ به طوری که در هر مرحله از آزمون، طبق 
در  اين،  بر  به عمل می آيد؛ عالوه  امتحان  داوطلبان  از  انجام شده،  تقسیم بندي هاي 
آزمون هر مرحله، از قسمت يا قسمت های مربوط به مراحل قبل نیز امتحان گرفته 
می شود؛ لیكن 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(.

هدف کلی اين آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر به مطالب کتاب های درسی پاية دهم 
و ارزيابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی است. در اين میان، 

امتحانات  پايان  در  که  است  گرفته  شده  نظر  در   )5 مرحلة  )آزمون  ويژه ای  آزمون 
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 نیمسال تحصیلی مورد سنجش و ارزيابی قرار خواهد گرفت.
فاز دوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت و در ماه های فروردين و ارديبهشت 
پرسش های  با  دانش آموزان  کامل  آشنايی  آزمون ها،  اين  هدف  شد.  خواهند  برگزار 
مقدمة  به نوعی،  و  امتحانات خرداد 1401  با سؤاالت  مرتبط  و  چهارگزينه ای همسو 

آمادگی برای کنكور سراسری سال 1402 است. 
آزمون های آزمايشی سنجِش دهم ، فقط در رشته های تحصیلی »ریاضی فيزیک«، 
»علوم تجربی« و »ادبيات و علوم انسانی« برگزار می شود و زمان بندی آزمون ها 
به ترتیبی برنامه ريزی شده تا شرکت کنندگان را برای امتحانات هر نوبت آماده نمايد.

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 پايانی نوبت دوم سال 1401 کسب  نمايند.
آزمون هاي  کارنامه  و  جلسه  به  ورود  کارت  اینترنتی  توزیع  نحوه  و  زمان 
آزمایشی سنجش: )در صورت مهيا شدن شرایط برگزاری آزمون به صورت حضوری(.

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

صورت حضوری(.
از   کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمايشی سنجش، در بعدازظهر روز برگزاری هر آزمون، 

طريق سايت اينترنتی شرکت به نشانی: www.sanjeshserv.irمنتشر می گردد. 

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

كليه  كه  متقاضيانی  به  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
به صورت  را  نوبت(   2( و جامع  مرحله(   8( ه ای  مرحل  های  آزمون   مراحل 

یکجا ثبت  نام نمایند تخفيف 20 درصدی می دهد. 
با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امكان نیز فراهم 
سنجِش  آزمون های  بتوانند  تمايل،  صورت  در  عزيز،  دانش آموزان  تا  است  گرديده 

اطالعيه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره:

آزمون هاي آزمایشي سنجِش دهم 
ویژه دانش آموزان پایه دهم )دورۀ دوم متوسطه( سال تحصيلی 1401-1400
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دهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر يک از آزمون ها ثبت نام نمايند؛ 
نوبت  يک  و  مرحله ای  آزمون  نوبت  سه  متقاضی  می تواند  دانش آموز  به عنوان مثال، 

آزمون جامع باشد.
اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی  به  با توجه  البته 
است كه هر یک مکمل دیگری است و شركت در تمامی آنها، دانش آموز را 
در  عزیز،  دانش آموزان  كه  می شود  توصيه  لذا  می نماید،  آماده تر  گام به گام 

كليۀ آزمون های مرحله ای و جامع،  به طور یکجا ثبت نام نمایند.
الزم به ذکر است که جدول تكمیلی مربوط به هزينه های ثبت نام، برای دانش آموزانی 
که مايل به انتخاب آزمون های آزمايشی سنجِش دهم 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 دهم، 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 بانكی عضو شبكه شتاب و مراجعه 
به سايت شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت 

به خريد و ثبت نام در اين آزمون ها اقدام و کدرهگیري دريافت نمايند.
نکته مهم: الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده 
کارت  از خرید  بعد  متقاضيان،  که  است  و الزم  نبوده  دانش آموز  نهایی  ثبت نام 
اعتباری )دریافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لينک ثبت نام مراجعه نموده و  
ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و کد پی گيری 16 رقمی را دریافت نمایند.
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 42966-

