
  شاپا ISSN   1735-2916:1735-2916  هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور  سال بیست و ششم شماره 37  دوشنبه 22 آذر ماه 1400  16 صفحه  

» تولید؛ پشتیبانے ها و مانع زدایے ها  «

1255

یادداشت  هفته

صفحه 11

صفحه 8

فردا شب :

آخرین مهلت ثبت نام در آزمون 
کارشناسی ارشد سال  1401

صفحه 12

تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

)Ph.D( مهلت ثبت نام دكتري
جمعه 1400/12/6به پایان رسید.

سه شنبه 1400/9/16 كارشناسي ارشد ناپیوسته
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 ناپیوسته
جمعه 1401/6/4تا یکشنبه 1401/4/5

كاردانی نظام جدید )دانشگاه فنی و 
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 تاریخ های ثبت نام و برگزاری آزمون های ورودی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در  سال 1401 

فرا رسیدن ایام فاطمیه و سالروز

شهادت حرضت زهرای اطهر)س( 

بر متام مسلامنان تسلیت باد

چند نكته دربارة آزمون كارشناسي ارشد 1401  

محمد پیام تائبی، رتبه 1 کشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال 1400:

خیلی زیاد پیش می آمد که درصدهایم در آزمون های آزمایشی خیلی بد شود !

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره :

ثبت نام پذیرش دانشجو 
با سوابق تحصیلي »معدل کل دیپلم«  

کارداني نظام جدید فني و... 
بهمن ماه سال 1400 

مبلغ وام شهریه دانشجویان دانشگاه 

جامع علمی ـ کاربردی اعالم شد
جامع  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 

دانشگاه  دانشجویان  گفت:  كاربردی  ـ  علمی 
 جامع علمیـ  كاربردی، سالیانه مبلغ 2 میلیون
 و 600 هزار تومان وام شهریه دریافت می كنند.

به  شهریه  وام  دریافت  از  عباسی  سلیمان  دکتر 
دانشجویان این دانشگاه خبر داد.

علمی  دانشگاه جامع  دانشجویی  و  فرهنگی  معاون 
دانشجویان  افزود:  خبر،  این  اعالم  با  کاربردی،  ـ 
مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته این 
ریال در  میلیون  بیست و شش  به میزان  دانشگاه، 

سال تحصیلی وام شهریه دریافت می کنند.
رئیس  تأیید  و  رایزنی  طی  داشت:  اظهار  وی 
صندوق رفاه دانشجویان، هر دانشجو در هر نیمسال 
صندوق  سامانه  به  مراجعه  با  می تواند  تحصیلی 
 www.bp.swf.ir آدرس:  به  دانشجویان  رفاه 

درخواست وام خود را ثبت کند.
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پست الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

از روز سه شنبه گذشته )16 آذر ماه 1400( مهلت ثبت نام 
در آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1401 و بیست و 
هفتمین المپیاد علمي ـ دانشجویي کشور آغاز شده است و 
در روز سه شنبه 23 آذر ماه )فردا( این مهلت پایان مي پذیرد. 
به همین خاطر، مناسب دیدیم که چند نکته در ارتباط با 
این آزمون در این ستون براي اطالع داوطلبان گرامي یادآور 

شویم:
شده،  یاد  آزمون  در  ثبت نام  که  است  تأکید  به  الزم  ـ   1
منحصراً به صورت اینترنتي و از طریق پایگاه اطالع رساني 
انجام   www.sanjesh.org نشاني:  به  سنجش  سازمان 

خواهد پذیرفت.
2ـ  عالقه مندان، ضمن آگاهي از شرایط عمومي و اختصاصي 
شرکت در این آزمون، که در دفترچه راهنماي شرکت در 
دارد،  قرار  سنجش  سازمان  اطالع رساني  پایگاه  در  آزمون 
مي توانند، در صورتي که داراي شرایط مذکور باشند، حداکثر 
در دو رشته امتحاني )طبق ضوابط رشته  هاي امتحاني درج 
شده در دفترچه راهنماي ثبت نام( متقاضي ثبت نام در آزمون 

مذکور شوند. 
3 ـ داوطلباني که، عالوه بر رشته انتخابي یا امتحاني اصلي 
دوم  امتحاني   رشته   در  شرکت  به   عالقه مند  اول(،  )رشته 
هستند، باید یک  کارت اعتباري دیگر، عالوه بر کارت اعتباري 

اول، خریداري نمایند.
4ـ  داوطلبان متقاضي ثبت نام و شرکت در آزمون کدرشته هاي 
امتحاني )اصلي و شناور(، که عالقه مند به شرکت در گزینش 
رشته هاي تحصیلي دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالي 
بر  عالوه  که،  است  الزم  هستند،  غیرانتفاعي  و  غیردولتي 
پرداخت مبالغ ثبت نام،نسبت به پرداخت مبلغ تعیین شده 
براي این ثبت نام نیز )به منظور اعالم عالقه مندي به دوره هاي 

مذکور(، اقدام نمایند.
5ـ  شایسته است که داوطلبان، برابر دستورالعمل درج شده 
در دفترچه راهنماي ثبت نام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه 
مندرج در دفترچه یاد شده را تکمیل نموده و سپس بر اساس 
اطالع رساني سازمان  پایگاه  به  مراجعه  با  پیش نویس،  فرم 
سنجش، اطالعات الزم را مطابق بندهاي برنامه  نرم افزاري 

ثبت نام وارد کنند. 
ثبت نامي  اطالعات  درج  در  داوطلبان،  که  است  الزم  ـ   6
خود دقت کنند. بدیهي است که در صورت مشاهده هرگونه 
مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک 
داوطلب، در صورت پذیرفته شدن وی در این آزمون، قبولي 
فرد متقاضی لغو شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیري 

خواهد شد.
7ـ  مطابق برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون کارشناسي ارشد 
ناپیوسته سال 1401 در روزهاي چهارشنبه 28، پنجشنبه 

29 و جمعه 30 اردیبهشت ماه 1401 برگزار خواهد شد.
8ـ  داوطلبان عالقه مند مي توانند، هم زمان  با برگزاري  آزمون 
کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1401، در اولین  مرحله دوره 
بیست و هفتمین آزمون المپیاد علميـ  دانشجویي  کشور نیز 

شرکت نمایند. 
 9ـ  به داوطلبان توصیه مي شود که در انتخاب کدرشته هاي 

حوزه  محل  شهرستان  همچنین  و  دوم(  و  )اول  امتحاني 
امتحاني خود، دقت الزم را به عمل آورند؛ زیرا پس از دریافت 
کد پي گیري 16 رقمي، در این خصوص به درخواست هاي 
داوطلبان مبني بر اصالح یا جابجایي، ترتیب اثر داده نخواهد 
تکمیل  از  پس  داوطلبان،  که  مي شود  توصیه   ضمناً  شد؛ 
تقاضانامه ثبت نام و دریافت کد پي گیري، یک نسخه پرینت 
از تقاضانامه شان تهیه، و مندرجات آن را کنترل کرده و نزد 

خود نگهداري نمایند.
10 ـ محل آزمون داوطلبان، بر اساس استان و شهرستان 
محل اقامت درج شده در بند 38 تقاضانامه ثبت نام تعیین 
مي شود؛ بنابراین، شایسته است که داوطلبان، با مراجعه به 
جدول شمارة 2 دفترچه راهنماي ثبت نام و درج کد مربوط 
به استان و شهر مورد نظر در تقاضانامه ثبت نام، در این زمینه 

اقدام کنند. 
در درج  داوطلبان،  از  توجهي  قابل  تعدادي  11- هر ساله 
معدل خود در زمان ثبت نام، دقت الزم را اعمال نمي کنند 
و پس از پذیرفته شدن در دانشگاه، به خاطر مغایرت معدل، 
مي شود؛  آنها  سردرگمي  موجب  و  شده  لغو  قبولي شان 
بنابراین، به داوطلبان گرامي اکیداً توصیه مي شود که در درج 
معدل خود دقت الزم را مبذول دارند و، حتي اگر ثبت نام 
آنها از سوي خودشان انجام نمي پذیرد، با مشاهده پرینت 
تقاضانامه شان، نسبت به کنترل دقیق موارد درج شده در آن 
اقدام کرده و در مراحل بعدي، که امکان ویرایش اطالعات 
براي آنها وجود دارد، نسبت به اصالح اطالعات ثبت نامی خود 

اقدام کنند.
به وجود آمده در آزمون هاي  به مشکالت  با عنایت  ـ   12
پیشین در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان )این 
موضوع اکثراً براي داوطلباني که ثبت نام آنان از سوي دیگران 
انجام مي شود، رخ داده است(، تأکید مي گردد که این افراد، 
نسبت  حتماً  خود،  ثبت نامي  اطالعات  بررسی  بر  عالوه 
به بررسی عکس ارسالي شان دقت کنند تا اشتباهاً عکس 
داوطلب دیگري به جاي عکس آنها ارسال نشود. بدیهي است 
که در صورت ارسال عکس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد 
به عنوان متخلف تلقي شده و مطابق مقررات با وي رفتار 

خواهد شد.
شاد و سربلند باشید

چند نكته دربارة آزمون كارشناسي ارشد 1401  

حضرت فاطمه زهرا )س( فرمودند: 
و  سعادت ها  تمام  واقعیِت  و  حقیقت  همانا 
رستگاري ها، در دوستي امام علي )ع( در زمان 

حیات و پس از رحلتش خواهد بود.

زنان،  سّیده  سپردن  خاك  به  ]هنگام 
فاطمه علیهاالسالم فرمود:[ 

درود بر تو اي فرستادة خدا ! از من و دخترت 
دیگران(  )از  زودتر  و  آرمیده،  کنارت  در  که 
به تو رسیده. اي فرستادة خدا ! مرِگ دختر 
گرامي ات، عناِن شکیبایي از کفم گسالنده، و 

توان خویشتن داري ام نمانده.

حضرت فاطمه زهرا )س( فرمودند: 
خداي تعالي ایمان را براي پاکیزگي از شرک 
و  تکّبر  از  دوري  براي  را  نماز  و  داد،  قرار 

خودخواهي، واجب کرد.

http://www.sanjesh.org
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از سوی رئیس صندوق
 رفاه دانشجویان اعالم شد:

شرایط دریافت وام ویژه دکتری

شرایط  اعالم  با  دانشجویان،  رفاه  صندوق  رئیس 
دریافت وام ویژه دكتری، گفت: سعی ما این است 
كه با كمک دولت و مجلس، پیشنهاد افزایش مبلغ 
ارائه  امنای صندوق  هیأت  به  را  دكتری  ویژه  وام 

دهیم.
دکتر مسعود گنجی، با اشاره به شرایط وام ویژه دکتری، 
گفت: دانشجویان دکتری، به جز وام تحصیلی، از سایر 
وام ها نیز می توانند استفاده کنند؛ ضمن آنکه وام ویژه 
دکتری همان وام تحصیلی دانشجویان دکتری محسوب 
تحصیلی  وام  از  نمی توانند  دانشجویان  این  و  می شود 

استفاده کنند.
داد:  ادامه  علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه  رئیس صندوق 
وام ویژه دکتری به دو صورت پرداخت می شود: یک نوع 
آن از سوی بانک طرف قرارداد دانشگاه، هر سه ماه یک 
بار پرداخت می شود، و یک نوع دیگر، از منابع صندوق 
رفاه دانشجویان، هر شش ماه یک بار پرداخت می شود.

