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سالروز شهادت مظلومانه 

بانوی آب و آیینه 

حرضت فاطمه الزهرا)س( 

بر متام شیفتگان آل ا... تسلیت باد

فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  سوی  از  حکمی  طی 
دکتر عبدالرسول پورعباس به سمت »معاون وزیر علوم 
و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور« منصوب شد.

مأموریت های  علوم،  وزیر  زلفی گل،  محمدعلی  دکتر 
این سازمان را در 14 محور تبیین و بر  رئیس جدید 
اجرای اسناد باالدستی، برنامه ریزی دقیق، به کارگیری 
راهکارهای علمی و کارشناسی، اجرای عدالت آموزشی، 

هم  و  تعامل  آزمون ها،  نتایج  تحلیل  آزمون ها،  امنیت 
کارشناسی،  ظرفیت های  همه  از  استفاده  افزایی، 
)پیشنهادها(  ایده ها  نظام  اهداف  تحقق  و  مشارکت 
با  مأموریت ها  این  که  کرد  امیدواری  اظهار  و  تأکید 
همکاری استادان، پژوهشگران، مدیران و کارکنان، و در 
جهت تحقق اهداف نظام آموزش عالی کشور، ایفا گردد.

گفتنی است که پیش از این، دکتر پورعباس، طی سال های 

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

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

كارشناسي ارشد ناپیوسته
مهلت مجدد

ثبت نام یکشنبه 3 تا 
چهارشنبه 1400/11/6

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 
حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی(

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

ضرورت حذف کاغذ و گسترش 

اطالع رسانی الکترونیکی

پیشرفتتان همیشگی خواهد بود اگر :

دیروزتان را با  امروزتان مقایسه 

کنید و تالش کنید تا فردایتان مثل 

امروز نباشد

وضعیت پاسخگویی داوطلبان گروه 

آزمایشی علوم انسانی در آزمون 

سراسری سال 1400

از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری :

رئیس جدید سازمان سنجش
 آموزش کشور معرفی شد

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره :

 ایجاد مرکز جدید در استان سیستان 

و بلوچستان برای برگزاري آزمون 

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

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

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت فاطمه زهرا )س( فرمودند: 
مردم  اصالِح  براي  را  معروف  به  امر  خداوند، 

قرار داد.

زنان،  سّیده  سپردن  خاك  به  ]هنگام 
فاطمه علیهاالسالم خطاب به رسول اكرم 

)ص( فرمود:[ 
زودا دخترت تو را خبر دهد که چه سان امتت 
او  از  ورزیدند.  ستم  او  بر  و  گردیدند،  فراهم 
بپرس چنانکه شاید، و خبر گیر از آ نچه باید، 
نگشته.  فراموش  تو  یاد  و  نگذشته  دیري  که 
درود بر شما ! دروِد آن که بدرود گوید؛ نه که 

رنجیده است و راِه دوري جوید.

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند: 
قلب،  و حضور  تفکر  با  همراه  نماز  رکعت  دو 
دِل  با  زنده داري  شب  یک  از  ارزشمندتر 

سرگردان و بدون توّجه است.
از سال ها قبل، با گسترش و همه گیری تکنولوژی و 
آغاز به کار رسانه های الکترونیک )دیجیتال( و فراهم 
بستر فضای مجازی،  در  رسانی  اطالع  امکان  شدن 
دولت ها و سیاست گذاران نیز عزم خود را جزم کردند 
در جهت  مناسب،  بستر  و  فرصت  امکان،  این  از  تا 
و  رسانی  اطالع  هزینه های  کاهش  و  صرفه جویی 
فعالیت های انتشاراتی، بهره جویند و گام بزرگی نیز 

در مسیر حفظ محیط زیست بردارند.
شیوع کرونا و همه گیری سریع آن در سراسر جهان، 
لزوم کاهش تردد و توصیه به ماندن در خانه و اعمال 
محدودیت های همگانی، دست اندرکاران عرصه نشر 
و اطالع رسانی را در اجرا و به کارگیری این رویکرد 
مصمم تر کرد و بر این اساس، گام های حذف کاغذ از 

عرصه نشر، سریع تر برداشته شد.
جهان،  کشورهای  سایر  با  همزمان  نیز  ما  کشور  در 
از  استفاده  و  کاغذ  حذف  برای  موثری  گام های 
توانمندی های تکنولوژی در زمینه نشر و اطالع رسانی 
نهادها و  الزام  به عنوان نمونه،  برداشته شده است؛ 
روزنامه  در  آگهی  انتشار  برای  دولتی  سازمان های 
در  دولتی  فراخوان های  و  مناقصات  و  شد  حذف 
تبلیغاتی  کمپین های  و  گردید  محدود  مطبوعات 
برای  سازمان ها  از  برخی  سوی  از  محیطی  زیست 

حمایت از محیط زیست تشکیل شد.
این  در  مؤثری  گام های  اخیر،  دهه  یک  در  اگرچه 
زمینه برداشته، اما به نظر می رسد که لزوم کاهش 
به درستی درک  هنوز  در سازمان ها  کاغذ  و حذف 
بانکداری  سیستم  در  نمونه،  عنوان  به  است؛  نشده 
پرینت  همچنان  خودپرداز  دستگاه های  الکترونیک، 
مردم  به  می شود،  ریخته  دور  عموماً  که  کاغذی، 
ارائه می کنند، و یا برای تراکنش های مالی بانک ها، 
بانکداری  عملیات  کنار  در  نیز  کاغذی  فرم های 