021 )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 همكار، 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 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، امكانی 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 می 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:

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

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

گام سوم: دريافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.
شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدين وسیله به اطالع دانش آموزان عزيز پايه دوازدهم 
 می رساند که آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم سال تحصیلی 1400-1401 از سوی

شرکت تعاونی خدمات آموزشی به منظور:
)1( آشنايی داوطلبان با شیوه برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی سال 1401؛
در  اختصاصی  و  عمومی  دروس  زمینه  در  داوطلبان  مكتسبه  معلومات  ارزيابی   )2(

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

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

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

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

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

* 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.

شروع  زمان  ضمنًا  است.  زیر  جدول  شرح  به  آزمون ها  زمان بندی  نحوه 
ثبت نام، از روز شنبه مورخ 1400/04/26 است :
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نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم :
شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی، بــا بررســی های همــه جانبــه و دريافــت نظــرات 
ــای  ــة آزمون ه ــی، مجموع ــز آموزش ــرم مراک ــران محت ــران و مدي ــاوران، دبی مش
ــی 1401-1400  ــال تحصیل ــرای س ــت ب ــارده نوب ــاً در چه ــی را مجموع آزمايش
ــتانه،  ــورت تابس ــی به ص ــای آزمايش ــت از آزمون ه ــت. دو نوب ــوده اس ــی نم طراح
ــت از  ــار نوب ــه ای و چه ــورت مرحل ــی به ص ــای آزمايش ــت از آزمون ه ــت نوب هش
آزمون هــای آزمايشــی به صــورت جامــع برگــزار خواهــد شــد تــا داوطلبــان شــرکت 
ــاًل علمــی و  ــی کام ــا ارزياب ــم، ب ــای آزمايشــی ســنجِش دوازده ــده درآزمون ه کنن
ــر  ــرده و در ه ــدا ک ــناخت پی ــود ش ــی خ ــی و تحصیل ــت علم ــتاندارد، از وضعی اس
ــد. ــدام نماين ــود اق ــی خ ــكالت تحصیل ــع مش ــه رف ــبت ب ــا نس ــه از آزمون ه مرحل

ــای  ــت و در ماه ه ــتانه، در دو نوب ــای تابس ــتانه: آزمون ه ــای تابس آزمون ه
مــرداد و شــهريور 1400 بــا هــدف ارزيابــی مطالعــات تابســتانی داوطلبــان برگــزار 

خواهــد شــد. 
ــوم رياضــی و  ــروه آزمايشــی عل ــرای ســه گ توجــه: آزمون هــای تابســتانه، فقــط ب

فنــی، علــوم تجربــی و علــوم انســانی برگــزار خواهــد شــد.

ــه ای،  ــه ای: در هشــت نوبــت آزمون هــای آزمايشــی مرحل ــای مرحل آزمون ه
کــه از ابتــدای ســال تحصیلــی تــا پايــان اســفند 1400 برگــزار می گــردد، منابــع 
درســی بــرای مطالعــه داوطلبــان بــه هشــت قســمت تقســیم شــده اســت کــه در 
هــر مرحلــه از آزمون هــای مرحلــه ای، ســؤاالت از منابــع تقســیم بندی شــده همــان 
مرحلــه طــرح می گــردد. الزم بــه توضیــح اســت کــه ســؤاالت آزمــون هــر مرحلــه، با 
 تأکیــد بــر منابــع درســی اعــالم شــده بــرای همــان مرحلــه )طبــق تقســیم بندی(،

بــه عــالوة ســؤاالت منابــع درســی مرحلــه قبــل، طراحــی می گــردد )بــرای مثــال، 
ــای مراحــل اول و دوم  ــه آزمون ه ــوط ب ــون قســمت های مرب ــه ســوم آزم در مرحل
هــم منظــور شــده، بــا ايــن تأکیــد کــه بیشــتر ســؤاالت از بودجــه بنــدی مرحلــه 