ویژه دکتری تخصصی  وام  از  استفاده  افزود: مدت  وی 
ناپیوسته، حداکثر 8 نیمسال تحصیلی در طول مقطع 
تحصیلی است و مبلغ تسهیالت به صورت ماهانه یک 

میلیون تومان و در سال 12 میلیون تومان است.
سال  برای  دکتری  وام  افزایش  درباره  گنجی،  دکتر 
با کمک  که  است  این  ما  آینده، گفت: سعی  تحصیلی 
دولت و مجلس شورای اسالمی، پیشنهاد افزایش مبلغ 
وام ویژه دکتری برای سال تحصیلی آینده را به هیأت 
امنای صندوق ارائه داده و نیازهای دانشجویان را برطرف 

کنیم.

27 آذر ماه:
آخرین مهلت ثبت نام کارشناسی 

بدون آزمون دانشگاه آزاد
پذیرش  ظرفیت  تکمیل  رشته  انتخاب  و  ثبت نام 
دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع 
كارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسالمی، از روز 

سه شنبه 16 آذرماه آغاز شده است و تا روزشنبه 
27 آذر ماه ادامه خواهد داشت. 

فارغ التحصیلی  امور  و  پذیرش  سنجش،  مرکز  اعالم  با 
در  شرکت  و  ثبت نام  متقاضیان  اسالمی،  آزاد  دانشگاه 
تکمیل ظرفیت پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقطع 
می توانند  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ناپیوسته  کارشناسی 
آذر   27 شنبه  روز  تا  را  خود  رشته  انتخاب  و  ثبت نام 

انجام دهند.
داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، 
 http://azmoon.org :پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی 

ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام در این پذیرش را دریافت 
کرده و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت تمایل و 
داشتن شرایط، با تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام و 

انتخاب رشته در پذیرش یاد شده اقدام کنند.

تا ۳۰ آذر ماه ادامه دارد:

ثبت نام جشنواره دانشجویان نمونه

سی  و  نهمین  و  بیست  در  شركت  برای  ثبت نام 
 امین دوره جشنواره دانشجوی نمونه سال 1400 از 
امور  جامع  سامانه  طریق  از  آذر   20 شنبه  روز 
روز  تا  و  است  شده  آغاز  دانشجویان)سجاد( 

سه شنبه 30 آذر ماه ادامه خواهد داشت. 
ثبت نام در بیست و نهمین و سی امین دوره جشنواره 
آغاز شده  ماه  آذر   20 روز  از  نمونه 1400،  دانشجوی 
است و این مهلت تا 30 آذر ماه ادامه دارد و داوطلبان 
دانشحویان)سجاد(  امور  جامع  سامانه  توانند در  می 

ثبت نام کنند.
در جشنواره سال 1400 )که بیست و نهمین و سی امین 
دوره انتخاب دانشجویان نمونه است(، فرآیند جشنواره 
بر اساس زمان بندی های پیش بینی شده در هفته سوم 
آذر آغاز شده و در اسفندماه با برگزاری مراسم تجلیل از 

دانشجویان نمونه، به پایان خواهد رسید.
همانند  دانشجویان،  امور  سازمان  اعالم  اساس  بر 
مرحله  و  ثبت نام  مراحل  کلیه  گذشته،  سال های 
سامانه  در  مرحله کشوری،  داوری  و  دانشگاهی  داوری 
جشنواره  داوری  فرایند  می پذیرد.  انجام  الکترونیکی 
کشوری  و  دانشگاهی  مرحله  دو  در  نمونه،  دانشجوی 
دانشگاه  سطح  در  دانشجویان  نخست  می شود:  برگزار 

که  دانشجویانی  از  دسته  آن  و  می پردازند  رقابت  به 
از  نظر  و صرف  آیین نامه  اساس  بر  را  امتیازات  برترین 
حد نصاب های آن کسب نموده اند، به عنوان برگزیدگان 
مورد تقدیر دانشگاه  مربوط قرار می گیرند، و آن تعداد 
از متقاضیان که شرایط معرفی به مرحله دوم را کسب 

نموده اند، به دبیرخانه مرکزی معرفی می شوند.
غیر  دولتی،  دانشگاه های  متقاضی  دانشجویان   کلیه 
تحقیقات  علوم،  وزارت  تابع  پژوهشگاه های  و  انتفاعی 
دانشگاه  پیام نور،  دانشگاه های،  همچنین  و  فناوری  و 
آزاد اسالمی و فرهنگیان می توانند با مراجعه به سایت: 
این  در  ثبت نام  به  نسبت   www.portal.saorg.ir 

جشنواره اقدام نمایند.
نیز  به  بین المللی  دانشجویان  بار،  اولین  برای  ضمناً 
بر  عالوه  شد؛  خواهند  تقدیر  نمونه  دانشجوی  عنوان 
این، امکان شرکت در این جشنواره، به دانشجویانی که 
بعد از فراخوان سال 98 فارغ التحصیل شده اند نیز داده 
دانشجویان  قباًل حداکثر سن  خواهد شد؛ همچنان که 
شرکت کننده در این فراخوان 40 سال بود که به دلیل 
پیدا  افزایش  سال   41 به  عدد  این  کرونایی،  شرایط 
کرده است. همچنین کسب 3 امتیاز به صورت افزوده 
در بخش فرهنگی ویژه فعالیت های داوطلبانه در زمان 
به  نسبت  جشنواره  از  دوره  این  ویژگی های  از  کرونا، 

دوره های گذشته است.

سامانه جامع ساجد ویژه دانشجویان 
فناور دانشگاه آزاد اسالمی 

راه اندازی شد
معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد 
اسالمی، در اطالعیه ای اعالم كرد كه سامانه ساجد 
قرار  دسترس  در  فناور  دانشجویان  ثبت نام  برای 

گرفته است.
بر اساس این اطالعیه، دانشجویان فناور می توانند با ورود 
ثبت نام  به  آدرس: https://sajed.iau.ir اقدام  به 
از  حمایت  آیین نامه  مزایای  از  و  کرده  سامانه  این  در 
دانش آموختگان  و  دانشجویان  فناورانه  فعالیت های 

دانشگاه آزاد اسالمی برخوردار شوند. 
در  فناورانه  محصوالت  دفاع  ثبت  امکان  همچنین 
سامانه پژوهشیار در دست اقدام است و به زودی برای 
فعال  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دکتری  مقطع  دانشجویان 

خواهد شد. 
الزم به یادآوری است که آیین نامه حمایت از فعالیت های 
آزاد  دانشگاه  دانش آموختگان  و  دانشجویان  فناورانه 
عالقه مند  دانشجویان  تا  کرده  فراهم  بستری  اسالمی، 
دانش بنیانی  و  فناوری  حوزه  با  مرتبط  فعالیت های  به 
آیین نامه،  در  مندرج  از حمایت های  استفاده  با  بتوانند 
ارتقاء یافته و به جای ارائه مقاله، محصول ارائه کرده و از 
خدمات صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی 

برای تجاری سازی محصول خود نیز برخوردار شوند.

https://www.mehrnews.com/news/5372365/شرایط-دریافت-وام-ویژه-دکتری-بودجه-تغذیه-دانشجویان-پاسخگو-نیست
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از سوی مدیرکل امور شاهد و ایثارگر وزارت 
بهداشت اعالم شد:

جزئیات ثبت نام ششمین جشنواره 
آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار

بهداشت،  وزارت  ایثارگر  و  شاهد  امور  مدیركل 
جشنواره  ششمین  ثبت نام  شرایط  به  اشاره  با 
ویژه  ایثار  ملی  جایزه  تحصیلی  آموزشی 
علوم  دانشگاه های  ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان 
پزشکی، گفت: مهلت ثبت نام در این جشنواره، تا 

26 آذر ماه تعیین شده است. 
دکتر محمد تاج فرد، در حاشیه برگزاری نشست وبینار 
کارشناسان  و  مدیران  با  جشنواره  برگزاری  هماهنگی 
در  ثبت نام  نحوه  گفت:  پزشکی،  علوم  دانشگاه های 
جشنواره ششم، نسبت به دوره های پیشین تغییر کرده 
و بر خالف دوره های قبل، فرایند ثبت نام دانشجویان و 
از  انتخاب برگزیدگان  بررسی مدارک تحصیلی و نحوه 
فرایند  هر  که  است  بود.  بدیهی  خواهد  سامانه  طریق 
همراه  نیز  چالش هایی  و  مشکالت  با  آغاز  در  جدید 
فناوری  متولیان  مساعدت  با  امیدواریم  که  بود  خواهد 
اطالعات، در این مسیر کمترین مشکل را داشته باشیم.
بیان  با  بهداشت،  وزارت  ایثارگر  و  امور شاهد  مدیرکل 
اینکه این جشنواره، عالوه بر اجرا در سطح دانشگاه های 
دانشگاه های  سطح  در  همزمان  طور  به  پزشکی،  علوم 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسالمی 
و آموزش و پرورش و حوزه علمیه نیز برگزار می شود، 
بهداشت  وزارت  کشوری  منتخبان  نهایی  تعداد  گفت: 
15 نفر هستند؛ بر این اساس، 4 نفر در رشته پزشکی 
عمومی، 3 نفر در رشته دندانپزشکی، 2 نفر داروسازی، 
در  نفر   2 مختلف،  رشته های  کارشناسی  مقطع  نفر   2
در  نفر   2 و  مختلف،  رشته های  کارشناسی ارشد  مقطع 

مقطع دکتری تخصصی انتخاب خواهند شد.
برای  صرفاً  جشنواره  این  کرد:  تأکید  فرد  تاج  دکتر 
»دانشجویان شاهد و ایثارگر« است و دانشجویان دارای 
را  جشنواره  در  شرکت  امکان  باالتر  و   17 کل  معدل 

دارند.
مدیر کل امور شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت، با بیان 
اینکه مراسم پایانی و تجلیل از نفرات برگزیده ملی در 
اسفندماه برگزار می شود، گفت: مهلت ثبت نام ششمین 
ویژه  ایثار  ملی  جایزه  تحصیلی  آموزشی  جشنواره 
دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی، 

تا 26 آذر  تعیین شده است.

با توجه به تماس ها و مکاتبات بسیار زیاد داوطلبان عزیز و مطالب مطرح شده در شبکه های 
پذیرش  و  به سنجش  و مصاحبه های متعدد در خصوص موضوعات مربوط  اجتماعی 
دانشجو، سازمان سنجش آموزش کشور الزم می بیند که توضیحات ذیل 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 شرایط کنونی شیوع و همه گیری ویروس کرونا، اقدام به راه 
اندازی کانال های تلگرامی و اینستاگرامی 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 این گونه کانال ها، 
اعالم می دارد که کلیه اخبار و اطالعیه ها درخصوص آزمون ها، نحوه پذیرش، میزان تأثیر 
سوابق تحصیلی، سهمیه های مصوب و سایر اطالعات الزم را که از طریق مراجع ذی صالح 
 ،www.sanjesh.org نشانی:  به  خود  رسمی  سایت  طریق  از  صرفاً  می شود،   ابالغ 
سایت هفته نامه پیک سنجش و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به اطالع داوطلبان 
می رساند و این سازمان هیچ گونه فعالیت و اطالع رسانی در فضای مجازی } تلگرام، 

اینستاگرام و...{ به غیر از کانال های اطالع رسانی داخلی به نشانی زیر 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 ایتا

ب- سنجش و پذیرش 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 پذیرش برای سال جاری و سال های آینده در رسانه ها صورت گرفته است. در این 

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

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

این گونه مصاحبه ها دارند، آن را از افراد یا دستگاه های مصاحبه کننده پی گیری نمایند.
در خاتمه، از عموم داوطلبان آزمون هاي سراسري خواهشمند است که در صورت مشاهده 
این  نام و عنوان  از  اقدامات خالف قوانین و مقررات یا سوء استفاده احتمالي  هرگونه 
 سازمان، مراتب را از طریق شماره تلفن هاي: 36182152 -026 و 026-36182151 
اینترنتي: نشاني  الکترونیکي: hefazatazmon@sanjesh.org  یا  آدرس   و 

http://q.sanjesh.org/53479 به ستاد خبري اداره کل حراست سازمان سنجش 
آموزش کشور گزارش نمایند.    

   روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

توضیحات سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

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

در سال هاي آتي ، سهمیه ها و ارتباط کانال هاي تلگرامي و اینستاگرامي با این سازمان
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پیرو انتشار اطالعیه مورخ 1400/06/10 در خصوص اعالم رشته ها و مواد امتحاني آزمون 

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

در آزمون فوق می رساند که اصالحات و تغییرات هر یک از مجموعه هاي امتحاني 

مندرج در زیر این اطالعیه كه در سایت سازمان سنجش آمده است، اعالم مي گردد.

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

 اصالحات و تغییرات مجموعه هاي امتحاني در 

آزمون کارشناسي  ارشد ناپیوسته سال 1401

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و  پی گیری درخواست داوطلبان 
به روش الکترونیکی

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

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

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

هشدار به متقاضیان آزمون های بین 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  این  می نمایند،  افراد  این  از  توجهی  قابل  مبالغ  اخذ  و  کالهبرداری  به 
این  معرفی  و  قانونی  برخورد  ضمن  کشور،  در  بین المللی  آزمون های   ناظر  عنوان 
می نماید: یادآوری  متقاضیان  اطالع  برای  را   ذیل  موارد  قضائی،  مراجع  به  مراکز 

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

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

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

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

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

خواهد شد.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره : 

تاریخ ثبت نام و انتخاب رشته براي شرکت در مرحله پذیرش بر اساس سوابق 

تحصیلي کارداني به کارشناسي نا پیوسته بهمن ماه سال 1400 
بر اساس مصوبات بیست و هفتمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 
1400/08/25 مقرر گردید که برای ظرفیت های خالی مانده رشته محل هایي که در 
آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1400 تکمیل نگردیده است، پذیرش بر 

اساس سوابق تحصیلي )معدل کاردانی( برای نوبت بهمن ماه صورت گیرد.
لذا به اطالع متقاضیان ثبت نام و انتخاب رشته براي شرکت در این مرحله مي رساند 
که ثبت نام و انتخاب رشته در این مرحله پذیرش، به صورت اینترنتي از روز سه شنبه 

خواهد  ادامه  1400/09/22)امروز(  دوشنبه  روز  تا  و  است  1400/09/16آغاز  شده 
داشت. الزم به توضیح است که اطالعیه تکمیلی به همراه جداول رشته های تحصیلی 
شنبه  سه  روز  از  ثبت نام،  شروع  با  همزمان  عالی،  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 

1400/09/16 از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان منتشر خواهد شد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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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  ایفا  عالی  آموزش 
بیش از دو دهه تجربه در طراحی و برگزاری آزمون های آزمایشی 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 پایه یازدهم )دوره متوسطه( 
نموده است. این آزمون ها، با ماهیتی جدید ازنظر محتوا، بودجه بندی و اجرا، گامی 
مورد  است  امید  که  است  زمینه  این  در  موجود  نیاز  به  پاسخگویی  در جهت  مهم 
توجه دانش آموزان عزیز سال یازدهم 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 پایانی نوبت دوم پایه یازدهم، زمینه آشنایی و مهارت این 
دانش آموز  برای  بعد،  سال  سراسری  آزمون  سؤاالت  به  پاسخگویی  برای  را  عزیزان 

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

P ارائه کارنامه تحلیلی پیشرفت تحصیلی در هر آزمون و مقایسه با آزمون های قبل؛
که  دبیرستان هایی  برای  مدیریتی  و  مقایسه ای  تحلیلی،  گزارش های  P ارائه 
دانش آموزان پایه یازدهم خود را به صورت گروهی در این آزمون ها شرکت می دهند؛
P ارائه نتیجه نمرات آزمون به شرکت کنندگان، بالفاصله پس از پایان هر آزمون.  

  

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

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

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

مطالب کتاب های درسی پایۀ دهم خواهد بود.
فنی،  و  ریاضی  علوم  آزمایشی  گروه  سه  برای  فقط  تابستانه،  آزمون های  توجه: 

علوم تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

فاز دوم، آزمون های مرحله ای است که در هشت نوبت از ابتدای سال تحصیلی تا 
پایان اسفند 1400 برگزار خواهند شد. آزمون های مرحله ای، بر اساس تقسیم بندی 
منابع درسی برگزار می شود؛ به طوری که در هر مرحله از آزمون، طبق تقسیم بندي هاي 
انجام شده، از داوطلبان امتحان به عمل می آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر مرحله، از 
قسمت یا 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 این تأکید که بیشتر سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
پایۀ  درسی  کتاب های  مطالب  به  دقیق تر  نگاه  و  بررسی  آزمون ها،  این  کلی  هدف 
ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی است؛ در  و  یازدهم 
این میان، آزمون ویژه ای )آزمون مرحلۀ 5( نیز در نظر گرفته  شده است که در پایان 
امتحانات نوبت اول، در تاریخ 1400/10/24 برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندی 
مطالب نوبت اول است که پس از امتحانات تشریحی نوبت اول برگزار خواهد شد و 
طبق آن، آمادگی دانش آموزان بر اساس پرسش های چهارگزینه ای استاندارد مرتبط 

با مطالب این نوبت تحصیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
فاز سوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت در ماه  های فروردین و اردیبهشت 
پرسش های  با  دانش آموزان  کامل  آشنایی  آزمون ها،  این  شد. هدف  خواهد  برگزار 

چهارگزینه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1401 است.
پس از برگزاری هریک 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 مقایسه با داوطلبان شهر، استان و کشور و نمره 
کل عمومی و اختصاصی در زیرگروه های آزمایشی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد 
تا داوطلبان بر اساس اطالعات مندرج در این کارنامه ها از میزان آمادگی خود در هر 
آزمون  برگزاری  تا  نقاط ضعف خود  رفع  به  نسبت  و  یافته  آگاهی  آزمون  از  مرحله 
مرحله بعد اقدام نمایند، و در نهایت نیز با شرکت در آزمون ها آمادگی الزم را برای 

شرکت در امتحانات پایانی نوبت دوم )سال 1401( کسب  نمایند.

زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي 
آزمایشی سنجش: )در صورت مهیا شدن شرایط برگزاری آزمون به صورت حضوری(.
سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  سنجش  آزمایشی  آزمون های  جلسه  به  ورود  كارت 
کشور، از روز سه شنبه قبل از برگزاری هر آزمون، منحصراً از طریق سایت اینترنتی 
شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: www.sanjeshserv.ir توزیع می گردد 
و داوطلبان با مراجعه به سایت اینترنتی فوق الذکر، نسبت به پرینت کارت ورود به 
به  برگزاری آزمون  اقدام می نمایند )در صورت مهیا شدن شرایط  جلسه خود 

صورت حضوری(.
كارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم، در بعدازظهر 
همان روز برگزاری هر آزمون، از طریق سایت اینترنتی شرکت تعاونی خدمات آموزشی 
به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. ضمناً به اطالع دانش آموزان 
و  مصوبات  آخرین  اساس  بر  آزمایشی،  آزمون های  کل  نمره  محاسبه  که  می رساند 
ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد. همچنین نمره آزمون دروس 

اطالعیه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهم 
ویژه دانش آموزان پایه یازدهم )دوره دوم متوسطه( سال تحصیلی 1401-1400

http://www.sanjeshserv.com
http://www.sanjeshserv.com/
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)با  عمومی  آزمون  نمره  اساس  بر  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی،  و  عمومی 
توجه به ضرایب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسیم 
برای  مناسبی  تجربه  امر می تواند  این  که  محاسبه می شود،   بر مجموع کل ضرایب 

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 كه كلیه مراحل آزمون  های 
مرحله  ای )8 مرحله( و جامع )2 نوبت( را به صورت یکجا ثبت  نام نمایند نیز 

می توانند از تخفیف 20درصدی ثبت نام بهره مند گردند.
با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
سنجِش  آزمون های  بتوانند  تمایل،  صورت  در  عزیز،  دانش آموزان  تا  است  گردیده 
یازدهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یک از آزمون ها ثبت نام نمایند؛ 
به  عنوان مثال، دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و یک نوبت 

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

كلیۀ آزمون های مرحله ای و جامع،  به  طور یکجا ثبت نام نمایند.
الزم به ذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هزینه های ثبت نام، برای دانش آموزانی 
که مایل به انتخاب آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم به صورت تلفیقی هستند، در 

سایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
مراحل  کلیه  است  بهتر  تخفیف،  از  استفاده  برای  دانش آموزان  که  است  شایان ذکر 
آزمون )8 مرحله و 2 نوبت جامع( را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از تعداد 

آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم، 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 اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را محاسبه و ارائه می نماید.

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

ثبت نام در این آزمون ها اقدام و کدرهگیري دریافت نمایند.

ثبت نام،  اعتباری  کارت  اینترنتی  خرید  که  است  ذکر  به  الزم  مهم:  نکته 
نشان دهنده ثبت نام نهایی دانش آموز نبوده و الزم است که متقاضیان، بعد از 
خرید کارت اعتباری )دریافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لینک ثبت نام 
 مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و کد پی گیری 16 رقمی

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

13:30 ال ی 16:00.
ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
ثبت نام به  صورت گروهی از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، مي توانند، در صورت 
داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 با 

شماره تلفن های 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمایند.

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

انجام می شود.
2- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان باید در هنگام ثبت نام اینترنتی 

و انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به  عمل آورند.
ثبت نام تلفنی:

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

با استفاده از این روش هم نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام نمایند. 

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

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

گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سایت ارائه  شده است: لینک ثبت نام آزمون های 
آزمایشی سنجش/ ثبت نام جدید(.