ســوم خواهــد بــود.(
ــای  ــب کتاب ه ــه مطال ــر ب ــگاه دقیق ت ــی و ن ــا، بررس ــن آزمون ه ــی اي ــدف کل ه
ــوزان در طــول  ــش آم ــلی دان ــی پیشــرفت تحصیـ ــم و ارزياب ــة دوازده درســی پاي
ســال تحصیلــی اســت. در ايــن میــان، آزمــون ويــژه ای )آزمــون مرحلــة 5( در نظــر 
ــت اول، در تاريــخ 1400/10/24  ــات نوب ــان امتحان گرفتــه شــده اســت کــه در پاي
ــه  ــت ک ــت اول اس ــب نوب ــدی مطال ــدف آن، جمع بن ــد و ه ــد ش ــزار خواه برگ
ــی  ــق آن، آمادگ ــد شــد و طب ــت اول برگزارخواه ــات تشــريحی نوب ــس از امتحان پ
دانش آمــوزان براســاس پرســش های چهارگزينــه ای اســتاندارد مرتبــط بــا مطالــب 

ايــن نوبــت تحصیلــی مــورد ســنجش و ارزيابــی قــرار خواهــد گرفــت.   

ــا قبــل از برگــزاری آزمــون  ــدای ســال 1401 و ت ــع: از ابت ــای جام آزمون ه
ــای  ــا فاصله ه ــع ب ــی جام ــون آزمايش ــت آزم ــار نوب ــال 1401، چه ــری س سراس
زمانــی هدفمنــد و خصوصیــات و ويژگی هــای منحصــر بــه فــرد و مكمــل يكديگــر 
برگــزار می شــود و در آزمــون جامــع نوبــت اول، تنهــا دروس پايــه دهــم و يازدهــم، 

ــود. ــه می ش ــون گرفت ــان آزم از داوطلب

اطالعيه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم
 ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم )دوره دوم متوسطه( سال تحصيلی 1401-1400
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زمــان و نحــوه توزیــع اینترنتــی کارت ورود بــه جلســه و کارنامــه 
آزمون هــاي آزمایشــی ســنجش: )در صــورت مهيــا شــدن شــرایط 

برگــزاری آزمــون بــه صــورت حضــوری(
ــان  ــه داوطلب ــرای کلی ــنجش ب ــی س ــای آزمايش ــه آزمون ه ــه جلس کارت ورود ب
از برگــزاری هــر آزمــون، منحصــراً  از روز سه شــنبه قبــل  سراســر کشــور، 
 از طريــق ســايت اينترنتــی شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی بــه نشــانی:

بــه  مراجعــه  بــا  داوطلبــان،  و  می گــردد  توزيــع   www.sanjeshserv.ir
ــود  ــه خ ــه جلس ــت کارت ورود ب ــه پرين ــبت ب ــر، نس ــی فوق الذک ــايت اينترنت س
ــه صــورت  اقــدام می نماينــد )در صــورت مهیــا شــدن شــرايط برگــزاری آزمــون ب

ــوری(. حض
کارنامــه نتايــج هــر نوبــت از آزمون هــای آزمايشــی ســنجِش دوازدهــم، در بعدازظهر 
ــه نشــانی:  همــان روز برگــزاری هــر آزمــون از طريــق ســايت اينترنتــی شــرکت ب
ــوزان  ــالع دانش آم ــه اط ــاً ب ــردد. ضمن ــر می گ www.sanjeshserv.ir  منتش
ــن  ــاس آخري ــر اس ــی، ب ــای آزمايش ــره کل آزمون ه ــبه نم ــه محاس ــاند ک می رس
مصوبــات و ضوابــط ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور انجــام خواهــد شــد. همچنین 
نمــره آزمــون دروس عمومــی و اختصاصــی، هماننــد آزمــون سراســری و بــر اســاس 
نمــره آزمــون عمومــی )بــا توجــه بــه ضرايــب(، به عــالوه ســه برابــر نمــره آزمــون 
ــبه  ــب محاس ــوع کل ضراي ــر مجم ــیم  ب ــب( تقس ــه ضراي ــه ب ــا توج ــی )ب اختصاص