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

سالروز شهادت 

آیت ا... دکرت مفتح و روز وحدت 

حوزه و دانشگاه گرامی باد  

http://www.sanjeshserv.ir
http://www.sanjeshserv.ir
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ـــؤال،  ـــن س ـــوان اولی ـــه عن ـــی ! ب ـــای تائب * آق
ـــر درس  ـــرای ه ـــود را ب ـــۀ خ ـــوۀ مطالع ـــاً نح لطف

ـــد. ـــح دهی توضی
محمد پیام تائبی:  

ــت.  ــدد اسـ ــی متعـ ــث درس فارسـ ــی: مباحـ فارسـ
ــات  ــط لغـ ــات، فقـ ــث لغـ ــر مبحـ ــلط بـ ــرای تسـ بـ
انتهـــای کتاب هـــای فارســـی را می خوانـــدم. از تاریـــخ 
ادبیـــات هـــم فقـــط اســـم نویســـندگان و کتاب هـــا را 
ـــاعران  ـــام ش ـــردن ن ـــظ ک ـــرم حف ـــه نظ ـــودم. ب ـــده ب خوان
ــخت  ــی سـ ــده، خیلـ ــاب آمـ ــه در کتـ ــی کـ بیت هایـ

اســـت و اصـــاًل یـــک ســـؤال ارزش نـــدارد کـــه ایـــن همـــه 
ـــاد گذاشـــتن  وقـــت بگـــذاری و مطالبـــی را کـــه وقـــت زی
ـــلط  ـــرای تس ـــی. ب ـــظ کن ـــدارد، حف ـــده ن ـــا فای روی آنه
بـــر مباحـــث  قرابـــت معنایـــی، دســـتور و آرایه هـــای 
ـــی، هـــر روز تســـت مـــی زدم؛ یعنـــی روزی 15 تســـت  ادب
ـــه و 10 تســـت دســـتور  ـــی، 10 تســـت آرای ـــت معنای قراب
مـــی زدم، و البتـــه ایـــن برنامـــه ای بـــود کـــه از ســـال 
ـــر مبحـــث امـــال،  ـــرای احاطـــه ب دهـــم انجـــام مـــی دادم. ب
لغـــات هـــم آوا را خوانـــدم و بـــا زدن تســـت، در ایـــن 
ـــم از  ـــال ه ـــرم ام ـــه نظ ـــردم. ب ـــدا ک ـــارت پی ـــث مه مبح
ـــد  ـــه بای ـــی اســـت ک مباحث

ـــت زد.  ـــب تس ـــر ش ه
عربـــی: درس عربـــی 
مبحـــث  ســـه  بـــه  را 
ترجمـــه، لغـــت و درک 
ــرده  ــیم کـ ــب تقسـ مطلـ
بـــودم. ابتـــدا قواعـــد را 
ـــاد گرفتـــم و بعـــد  کامـــل ی
مرتـــب تســـت مـــی زدم. 

ـــی  ـــاب عرب ـــم، کت ـــال دوازده ـــر س ـــن، در مه ـــرای م ب
ـــت. در  ـــم نداش ـــازه ای برای ـــز ت ـــود و چی ـــده ب ـــام ش تم
ایـــن درس، فقـــط مبحـــث درک مطلـــب چالشـــی اســـت 
ـــا  ـــود و ب ـــد ب ـــات را بل ـــر آن، لغ ـــلط ب ـــرای تس ـــد ب و بای

ــرد.   ــد کـ ــن در آن رشـ ــرار و تمریـ تکـ

* مبحث قواعد عربی را كار نمی كردید؟ 
ــی  ــای درس عربـ ــی: در کتاب هـ ــد پیام تائبـ محمـ
ـــت  ـــرح اس ـــه مط ـــار ترجم ـــد در کن ـــد، قواع ـــام جدی نظ
ـــه  ـــود؛ ب ـــه نمی ش ـــه آن توج ـــه ب ـــورت جداگان ـــه ص و ب
ـــه  ـــت ، ن ـــور اس ـــه مح ـــا ترجم ـــن کتاب ه ـــی، ای عبارت

ـــور.  ـــد مح قواع
ــه  ــردم کـ ــور می کـ ــن تصـ ــالمی: مـ ــارف اسـ معـ
بـــرای احاطـــه بـــر درس معـــارف هـــم بایـــد تســـت 
ـــه  ـــدم ک ـــه ش ـــم متوج ـــال دوازده ـــی در س ـــاد زد، ول زی
ـــاب  ـــد کت ـــارف بای ـــت در درس مع ـــب موفقی ـــرای کس ب
ـــدن  ـــاب خوان ـــه کت ـــدر ک ـــون آن ق ـــد؛ چ ـــی را جوی درس
ـــر  ـــت. در کل، اگ ـــر نیس ـــت زدن مؤث ـــت، تس ـــر اس مؤث
ـــاب  ـــته باشـــی، کت ـــی داش ـــم خوب ـــن درس معل ـــرای ای ب

محمد پیام تائبی، رتبه 1 کشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری سال 1400:

همه چیز را ساده می گیرد؛ حتی درس خواندن را، و البته این ساده گرفتن به معنای سهل انگاری نیست؛ برعکس 
در كارش خیلی جدی است و معتقد است كه اگر اشتیاق و خواستی درونی داشته باشی، می توانی در این راه موفق 
شوی؛ وگرنه با زور و خواهش و التماس والدین و كادر مدرسه، نمی شود موفق شد. از محمد پیام تائبی می گویم؛ رتبۀ 
1 كشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی سال 1400 كه حتی سؤاالت سخت ریاضی كنکور امسال هم او را نگران 
و مضطرب نکرد و به قول خودش تازه به نفعش هم تمام شد! گفت و گوی زیر، دربارۀ نحوۀ مطالعۀ دروس مختلف و 
سایر مسائلی است كه هر كنکوری برایش اهمیت دارد. با تشکر از وی، كه اكنون دانشجوی رشته مهندسی كامپیوتر 

دانشگاه صنعتی شریف است، توجه شما را به این گفت و گو جلب می كنیم.  

خیلی زیاد پیش می آمد که درصدهایم در 

آزمون های آزمایشی خیلی بد شود !
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ـــدار  ـــک مق ـــی و ی ـــظ کن ـــل حف ـــور کام ـــه ط ـــم ب را ه
ـــت.  ـــی اس ـــی، کاف ـــت بزن ـــم تس ه

ـــن  ـــی، ضعیف تری ـــان خارج ـــی: درس زب ـــان خارج زب
ـــی  ـــز خاص ـــان چی ـــه زب ـــد ک ـــر چن ـــود؛ ه ـــن ب درس م
ـــرای  ـــدارد و فقـــط بایـــد لغـــات زیـــادی بلـــد باشـــی، و ب ن
انجـــام ایـــن کار هـــم خـــوب اســـت از کتابچه هایـــی 
ـــرد و  ـــتفاده ک ـــت، اس ـــه آورده اس ـــت را در جمل ـــه لغ ک

ـــترش داد. ـــات را گس ـــرة لغ ـــورت، دای ـــن ص ـــه ای ب
بـــرای تســـلط بـــر مبحـــث »ردینـــگ« هـــم بایـــد 
ـــرد  ـــل ک ـــگ« ح ـــار »ردین ـــار ب ـــا چه ـــه ی ـــه ای س هفت
تـــا ســـرعت داوطلـــب  در حـــل تســـت های آن بـــاال 
ـــرای  ـــان ب ـــت زم ـــون، مدیری ـــر آزم ـــون در س ـــرود؛ چ ب
ــت و  ــم اسـ ــی مهـ ــت ها خیلـ ــوع تسـ ــن نـ ــل ایـ حـ
ـــرار و  ـــا تک ـــط ب ـــز فق ـــا نی ـــل آنه ـــرعت در ح ـــب س کس

ـــت.  ـــر اس ـــکان پذی ـــن ام تمری
ـــث  ـــری مباح ـــرای فراگی ـــن ب ـــر م ـــه نظ ـــی: ب ریاض
درس ریاضـــی، نبایـــد آن قـــدر بـــه جـــزوه چســـبید! 
ــزوه  ــط جـ ــه فقـ ــم کـ ــی را می شناسـ ــن بچه هایـ مـ
ـــد؛ در  ـــت نمی زنن ـــاًل تس ـــد و اص ـــان را می خوانن دبیرش
حالـــی کـــه در درس ریاضـــی و فیزیـــک، خیلـــی چیزهـــا را 
ـــن درس  ـــت در ای ـــری و رقاب ـــاد می گی ـــت زدن ی ـــا تس ب
ـــر مبنـــای مقـــدار تســـتی اســـت کـــه می زننـــد. در کل،  ب
ـــودن را در  ـــه ب ـــع درس نام ـــور و تاب ـــزوه مح ـــدگاه ج دی
ریاضـــی درســـت نمی دانـــم؛ البتـــه در حـــد مختصـــر 
ــن  ــل تمریـ ــات درس حـ ــا ریاضیـ ــت، امـ ــد اسـ مفیـ
ـــر  ـــرای احاطـــه ب ـــن ب ـــی نیســـت. م اســـت، درس خواندن
ـــی  ـــون عمق ـــردم؛ چ ـــه ک ـــی مطالع ـــی، خیل درس ریاض
ـــرای  ـــود؛ ب ـــدن در ایـــن درس برایـــم خیلـــی مهـــم ب خوان
مثـــال، در ســـه ســـال متوســـطه، چیـــزی حـــدود 
40 کتـــاب تســـت بـــرای تســـلط بـــر درس حســـابان 
ـــاب  ـــر کت ـــود ه ـــن ب ـــده ام ای ـــاًل قاع ـــردم! اص ـــل ک ح

ـــم. ـــل کن ـــد ح ـــت، بای ـــازار هس ـــه در ب ـــی را ک ریاض
ـــل ریاضـــی اســـت؛  ـــاً مث ـــک تقریب ـــک: درس فیزی فیزی
فقـــط بخـــش کوچکـــی حفظیـــات دارد کـــه البتـــه 
بـــا یکـــی دو بـــار خوانـــدن آنهـــا، می  تـــوان مباحـــث 
حفظـــی را فراگرفـــت و یکـــی دو تـــا تســـت هـــم از 

ــد.   ــات می آیـ حفظیـ

ـــوص  ـــه خص ـــا، ب ـــکالت بچه ه ـــی از مش * یک
در درس شـــیمی، انجـــام محاســـبات اســـت؛ 
چـــون در مدرســـه بـــا ماشـــین حســـاب كار 
می كننـــد و در ســـر آزمـــون سراســـری نیـــز 

ـــت.  ـــاب نیس ـــین حس ـــتفاده از ماش ـــکان اس ام
ـــد؟  ـــرو نبودی ـــکل روب ـــن مش ـــا ای ـــما ب ش

محمـــد پیام تائبـــی: کســـی کـــه بـــرای کنکـــور 
ــرعت در  ــه سـ ــد کـ ــاً می دانـ ــد، حتمـ درس می خوانـ
ـــد  ـــس نبای ـــادی دارد؛ پ ـــت بســـیار زی حـــل تســـت اهمی
در خانـــه یـــا مدرســـه از ماشـــین حســـاب اســـتفاده 
ـــح و  ـــأله واض ـــن مس ـــدر ای ـــن آن ق ـــر م ـــه نظ ـــد. ب کن
ـــرد. ـــت ک ـــاره اش صحب ـــد درب ـــه نبای ـــت ک ـــن اس روش

* )بـــا خنـــده می پرســـم(: بـــا دانش آمـــوزی 
كـــه حـــرف گـــوش نمی كنـــد و همچنـــان از 
ماشـــین حســـاب اســـتفاده می كنـــد، چـــه 

ـــرد؟!   ـــد ك بای
ـــه  ـــت ک ـــن جاس ـــکل همی ـــی: مش ـــد پیام تائب محم
والدیـــن یـــا کادر مدرســـه می خواهنـــد بـــه زور یـــک 
ـــر  ـــن ه ـــد. م ـــوری کنن ـــا کنک ـــوان ی ـــوان را درس خ ج
رتبـــه برتـــری را می شناســـم، والدینـــش بـــا  او کاری 
ـــرده و  ـــدا ک ـــیرش را پی ـــوان مس ـــود  ج ـــته اند و خ نداش

ـــت.  ـــه اس ـــو رفت جل

* بـــا توجـــه بـــه همیـــن دیـــدگاه، فکـــر 
می كنیـــد كـــه از صددرصـــد موفقیـــت 
ـــن،  ـــه  والدی ـــد ب ـــد درص ـــب، چن ـــک داوطل ی
ــتگی دارد؟  ــوش  بسـ ــالش و هـ ــه، تـ مدرسـ
محمـــد پیام تائبـــی: بـــه هـــوش اصـــاًل اعتقـــادی 
نـــدارم و معتقـــدم کـــه تـــالش نقـــش اصلـــی را در زمینـــه 
موفقیـــت یـــک داوطلـــب دارد؛ البتـــه بـــرای داشـــتن 
ـــاب  ـــم و مدرســـه و کت ـــه معل ـــاز ب ـــۀ خـــوب، نی ـــک رتب ی
ـــرایط  ـــن ش ـــواده ای ـــد خان ـــه بای ـــت ک ـــز هس ـــت نی تس
ـــای آرام  ـــک فض ـــتن ی ـــن، داش ـــد؛ در ضم ـــن کن را تأمی
در خانـــه هـــم بـــه خانـــواده داوطلـــب بســـتگی دارد. 
ـــد  ـــالش، 5 درص ـــه ت ـــد ب ـــل 90 درص ـــن دلی ـــه همی ب
ــاص  ــا اختصـ ــه معلم هـ ــد بـ ــواده و 5 درصـ ــه خانـ بـ

می دهـــم.

* معلم فقط 5 درصد؟! 
ــور  ــا تصـ ــی از بچه هـ ــی: بعضـ ــد پیام تائبـ محمـ
ـــد  ـــوب و توانمن ـــم خ ـــک معل ـــتن ی ـــه داش ـــد ک می کنن
حـــرف اول را می زنـــد؛ در حالـــی کـــه مـــا رتبه هـــای 
برتـــری هـــم داشـــته ایم کـــه بـــدون معلـــم موفـــق 

شـــده اند! 

* مشـــکل دیگـــری كـــه دانش آمـــوزان 
ــا  ــی بـ ــوم تجربـ ــی و علـ ــته های ریاضـ رشـ
آن روبـــرو هســـتند، حفـــظ فرمول هـــای 
ــل  ــی مثـ ــوص در درسـ ــه خصـ ــدد، بـ متعـ
ـــتر  ـــی بیش ـــأله زمان ـــن مس ـــت. ای ـــک، اس فیزی
ـــران  ـــی از دبی ـــه بعض ـــد ك ـــم می آی ـــه چش ب
كنکـــوری بـــرای هـــر مـــدل مســـأله، یـــک 
ـــب  ـــن ترتی ـــد و بدی ـــنهاد می دهن ـــول پیش فرم
تعـــداد فرمول هـــا بســـیار زیـــاد می شـــود.

ــه  ــک مجموعـ ــد یـ ــی: ببینیـ ــد پیام تائبـ محمـ
ـــم  ـــزار و ه ـــۀ 20 ه ـــم رتب ـــه ه ـــم ک ـــی داری ـــط اصل رواب
ـــظ  ـــا را حف ـــد آنه ـــنا هســـتند و بای ـــا آش ـــا آنه ـــۀ 1 ب رتب
ـــم  ـــکار ه ـــه راه ـــک مجموع ـــا ی ـــود؛ ام ـــد ب ـــرد و بل ک
ـــت زدن  ـــا تس ـــب ب ـــود داوطل ـــد خ ـــه بای ـــود دارد ک وج
ـــوان  ـــول نمی ت ـــظ فرم ـــا حف ـــه ب ـــد؛ وگرن ـــه آن برس ب
بـــه تســـت ها پاســـخ داد؛ چـــون کافـــی اســـت کـــه 
ـــب  ـــر دهـــد و داوطل طـــراح ســـؤال، ذّره ای تســـت را تغیی
ـــار،  ـــن آچ ـــال، داشـــتن بهتری ـــرای مث ســـردرگم شـــود؛ ب
ـــه  ـــت؛ بلک ـــدن نیس ـــوب ش ـــرکار خ ـــا تعمی ـــاوی ب مس
ـــار  ـــد ب ـــی چن ـــی و حت ـــین بیفت ـــان ماش ـــه ج ـــد ب بای
هـــم خرابـــکاری کنـــی تـــا قلـــق ماشـــین دســـتت 

ـــی.  ـــر کن ـــی آن را تعمی ـــد و بتوان بیفت

* آقـــای تائبـــی! هـــر روز چقـــدر درس 
؟  یـــد ند ا می خو

ـــا روزی  ـــا ت ـــود؛ ام ـــاوت ب ـــی: متف ـــد پیام تائب محم
11 واحـــد درســـی نیزمطالعـــه داشـــتم و هـــر واحـــد 
مطالعاتـــی ام نیـــز 75 دقیقـــه بـــود؛ البتـــه ایـــن ماکزیمـــم 
ـــه  ـــدم ک ـــد در کل، معتق ـــر چن ـــود؛ ه ـــن ب ـــۀ م مطالع
ـــت  ـــرار نیس ـــت و ق ـــم نیس ـــاًل مه ـــه اص ـــت مطالع کمی
کســـی کـــه ســـاعت مطالعاتـــی اش باالســـت، حتمـــاً 
ـــه  ـــان ب ـــر داوطلب ـــا دیگ ـــه ب ـــری در مقایس ـــۀ بهت نتیج
دســـت بیـــاورد؛ در واقـــع، نبایـــد روی ســـاعت مطالعاتـــی 

ـــرد.  ـــاوت ک ـــراد قض اف

ــی  ــای زمانـ ــان در بازه هـ ــوۀ مطالعۀ تـ * نحـ
ــال  ــدای سـ ــتان، ابتـ ــل تابسـ ــف، مثـ مختلـ
ـــالت  ـــی، تعطی ـــال تحصیل ـــی س ـــم،  ط دوازده

نـــوروزی و ... چگونـــه بـــود؟ 
محمـــد پیام تائبـــی: بـــرای مـــن تابســـتان، عیـــد، 
ـــچ  ـــاه و ... هی ـــرداد م ـــد، خ ـــد از عی ـــد، بع ـــل از عی قب
ـــدن  ـــوض ش ـــا ع ـــع، ب ـــت؛ در واق ـــم نداش ـــا ه ـــی ب فرق
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ــر  ــه ام تغییـ ــبک مطالعـ ــل، سـ ــا فصـ ــاه یـ مـ
نمی کـــرد؛ فقـــط از بودجه بنـــدی آزمـــون 
ــاه  ــه مـ ــا سـ ــی دادم،دو یـ ــه مـ ــی کـ آزمایشـ

ـــه آذر  ـــی را ک ـــر آزمون ـــال، اگ ـــرای مث ـــودم؛ ب ـــر ب جلوت
ـــرای آن  ـــرای اج ـــاه ب ـــر م ـــم، از مه ـــود بده ـــرار ب ـــاه ق م

آمـــاده بـــودم!   

* در ایـــن فضـــای مجـــازی، آزمون هـــای 
ــودش  ــج آن، خـ ــی نتایـ ــی و بررسـ آزمایشـ
معضلـــی اســـت؛ چـــون متأســـفانه امـــکان 
ـــده  ـــتر ش ـــیار بیش ـــا بس ـــن فض ـــب در ای تقل
ـــدید  ـــه نش ـــت وسوس ـــچ وق ـــما هی ـــت. ش اس

كـــه تقلـــب كنیـــد؟ 
ــی،  ــای آزمایشـ ــی: در آزمون هـ ــد پیام تائبـ محمـ
ــب  ــی تقلـ ــه کسـ ــه بـ ــردم و نـ ــب می کـ ــه تقلـ نـ
می رســـاندم؛ چـــون ایـــن کار بـــه معنـــای آن اســـت 
ـــام  ـــه تم ـــم ک ـــذاری. مطمئن ـــودت کاله بگ ـــر خ ـــه س ک
ـــاالً  ـــد و احتم ـــی دارن ـــأله آگاه ـــن مس ـــا از ای داوطلب ه

آزمـــون و نتایجـــش برایشـــان اهمیتـــی نـــدارد. 

* آیـــا پیـــش نیامـــد كـــه آزمونـــی را بـــد 
ــد؟  بدهیـ

ـــد  ـــش می آم ـــاد پی ـــی زی ـــی: خیل ـــد پیام تائب محم
کـــه درصدهایـــم در آزمون هـــای آزمایشـــی افتضـــاح 
ـــن  ـــود. واقعیـــت ای ـــدان مهـــم نب ـــم چن ـــی برای بشـــود؛ ول
اســـت کـــه کاری نمی شـــود کـــرد و بایـــد ادامـــه داد. 
ـــون  ـــد آزم ـــه ب ـــی دادم و چ ـــون م ـــوب آزم ـــه خ ـــن چ م
ـــد  ـــدارم و بای ـــری ن ـــه راه دیگ ـــتم ک ـــی دادم، می دانس م

ـــروم.  ـــو ب ـــم و جل ـــالش کن ت

ـــار درصـــد  ـــد ب ـــر در یـــک درس، چن * خـــوب اگ
ـــه؟  ـــد، چ ـــب نمی كردی ـــان را كس ـــورد نظرت م

ـــد؛  ـــش نیام ـــزی پی ـــن چی ـــی: چنی ـــد پیام تائب محم
ـــوری درس  ـــه صـــورت کنک ـــم ب ـــن از ســـال ده چـــون م
آزمون هـــای  می خوانـــدم و در فضـــای کنکـــور و 
ـــی  ـــال، نکته های ـــه س ـــی س ـــودم و ط ـــم ب ـــی ه آزمایش
ـــاده  ـــودم پی ـــع و روی خ ـــم، جم ـــت کن ـــد رعای ـــه بای راک
ـــِد کاری ام  ـــه َرون ـــتم ک ـــن، می دانس ـــودم؛ بنابرای ـــرده ب ک
ـــده اســـت؛  ـــتباه ش ـــار اش ـــک ب ـــاال ی درســـت اســـت و ح

ـــم  ـــر ه ـــت س ـــون را پش ـــد آزم ـــی چن ـــر داوطلب ـــا اگ ام
ــه  ــر رویـ ــه بایـــد تغییـ ــراب کنـــد، می فهمـــد کـ خـ