می شــود.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:
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بــا توجــه بــه درخواســت دانش آمــوزان، متقاضیانــی کــه کلیــه مراحــل آزمون هــای 
ــد  ــام نماين ــه صــورت يكجــا ثبت ن ــت( را ب ــع )4 نوب ــه( و جام ــه ای )8 مرحل مرحل

ــد. ــد گردن ــام بهره من ــدی ثبت ن ــف 20درص ــد از تخفی ــز می توانن نی
ــن  ــدرج در آن، اي ــام من ــای ثبت ن ــوق و هزينه ه ــهريه ف ــدول ش ــه ج ــه ب ــا توج ب
ــل،  ــورت تماي ــز، در ص ــوزان عزي ــا دانش آم ــت ت ــده اس ــم گردي ــز فراه ــكان نی ام
بتواننــد آزمون هــای ســنجِش دوازدهــم را بــه تعــداد موردنیــاز و دلخــواه، انتخــاب و 
ــد  ــوز می توان ــال، دانش آم ــد؛ به عنوان مث ــام نماين ــا ثبت ن ــک از آزمون ه ــر ي در ه
ــد. ــع باش ــون جام ــت آزم ــک نوب ــه ای و ي ــون مرحل ــت آزم ــه نوب ــی س متقاض
البتــه، بــا توجــه بــه اينكــه آزمون هــای آزمايشــی ســنجش، مجموعــه آزمون هايــی 
اســت کــه هــر يــک مكمــل ديگــری اســت و شــرکت در تمامــی آنهــا، دانش آمــوز 
ــز،  ــوزان عزي ــه دانش آم ــود ک ــه می ش ــذا توصی ــد، ل ــر می نماي ــه گام آماده ت را گام ب

ــد. ــام نماين ــع،  به طــور يكجــا ثبت ن ــه ای و جام ــای مرحل ــة آزمون ه در کلی
ــام،  ــای ثبت ن ــه هزينه ه ــوط ب ــی مرب ــدول تكمیل ــه ج ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
بــرای اطــالع دانش آموزانــی کــه مايــل بــه انتخــاب آزمون هــای آزمايشــی 
اينترنتــی  ســايت  در  هســتند،  تلفیقــی  صــورت  بــه  دوازدهــم  ســنجِش 
اســت. شــده  درج   )www.sanjeshserv.ir( آزمون هــا  ثبت نــام 

ــر اســت  ــرای اســتفاده از تخفیــف، بهت ــوزان ب شــايان  ذکــر اســت کــه دانش آم
کلیــه مراحــل آزمــون )8 مرحلــه و 4 نوبــت جامــع( را خريــداری نماينــد 
ــم، از  ــنجِش دوازده ــای آزمايشــی س ــداد آزمون ه ــورداری از تع ــن برخ ــا ضم ت

ــوند. ــد ش ــز بهره من ــدی نی ــف 20 درص تخفی
ــون  ــای آزم ــاب نوبت ه ــس از انتخ ــام و پ ــگام ثبت ن ــه در هن ــد ک ــه فرمايی توج
ــل  ــه قاب ــودکار، وج ــور خ ــی به ط ــام اينترنت ــه ثبت ن ــوز، برنام ــوی دانش آم از س

ــد. ــه می نماي ــبه و ارائ ــت را محاس پرداخ

نحوه ثبت نام:
در  شــرکت  بــه  عالقه منــد  دانش آمــوزان  اینترنتــی:  پرداخــت 
بــا  مي تواننــد،  کشــور  سراســر  در  ســنجش،  آزمايشــی  آزمون هــاي 
اســتفاده از کارت هــای بانكــی عضــو شــبكه شــتاب و مراجعــه بــه ســايت 
 www.sanjeshserv.ir نشــاني:  بــه  آموزشــی  خدمــات  تعاونــی   شــرکت 