ـــد.   بده

ـــاور  ـــک مش ـــه كم ـــان را ب ـــه مطالعاتی ت * برنام
ـــد؟  ـــی كردی طراح

ـــاد  ـــه مشـــاور اعتق ـــم ب ـــی ک ـــی: خیل ـــد پیام تائب محم
ـــه  ـــداد کمـــی از مشـــاورهایی ک ـــدم تع دارم؛ چـــون معتق
ـــن  ـــاص ای ـــواد خ ـــد، س ـــت دارن ـــر فعالی ـــال حاض در ح
ــد  ــوب می توانـ ــاور خـ ــا مشـ ــد؛ امـ ــص را دارنـ تخصـ
ـــد؛  ـــک کن ـــان کم ـــه داوطلب ـــه ب ـــن زمین ـــی در ای خیل
ـــی  ـــم قطع ـــک حک ـــاور، ی ـــتن مش ـــه داش ـــد ک ـــر چن ه

ـــت.  نیس
* بـــا كرونـــا و فضـــای تحصیلـــی ناشـــی از 

كرونـــا چـــه كردیـــد؟
ـــع  ـــه نف ـــدار ب ـــک مق ـــا ی ـــی: کرون ـــد پیام تائب محم
مـــن تمـــام شـــد. در کل، فکـــر می کنـــم کـــه کرونـــا 
ــف را  ــای ضعیـ ــر و بچه هـ ــوی را قوی تـ ــای قـ بچه هـ

ــرد! ــر کـ ضعیف تـ
ـــم  ـــق ه ـــت و رفی ـــل دوس ـــی! اه ـــای تائب * آق

ـــتید؟  هس
محمـــد پیام تائبـــی: یکـــی از دوســـتانم در ایـــن 
ـــودش  ـــه خ ـــود و ب ـــن ب ـــت م ـــی پش ـــال خیل ـــه س س
هـــم بارهـــا گفتـــه ام کـــه اگـــر نبـــود، مـــن هرگـــز 

ــردم.  ــدا نمی کـ ــی را پیـ ــن جایگاهـ چنیـ

ـــری؛  ـــون سراس ـــۀ آزم ـــراغ جلس ـــم س * بروی
بـــا ســـؤال های ریاضـــی چـــه كردیـــد؟ 

محمـــد پیام تائبـــی: وقتـــی ســـؤال های ریاضـــی را 
ـــت،  ـــخت اس ـــیار س ـــؤال ها بس ـــه س ـــدم ک ـــدم، فهمی دی
ولـــی تأثیـــر منفـــی برایـــم نداشـــت و در واقـــع بـــه 
ـــخت  ـــای س ـــۀ آزمون ه ـــون تجرب ـــد؛ چ ـــم ش ـــم ه نفع
ـــم  ـــم ه ـــت آزمون ـــه مدیری ـــکر ک ـــدا را ش ـــتم و خ را داش
ـــه  ـــی ک ـــا جای ـــردم ت ـــعی ک ـــن، س ـــود؛ بنابرای ـــوب ب خ
ـــاال  ـــم. ح ـــخ بده ـــؤال ها پاس ـــه س ـــت، ب ـــم هس در توان
ـــاده«  ـــؤال »ترانه ـــل س ـــؤال ها مث ـــه از س ـــک مجموع ی

ـــودم،  ـــد نب ـــود و بل ـــی نب ـــاب درس ـــه در کت را ک
ـــا وجـــود اینکـــه خیلـــی  کنـــار گذاشـــتم؛ یعنـــی ب
ـــیت  ـــودم، حساس ـــده ب ـــی را خوان ـــی ریاض عمق

ـــم.  ـــخ بده ـــؤال ها پاس ـــۀ س ـــه هم ـــه ب ـــتم ک نداش

* درس های دیگر را چطور؟   
ــیمی خیلی  ــؤال های شـ ــی: سـ ــد پیام تائبـ محمـ
ـــردم.  ـــل ک ـــریع ح ـــبتاً س ـــا را نس ـــود و آنه ـــخت نب س
ـــی  ـــتم؛ یعن ـــت نگذاش ـــی وق ـــم خیل ـــک ه ـــرای فیزی ب
ترجیـــح دادم کـــه بـــه جـــای پاســـخگویی بـــه ســـه 
ــدام  ــر کـ ــه هـ ــک، کـ ــر درس فیزیـ ــؤال وقت گیـ سـ
حـــدود 5 دقیقـــه وقـــت می گرفـــت، ســـراغ درس 
ــروم کـــه ضریـــب باالتـــری دارد و چنـــد  ریاضـــی بـ

ــم.  ــخ بدهـ ــن درس را پاسـ ــر ایـ ــؤال وقت گیـ سـ

* احتمـــال می دادیـــد كـــه رتبـــۀ 1 آزمـــون 
سراســـری را در گـــروه آزمایشـــی خودتـــان 

ـــد؟  ـــب كنی كس
محمـــد پیام تائبـــی: قبـــل از کنکـــور، بـــا توجـــه 
بـــه نتیجـــۀ کنکورهـــای آزمایشـــی، فکـــر می کـــردم 
ـــا 10 بشـــود؛ امـــا بعـــد از کنکـــور،  کـــه رتبـــه ام بیـــن 6 ت
ـــت،  ـــوار اس ـــدر دش ـــی اش آن ق ـــه ریاض ـــدم ک ـــی دی وقت
ـــم شـــد؛ چـــون  ـــر اول خواه ـــاً جـــزو ســـه نف ـــم قطع گفت
ــرات  ــه نمـ ــره درس ریاضـــی بـ ــه نمـ ــتم کـ می دانسـ

مـــن خیلـــی تـــراز می دهـــد. 

* معدلتان در دیپلم چه نمره ای بود؟ 
محمد پیام تائبی: 19/80.

* چـــه درصدهایـــی را در آزمـــون سراســـری  
كســـب كردیـــد؟ 

ـــی 86/7  ـــات فارس ـــان و ادبی ـــی: زب ـــد پیام تائب محم
درصـــد، زبـــان عربـــی 80 درصـــد، معـــارف اســـالمی 
78/7 درصـــد، زبان هـــای خارجـــی 73/4 درصـــد، 
ریاضـــی 83 درصـــد، فیزیـــک 100 درصـــد و شـــیمی 

85/8 درصـــد.

من هر رتبه برتری را می شناسم، والدینش با او کاری نداشته اند و 
خود  جوان مسیرش را پیدا کرده و جلو رفته است

من از سال دهم به صورت کنکوری درس می خواندم و در فضای 
کنکور و آزمون های آزمایشی هم بودم و طی سه سال، نکته هایی 

را که باید رعایت کنم، جمع و روی خودم پیاده کرده بودم
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پیرو اطالعیه  مورخ 1400/09/01 و با توجه به مصوبه بیست و هفتمین جلسه شوراي 
سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1400/08/25 مقرر گردید که برای ظرفیت خالی 
مانده رشته های تحصیلی مقطع كارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و 
براساس  پذیرش   1400 غیرانتفاعي سال  غیردولتي-  عالي  آموزش  مؤسسات 
سوابق تحصیلی )معدل كل دیپلم( براي نوبت بهمن ماه انجام شود؛ لذا ضمن اعالم 
اطالعات رشته  محل های این مرحله به شرح جداول ذیل این اطالعیه ، كه در 
سایت سازمان سنجش آمده است، به اطالع متقاضیان می رساند که برای اطالع از 
شرایط و ضوابط ثبت نام  و انتخاب رشته هاي تحصیلي دانشگاه ها و مؤسسات پذیرنده 
كل  )معدل  تحصیلي  سوابق  اساس  بر  صرفاً  شیوه  به  مرحله  این  در  که  دانشجو، 
دیپلم( براي پذیرش در نوبت بهمن ماه سال 1400 اقدام خواهند نمود، الزم است 
که ضمن مطالعه دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته این آزمون )منتشر شده در 
تاریخ 1400/03/30 و اطالعیه اصالحات دفترچه منتشر شده در تاریخ 1400/04/06 
مندرج در درگاه اطالع رسانی این سازمان(، توضیحات مندرج در این اطالعیه را نیز 
به  دقت مطالعه نموده و با درنظر داشتن شرایط و ضوابط پذیرش نسبت به ثبت نام 
 1400/09/24 چهار شنبه  روز  تا  محل(  كدرشته   30 )حداكثر  رشته  انتخاب  و 

منحصراً از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان اقدام نمایند. 

یادآوری مهم:
پذیرش در این مرحله، بر اساس ظرفیت خالي مانده رشته محل هاي نیمسال اول و نیمسال 
دوم مرحله شهریورماه انجام مي شود؛ لذا در فهرست رشته محل هاي این مرحله، رشته 
مشاهده  ماه(  پذیرش شهریور  )مطابق  دوم  و  اول  نیمسال  در  پذیرش  با  محل هایي 
مي شود، اما در این مرحله، تفاوتي در انتخاب رشته محل نیمسال اول یا نیمسال دوم 
وجود ندارد و شروع به تحصیل تمامي پذیرفته شدگان، از نیمسال دوم سال 

تحصیلي )بهمن ماه( خواهد بود.

شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو:
1- هر متقاضي منحصراً مجاز است با توجه به رشته تحصیلي، یکي از کدرشته هاي 
با دیپلم خود را که در جدول شماره 5 دفترچه راهنماي ثبت نام  امتحاني متناسب 
مندرج در درگاه اطالع رساني این سازمان مشخص شده است، انتخاب نموده و نسبت 
رشته  جداول  اساس  بر  امتحاني  مجموعه  آن  محل هاي  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  به 

محل هاي این اطالعیه اقدام نماید. متقاضیاني که به هر دلیل، در رشته ای غیر از رشته 
متناسب با دیپلم خود که در )جدول شماره 5( مشخص شده است، در این مرحله از 
پذیرش ثبت نام و انتخاب رشته نموده و پذیرفته شوند، قبولی آنان در هر مرحله ای از 
تحصیل که باشند، »لغو« تلقی می شود و حق هیچ گونه ادعایی در این زمینه نخواهند 
داشت. با توجه به مطلب یاد شده، الزم است که تمامي متقاضیان دارای گواهینامه فني 
و حرفه اي یا کاردانش، کد رایانه ای 4 و 5 رقمی گواهینامه خود را با کدهای 4 و 
5 رقمی مشخص شده در هر عنوان رشته تحصیلی مقطع کاردانی، که در جدول شماره 

5 قید شده است، با دقت کنترل و مطابقت نمایند.
از  یکی   در  جدید  نظام   متوسطه   دوره  تحصیالت   پایان   گواهینامه   بودن   دارا   -2
دانش آموختگي  شرایط  احراز  یا  کاردانش  فنی  و حرفه ای  و  شاخه های   رشته های 
در یکی  از رشته های مذکور تا تاریخ 31/ 1400/06 یا دیپلم فني  و حرفه اي دوره  
چهار ساله  )نظام  قدیم( یا دیپلم شاخه نظري نظام آموزشي جدید 3-3-6 و نظام 
مندرج  توضیحات  به  توجه  با  مي توانند  نظري  شاخه  )متقاضیان  سالي-واحدي 
این  نوع دیپلم خود در  با  امتحاني متناسب  3( در رشته هاي  )بند  بعدي،  بند  در 
واحدي  سالي-  نظام  نظري  شاخه  دیپلم  متقاضیان  ضمناً  نمایند(.  شرکت  مرحله 
نمایند.  اقدام  پیش دانشگاهي  مدرک  ارائه  به  نسبت  باید  لزوماً  واحدي،  ترمي-  یا 
تا تاریخ 1400/06/31  متقاضیان توجه نمایند که در صورت عدم دریافت دیپلم 

حق ثبت نام و شرکت در این مرحله را ندارند.
و  سنجش  شوراي   1397/12/26 مورخ  جلسه  مصوبه  هفدهمین  اساس  بر   -3
پذیرش دانشجو، دانش آموزان داراي دیپلم شاخه نظري مي توانند در رشته هاي 
 35 تا   29 5 در صفحه  دیپلم خود، طبق جدول شماره  نوع  با  متناسب  امتحاني 
دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته مقطع کارداني نظام جدید دانشگاه فني 
درگاه  در  مندرج   1400 سال  غیرانتفاعي  عالي  آموزش  مؤسسات  و  حرفه اي  و 
اطالع رساني این سازمان و بر اساس جداول رشته هاي اعالم شده ذیل این اطالعیه، 
که در سایت سازمان سنجش آمده است، در این مرحله از پذیرش شرکت نمایند.
علوم  تجربي،  علوم  فیزیک،  )ریاضي  نظري  شاخه  فارغ التحصیل  متقاضیان   
تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  به  مجاز  فقط  اسالمي(  معارف  و  علوم  و  انساني 
زیر،  جدول  در  مندرج  امتحاني  رشته هاي  در  لذا  هستند؛  ناپیوسته  كارداني 
انتخاب  و  ثبت نام  امکان  ناپیوسته،  كارداني  مقطع  در  پذیرش  نداشتن  دلیل  به 

رشته براي دارندگان دیپلم شاخه نظري وجود ندارد.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره :

ثبت نام و انتخاب رشته براي مرحله پذیرش دانشجو صرفًا 
با سوابق تحصیلي »معدل کل دیپلم« مقطع کارداني نظام 
جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي 

 1400 بهمن ماه سال  غیردولتي- غیرانتفاعي 
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تبصره: متقاضیان دیپلم هاي فني و حرفه اي یا کاردانش، مجاز به انتخاب رشته هاي 
تحصیلي کارداني پیوسته و کارداني ناپیوسته هستند.

دیپلم«  كل  »معدل  مرحله  این  در  نظري  شاخه  دیپلمه هاي  پذیرش  مالک   
است. 

 متقاضیان دیپلم شاخه نظري نظام سالي- واحدي یا ترمي- واحدي، لزوماً باید 
نسبت به ارائه مدرک پیش دانشگاهي خود اقدام نمایند.

 ضریب تراز معدل در رشته هاي مورد پذیرش در این مرحله، براي دیپلم هاي 
نظري که در آزمون فني  و حرفه اي شرکت مي کنند، 51/4 درصد است.

4- دانشجویان دوره روزانه )ورودي سال1399 و قبل از آن( به شرط انصراف قطعي 
تا پایان مهلت ثبت نام در این مرحله و همچنین داشتن شرایط عمومي و اختصاصي 
مندرج در دفترچه راهنما )خصوصاً مقررات وظیفه عمومي براي برادران(  مي توانند 

در این مرحله از پذیرش ثبت نام نمایند.
5- دانشجویان دوره  نوبت دوم )شبانه( و دوره غیرانتفاعي پذیرفته شده در آزمون 
نظر  از  منعي  که  صورتي  در   ،)1399 )سال  قبل  سال  جدید  نظام  کارداني  مقطع 
این  در  تحصیل،  از  انصراف  بدون  می توانند  باشند،  نداشته  عمومي  وظیفه  مقررات 
مرحله از پذیرش ثبت نام  و شرکت  نمایند. این دسته از متقاضیان، در صورت قبولي در 
این مرحله و قبل از ثبت نام در کدرشته قبولی جدید، الزم است که از مؤسسه محل 
قبولي خود انصراف قطعي داده و گواهی مربوط را به مؤسسه محل قبولي جدید ارائه 
نمایند. الزم به توضیح است که این دسته از متقاضیان، پس از انصراف قطعی، اجازه 

بازگشت و ادامه تحصیل در کدرشته قبلي قبولی خود را نخواهند داشت. 
6- دانشجویان  دوره های نوبت دوم )شبانه( دانشکده ها و آموزشکده هاي تحت پوشش 
استفاده  تحصیلی  معافیت  از  که  غیرانتفاعي،  مؤسسات  یا  حرفه اي  و  فني  دانشگاه 
می کنند، در صورت تمایل به ثبت نام و شرکت مجدد در این مرحله از پذیرش و پس 
ادامه تحصیل خواهند بود که پس  از پذیرفته شدن، در صورتي مجاز به ثبت نام و 

از انصراف قطعی از تحصیل در دوره قبلي، از نظر نظام وظیفه منعي نداشته باشند.
و  حرفه اي  و  فني  دانشگاه  جدید  نظام  کارداني  مقطع  آزمون   شدگان  پذیرفته   -7
از  مرحله  این  در  توانند  مي  تمایل،  صورت  در   ،1400 سال  غیرانتفاعي  مؤسسات 
پذیرش شرکت نمایند. بدیهي است که در صورت قبولي در این مرحله از پذیرش، 
قبولي قبلي آنان لغو مي گردد و باید در رشته قبولي جدید ثبت نام و ادامه تحصیل 

نمایند؛ لذا متقاضیان در این خصوص دقت الزم را به عمل آورند.
از  انصرافی، پس   دانشجویان  به  مربوط  مقررات  مانند  نیز  اخراجی  دانشجویان   -8 
تسویه  حساب  کامل  با مؤسسه  ذی ربط و همچنین اداره  کل  امور دانشجویان  داخل 
 و صندوق  رفاه  دانشجویان  و در صورت   نداشتن  مشکل  نظام  وظیفه  )برای  برادران(، 
متقاضیان ،  از  این  دسته   داشت.  را خواهند  پذیرش  از  این مرحله  در  ثبت نام  اجازه 

می توانند تمامی  تعهدات  مربوط را پس  از اتمام  تحصیالت  خود، به  صورت  یکجا به  
انجام  برسانند.

9- برخورداري از توانایي جسمي متناسب با رشته هاي انتخابي. 
10- با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتي انجام مي شود، متقاضیان 
الزم است که با استفاده از کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب، که پرداخت الکترونیکي 
به درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور و  با مراجعه  آنها فعال است، 
ثبت نام،  وجه  عنوان  به  ریال  هزار(  چهل  و  )پانصد   540/000 مبلغ  پرداخت 
نسبت به دریافت کارت اعتباري اقدام نمایند. ضمناً هزینه استفاده از خدمات پیام 

کوتاه مبلغ 8/500 ریال است.
از  این مرحله  ثبت نام و شرکت در  11- همه متقاضیان »مرد« مي بایست در زمان 
پذیرش دانشجو، از نظر نظام وظیفه منعي براي ادامه تحصیل نداشته باشند )مقررات 
تقاضانامه   15 بند  در  درج  منظور  به  وظیفه  نظام  کد  و  عمومي  وظیفه 
ثبت نامي در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته مقطع کارداني نظام 
جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي سال 

1400 مندرج در درگاه اطالع رساني این سازمان وجود دارد(.
12- پذیرفته شدگان مقطع کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات 
آموزش عالي غیرانتفاعي سال1400، در صورت پذیرش نهایي در این مرحله، نیاز به 
انصراف از رشته قبولي قبلي ندارند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد 

شد.
13- متقاضیان ضرورت دارد که به شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و 
انتخاب رشته مقطع کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي 
غیرانتفاعي سال 1400 و اطالعیه اصالحات دفترچه مورخ 1400/04/06 )مندرج در 

درگاه اطالع رساني این سازمان(، توجه نمایند.
14- هر متقاضي   باید فرم تقاضانامه ثبت نام و انتخاب  رشته  اینترنتي خود را بر اساس  برنامه  
زماني  که از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان اعالم مي شود، تکمیل نماید. در  صورت 
انجام صحیح ثبت نام و انتخاب رشته، کد رهگیري که در حکم رسید است، از طریق درگاه 
اطالع رساني این سازمان در اختیار وي قرار مي گیرد که نشانگر تأیید مراحل طي شده براي 
دریافت اطالعات وارد شده از سوی متقاضیان است و متقاضي باید کد مذکور را یادداشت و 
در جایي محفوظ نگهداري نماید. پیشنهاد مي شود که داوطلب، از فرم تکمیل شده خود نیز، 
که داراي کد رهگیري است، نسخه چاپي )پرینت( تهیه کند. به متقاضیان توصیه مي گردد 
که قبل از اقدام به انتخاب رشته هاي تحصیلي در درگاه اطالع رساني این سازمان، کدرشته 
 محل هاي انتخابي خود را، که یک عدد چهار رقمي است، به ترتیب عالقه )حداکثر 
30 کدرشته محل( و همچنین سایر اطالعات ثبت نامي خود را در فرم پیش نویس 
مندرج در ذیل این اطالعیه، که در سایت سازمان سنجش آمده است، درج و 
سپس به درگاه اطالع رسانی این سازمان مراجعه کرده تا در مدت زمان کوتاه تر و با خطاي 

کمتري، نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته هاي تحصیلي خود اقدام کنند.

انتخاب رشته:
1- متقاضیان در انتخاب رشته امتحاني، مي بایست به مندرجات جدول مربوط به عناوین 
دیپلم هاي مرتبط )جدول شماره 5 مندرج در صفحات 29 تا 35 دفترچه راهنماي ثبت نام 
مقطع کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي سال 
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به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1401 در 
تمامي دانشــگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غیردولتي و همچنین دانشگاه آزاد 
اسالمي و بیست و هفتمین المپیاد علمي- دانشجویي کشور مي رساند که با توجه به نکات 
ذیل و همچنین در نظر داشتن شرایط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي 

شرکت در آزمون، مي توانند در آزمون مذکور ثبت نام و شرکت نمایند.

شرایط ثبت نام :
ثبت نام براي آزمون کارشناسي ارشــد ناپیوســته ســال 1401 از روز سه شنبه مورخ 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره :  

اعالم شرایط و ضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون 

کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1401 و بیست و هفتمین 

دوره المپیاد علمي- دانشجویي کشور

1400 مندرج در درگاه اطالع رساني این سازمان( دقت نموده و با توجه به کد دیپلم هاي 
مجاز مندرج در جدول مزبور، یکي از رشته هاي امتحاني را انتخاب نمایند. 

2- با توجه به امتیاز سهمیه بومی، که برای متقاضیان هر استان در رشته هاي دوره 
روزانه و نوبت دوم )شبانه( )به استناد توضیحات صفحات 25 تا 27 »ظرفیت پذیرش، 
نحوه گزینش و سهمیه بومي« دفترچه راهنماي ثبت نام مقطع کارداني نظام جدید 
دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي سال 1400 مندرج در 
درگاه اطالع رساني این سازمان( در دانشکده ها و آموزشکده هاي تحت پوشش دانشگاه 
فني و حرفه اي اختصاص یافته است، توصیه  می شود که هر متقاضی،  اولین  انتخاب   خود 
را از کدرشته محل  دوره های روزانه یا نوبت دوم )شبانه( دانشکده ها و آموزشکده های  

تحت پوشش دانشگاه فنی  و حرفه ای  واقع  در استان  بومی  خود انتخاب  نماید.
3- استان  بومی  متقاضی، همان  استان  محل  اخذ دیپلم  متقاضی  است که  در بند 18 

تقاضانامه  ثبت نام  اعالم  شده است .
4- با توجه به اینکه گزینش نهایي متقاضیان در این مرحله برمبناي معدل كل مدرك 
تحصیلي آنان صورت مي پذیرد، لذا همه متقاضیان مي بایست در درج معدل مدرک 
تحصیلي خود در تقاضانامه ثبت نامي شان دقت نمایند؛ زیرا در صورت مغایرت و نداشتن 

نمره، قبولي آنان »لغو« خواهد شد.
5- با توجه به اینکه امکان تغییر و جابجایي پذیرفته شدگان میسر نیست، لذا متقاضیان 
الزم است که در انتخاب و درج کدرشته محل هاي مورد عالقه خود در فرم انتخاب رشته 

دقت و توجه نمایند.