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

نکتــه مهــم: الزم بــه ذکــر اســت کــه خريــد اينترنتــی کارت اعتبــاری ثبت نــام، 
ــان،  ــه متقاضی ــت ک ــوده و الزم اس ــوز نب ــی دانش آم ــام نهاي ــان دهنده ثبت ن نش
بعــد از خريــد کارت اعتبــاری )دريافــت شــماره پرونــده و شــماره رمــز(، بــه لینــک 
ــد  ــده و ک ــماره پرون ــی و ش ــود را نهاي ــام خ ــوده و  ثبت ن ــه نم ــام مراجع ثبت ن

ــد. ــت نماين ــی را درياف ــری 16 رقم پی گی
ــام، در  ــای ثبت ن ــه راهنم ــق دفترچ ــه دقی ــس از مطالع ــی، پ ــوزان گرام دانش آم
صــورت داشــتن هرگونــه ســؤال در خصــوص شــرايط و ضوابــط ثبت نــام، می تواننــد 
ــا خــط ويــژه 42966-021 )صــدای داوطلــب( تمــاس حاصــل نماينــد. ســاعات  ب

تمــاس: صبــح 8:30 الــی 12:30 و عصــر 13:30 الــی 16:00.
ثبت نــام گروهــی از طریــق مــدارس: دبیرســتان هايی کــه مايــل هســتند 
ــه  ــام ب ــود ثبت ن ــوزان خ ــش آم ــی از دان ــام به صــورت گروه ــهولت ثبت ن ــراي س ب
ــز  ــتان ها و مراک ــام دبیرس ــتورالعمل ثبت ن ــق دس ــه دقی ــد از مطالع ــد، بع عمل آورن
آموزشــی همــكار، مي تواننــد، در صــورت داشــتن هرگونــه ســؤال، در ســاعات: صبــح 
ــا شــماره تلفن هــای 88844791  ــی 16:00 ب ــی 12:30 و عصــر 13:30 ال 8:30 ال

الــی 88844793 تمــاس حاصــل نماينــد.

نکات مهم:
ــز، در  ــع نی ــون جام ــه آزم ــا، ازجمل ــا و مراحــل آزمون ه ــه نوبت ه ــام کلی 1- ثبت ن

ــه انجــام می شــود. ــن مرحل اي
2- وجوهــی کــه بــه اشــتباه بــه حســاب ايــن شــرکت واريــز می گــردد، منحصــراً 
پــس از طــی مراحــل اداری مربوطــه قابــل اســترداد اســت؛ لــذا داوطلبــان در هنگام 

ــد. ــت الزم را به عمــل آورن ــا دق ــداد آزمون ه ــی و انتخــاب تع ــام اينترنت ثبت ن

ثبت نام تلفنی:
ــی  ــا، امكان ــروس کرون ــل بحــران وي ــه دلی ــت ايجــاد شــده ب ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
فراهــم گرديــده اســت تــا ثبــت نــام بــرای کلیــه داوطلبــان سراســر کشــور )تهــران 
و شهرســتان ( و همچنیــن مراکــز آموزشــی و دبیرســتان های متقاضــی آزمون هــای 
آزمايشــی ســنجش، در صــورت تمايــل، بــه صــورت تلفنی بــا شــماره: 88321455-

021 نســبت بــه ثبــت نــام در ايــن آزمون هــا اقــدام نماينــد. 

ــی  ــای آزمایش ــی آزمون ه ــام  اینترنت ــوه ثبت ن ــای نح راهنم
ــنجش س

مراحل ثبت نام:
گام اول: پرداخــت مبلــغ ثبت نــام و دريافــت شــماره پرونــده و رمــز عبــور 
)پرداخــت از طريــق کارت هــاي بانكــي عضــو شــبكه شــتاب و به صــورت اينترنتــی 

اســت(.
ــام  ــک ثبت ن ــت: لین ــده اس ــايت ارائه ش ــام )در س ــرم ثبت ن ــل ف گام دوم: تكمی

ــد(. ــام جدي ــنجش/ ثبت ن ــی س ــای آزمايش آزمون ه
گام سوم: دريافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي



  24 آبان ماه 1400    سال بیست و ششم ، شماره 33   