مدارك مورد نیاز:
به  دارد،  نیازمند  به آن  این مرحله  ثبت نام  و شرکت  در  برای   مدارکی  که  متقاضي 

شرح ذیل است: 
1- فايل عکس اسکن شده: متقاضي مي بایست یک قطعه عکس پرسنلي خود را )با 

مشخصات ذکر شده در سایت سازمان( اسکن نموده و فایل آن را براي ارسال از طریق 
برنامه ثبت نام اینترنتي آماده نماید.

1-1- عکس 4×3 یا 4×6 که در سال جاري گرفته شده باشد )عکس تمام رخ(.
2-1- عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.

3-1- اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر 400×300 پیکسل و حداقل 300×200 
پیکسل باشد.

4-1- تصویر متقاضي باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
5-1- حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از 70 کیلو بایت بیشتر باشد.

6-1- حاشیه هاي زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.

7-1- حتي االمکان عکس باید رنگي و داراي زمینه سفید باشد.
8-1- عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل مشخص باشد.

2- دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته مقطع کارداني نظام جدید دانشگاه فني و 
حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي سال 1400 و اطالعیه اصالحات دفترچه 
مورخ 1400/04/06 مندرج در درگاه اطالع رسانی این سازمان )به منظور اطالع از شرایط 
و ضوابط و جداول مورد نیاز( و همچنین جداول رشته  محل هاي مندرج در ذیل این 

اطالعیه.   
3-کارت اعتباري ثبت نام.

توجه: هرگونه  تغییري  از طریق  درگاه اطالع رساني سازمان سنجش  اعالم  خواهد 
شد.

اینترنتي درگاه  با بخش پاسخگویي  را  متقاضیان گرامي، مي توانند سؤاالت خود  ضمناً 
اطالع رساني سازمان به نشاني:  https://request.sanjesh.org یا با شماره  تلفن 
گویاي : 42163 )کد 021( در میان بگذارند و از مراجعه حضوري به این سازمان خودداري 

نمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

https://request.sanjesh.org/
https://request.sanjesh.org/
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1400/09/16 آغاز  شــده است و در روز سه شــنبه مورخ 1400/09/23 )فردا( پایان 
مي پذیــرد. ضمناً ثبت نام در این آزمون، منحصراً به صورت اینترنتي و از طریق درگاه 

اطالع رساني این سازمان به نشاني: www.sanjesh.org انجام می شود.
متقاضیان، ضمن اطالع از شرایط عمومي و اختصاصي، مقررات وظیفه عمومي، مقررات 
مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع غیرایراني و توضیحات مربوط به ســهمیه رزمندگان و 
ایثارگران )مندرج در دفترچه راهنماي شرکت در آزمون(، در صورتي که داراي شرایط 
مذکور هســتند، مي توانند حداکثر در دو رشــته امتحاني )طبق ضوابط از رشته  هاي 
امتحاني مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام( متقاضي ثبت نام در این آزمون شــوند. 
دفترچه راهنماي ثبت نام، همزمان با شروع ثبت نام، در درگاه اطالع رساني این سازمان 

در دسترس خواهد بود.
مراحلي که متقاضی باید براي ثبت نام اقدام کند:

1- مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني فوق براي خرید کارت اعتباري 
ثبت نام )سریال 12 رقمي( و دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام )دفترچه شماره 1(.  

2- تهیه فایل عکس اســکن شده متقاضی بر اســاس توضیحات مندرج در دفترچه 
راهنماي ثبت نام.

3- آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز برای ثبت نام.
 4- خرید کارت اعتباري ثبت نام به مبلغ 1/250/000 ریال )یک میلیون و دویســت 
و پنجاه هزار( ریال از سامانه خرید کارت اعتباری در درگاه اطالع رساني این سازمان. 
5- پرداخت هزینه خدمات ارسال پیام کوتاه به متقاضیان به مبلغ 12/000 )دوازده هزار( ریال .

6- متقاضیاني که، عالوه بر رشته  انتخابي  یا امتحاني  اصلي )رشته  اول (، عالقه مند به  
شــرکت در رشته  امتحاني  دوم هستند، ضرورت  دارد که  کدرشته  امتحاني دوم را نیز 
در بند مربوط در تقاضانامه درج  نمایند. این دسته از متقاضیان، مي بایست براي رشته 
امتحانــي  دوم، یک  کارت اعتباري دیگر، به مبلــغ 1/250/000 ریال )یک میلیون و 

دویست و پنجاه هزار( ریال، عالوه بر کارت اعتباري اول، خریداري نمایند.

)اصلي  امتحاني  کدرشته هاي  آزمون  در  شرکت  و  ثبت نام  متقاضیان  یادآوری1: 
و شناور(، که عالقه مند به شرکت در گزینش رشته هاي تحصیلي دانشگاه پیام نور نیز 
هستند، الزم است که، عالوه بر پرداخت مبالغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ 000/ 200  
)دویست هزار( ریال دیگر نیز براي اعالم عالقه مندي براي دوره مذکور، اقدام نمایند.
)اصلي  امتحاني  آزمون کدرشته هاي  در  و شرکت  ثبت نام  متقاضیان  یادآوری 2: 
و شناور(، که عالقه مند به شرکت در گزینش رشته هاي تحصیلي مؤسسات آموزش 
مبالغ  پرداخت  بر  عالوه  که،  است  الزم  هستند،  نیز  غیرانتفاعي  و  غیردولتي  عالي 
ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ000/ 200 )دویست هزار( ریال دیگر نیز براي اعالم 

عالقه مندي براي دوره مذکور، اقدام نمایند.

دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:
به متقاضیان توصیه مي شــود که مطابق دســتورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي 
ثبت نــام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل نموده و 
سپس بر اساس فرم پیش نویس، با مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان، اطالعات 
الزم را بر اســاس بندهاي برنامه  نرم افزاري ثبت نام وارد نمایند. ضمناً متقاضیان الزم 
اســت که در درج اطالعات ثبت نامی خود دقت نمایند. بدیهي اســت که در صورت 
مشــاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک متقاضی، 
در صورت پذیرفته شــدن وی در آزمون، قبولي متقاضی لغــو و از ادامه تحصیل وی 

جلوگیري خواهد شد.

زمان توزیع کارت اینترنتي و محل آزمون:
بر اســاس برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1401 
در روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ 28 ، 29 و 1401/2/30 برگزار خواهد 
شــد و متقاضیان الزم است که از روز دوشنبه مورخ 1401/2/26 لغایت روز سه شنبه 

مورخ 1401/2/27 با مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان، نسبت به تهیه پرینت 
 کارت و برگ راهنماي شــرکت در آزمون اقدام نماینــد. محل آزمون متقاضیان، 
بر اساس استان و شهرستان مندرج در بند 38 تقاضانامه تعیین مي گردد؛ لذا 
مقتضي است که متقاضیان، با مراجعه به جدول شماره 2 دفترچه راهنماي ثبت نام و 

درج کد مربوط به استان و شهر مورد نظر در تقاضانامه ثبت نام، اقدام نمایند.

برگزاري  المپیاد علمي - دانشجویي  کشور:
متقاضیان عالقه مند مي توانند، هم زمان  با برگزاري  امتحانات  آزمون کارشناسي ارشــد 
ناپیوســته سال 1401، در اولین  مرحله دوره بیست و هفتمین آزمون المپیاد علمي- 
دانشجویي  کشور بر اساس شــرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام در 

آزمون شرکت نمایند. 

 توصیه هاي  مهم :
1- متقاضیــان، براي اطالع از مقررات وظیفه عمومي، شــرایط و ضوابط اســتفاده از 
ســهمیه ایثارگران و همچنین شــرایط و ضوابط اتباع خارجي، به دفترچه راهنماي 

ثبت نام  مراجعه نمایند.
2- متقاضیان الزم است که در انتخاب کدرشته هاي امتحاني )اول و دوم( و همچنین 
شهرســتان محل حوزه امتحاني خود، دقت نماینــد؛ لذا پس از دریافت کد پي گیري 
16 رقمي، در این خصوص به درخواســت هاي متقاضیان مبني بر اصالح یا جابجایي، 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3- متقاضیان، پس از تکمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده 6 رقمي و کد پي گیري
16 رقمــي، یک نســخه پرینت از تقاضانامه شــان تهیه و آن را نزد خود 

نمایند. نگهداري 
4- هر ســاله تعدادي قابل توجهي از متقاضیان، در درج معدل خود در زمان ثبت نام 
دقت الزم را به عمل نیاورده و پس از قبولي در دانشــگاه، به دلیل مغایرت معدل، 
قبولي آنها لغو شده و باعث سردرگمي شان مي گردد؛ لذا به متقاضیان تأکید مي شود 
که در درج معدل خود دقت الزم را به عمل آورند و، حتي اگر ثبت نام آنها از ســوی 
خودشــان انجام نمي پذیرد، با مشاهده پرینت تقاضانامه خود، نسبت به کنترل دقیق 
موارد درج شده در آن اقدام نموده و در مراحل بعدي، که امکان ویرایش اطالعات )در 
زمان پرینت کارت شرکت در آزمون یا انتخاب رشته( براي آنها وجود دارد، نسبت به 

اصالح اطالعات خود اقدام نمایند.
5- با توجه به مشــکالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، در خصوص اشــتباه در 
ارســال عکس متقاضیان )این موضوع اکثراً براي متقاضیاني که ثبت نام آنان از سوي 
دیگران انجام مي شــود، رخ داده است(، تأکید مي گردد که، عالوه بر کنترل اطالعات 
ثبت نامي، حتماً نســبت به کنترل عکس ارســالي خود دقت نمایید تا اشتباهاً عکس 
متقاضی دیگري به جاي عکس شــما ارسال نگردد. بدیهي است که در صورت ارسال 
عکس اشــتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي شده و مطابق مقررات 

با وي رفتار خواهد شد.
6- هرگونه  تغییري،  از طریق  نشــریه پیک  ســنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  
ســازمان  سنجش (، درگاه اطالع رساني سازمان ســنجش و، در صورت لزوم،  از طریق 

رسانه هاي جمعی  اعالم  خواهد شد. 

نحوه ارسال درخواست یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش 
کشور

متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند ســؤال یا ســؤاالت خود را با بخش پاسخگویي 
 https://request.sanjesh.org :اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس 

و یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن: 42163-021 در میان بگذارند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

http://www.sanjesh.org
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