الکترونیک، تکمیل و ثبت و نگهداری می شود.
جامعه شناسان، در چند دهه اخیر، از مدرنیته )مدرن 
شدن جوامع( سخن گفته اند که یکی از نشانه های آن 
نیز، پیشرفت تکنولوژی و گسترش فناوری در تمامی 

عرصه های زندگی روزمره مردم است. این تعریف، در 
عرصه رسانه ها نیز صدق می کند و می تواند منجر به 

افزایش سرعت انتقال اخبار و اطالعات شود.
راستای  در  نیز،  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
به رویکرد همه  توجه  با  و  سیاست های کلی کشور 
جانبه دستگاه ها و رسانه ها به استفاده از تکنولوژی 
شیوه  با  آن  جایگزینی  و  کاغذ  حذف  جهت  در 
اقدام  نوین،  فناوری های  بستر  در  رسانی  خدمات 
تمامی  اجرای  برای  الکترونیکی  به طراحی سیستم 
تا  ثبت نام  مرحله  از  آزمون ها،  فرایندهای  و  مراحل 
اعالم نتیجه و معرفی پذیرفته شدگان به دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی کشور نموده است و در این 
راهنمای شرکت  دفترچه های  کاغذی  فرایند، چاپ 
در آزمون، دفترچه های راهنمای انتخاب رشته، برگ 
راهنمای شرکت در آزمون، کارت شرکت در جلسه 
آزمون، ویژه نامه های اعالم اسامی پذیرفته شدگان 
و کارنامه آزمون ها را متوقف نموده و درخواست های 
کاغذی برای بررسی مجدد وضعیت علمی داوطلبان 

را نیز حذف کرده است.
رسانی  اطالع  بخش  در  که  است  یادآوری  به  الزم 
تمامی  نیز،  مختلف  آزمون های  داوطلبان  به 
زمینه  در  سنجش  سازمان  کاغذی  اطالعیه های 
از  اطالع  کارت،  اخذ  آزمون ها،  ثبت نام  زمان  اعالم 
حوزه های برگزاری آزمون، زمان اعالم نتایج، دریافت 
کارنامه و ثبت نام در دانشگاه، حذف گردیده و همه 
این  اطالعیه های یادشده، در زمان مقرر، در سایت 
سازمان و سایت هفته نامه خبری و اطالع رسانی آن 

) پیک سنجش( قرار می گیرد.
در این راستا، چاپ هفته نامه پیک سنجش به صورت 
از  تیراژ،  کاهش  نوبت  چند  از  پس  نیز،  کاغذی 
فروردین ماه سال 1399، حذف شده است و نسخه 
سایت  روی  هفته  دوشنبه هر  نیز،  آن  الکترونیکی 
 Peyk.sanjesh.org نشانی:  به  هفته نامه  این 

قرار می گیرد.

ضرورت حذف کاغذ و گسترش اطالع رسانی الکترونیکی
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13 دی ماه

سالروز شهادت  رسدار رشید اسالم، سپهبد  قاسم سلیامنی

 و روز جهانی مقاومت گرامی باد

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور 

تشریح كرد:

اعالم شرایط تحصیل همزمان در 
دو رشته دانشگاه پیام نور

بودن  فراهم  از  پیام نور،  دانشگاه  آموزشی  معاون 
ظرفیت در این دانشگاه برای تحصیل در دو رشته 
به صورت همزمان خبر داد و گفت: رشته دوم به 

صورت تمام الکترونیکی ارائه می شود.
تحصیل  شرایط  به  اشاره  با  افکار،  دل  علیرضا  دکتر 
همزمان دو رشته در دانشگاه پیام نور، گفت: دانشجویان 
دانشگاه پیام نور می توانند، عالوه بر رشته تحصیلی خود، 
دانشگاه  در  نیز  دیگر  تحصیلی  رشته  یک  در  همزمان 

پیام نور نیز تحصیل کنند.
وی ادامه داد: این تحصیل همزمان در دانشگاه پیام نور، 
باید بر اساس شرایط و ضوابط این دانشگاه صورت گیرد، 
این شرایط  با  را  بتواند خود  دانشجو  که  در صورتی  و 
تطبیق دهد، می تواند به تحصیل در رشته دوم بپردازد.

نکته ای  منتهی  افزود:  پیام نور  دانشگاه  آموزشی  معاون 
که وجود دارد، این است که دانشجویان در رشته دوم در 
الکترونیکی مشغول به تحصیل  همه مقاطع به صورت 

خواهند بود.
دکتر علیرضا دل افکار یادآور شد: ظرفیت در دانشگاه 
پیام نور برای تحصیل در دو رشته همزمان وجود دارد 
و صرفاً دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 
بر اساس شرایط و ضوابط این دانشگاه می توانند در دو 

رشته به صورت همزمان تحصیل کنند.

دو  در  نمی تواند  دکتری  مقطع  دانشجویان  افزود:  وی 
دانشجویان  امکان مختص  این  و  کنند،  تحصیل  رشته 

مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است.

معاون آموزشی وزیر علوم خبر داد:

همراه داشتن کارت واکسن برای 
امتحانات حضوری، الزامی نیست

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: نحوه برگزاری 
امتحانات پایان ترم، با توجه به سویه اومیکرون، 
شرایط  اگر  و  دانشگاه هاست،  خود  اختیار  در 
و  حضوری  امتحانات  نوع  دو  هر  ما  باشد،  همین 

الکترونیکی را خواهیم داشت.
دکتر علی خاکی صدیق، با اشاره به برگزاری امتحانات 
پایان ترم، گفت: نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم، با 
توجه به سویه اومیکرون، در حال حاضر در اختیار خود 
را  در شهرهای مختلف، شرایط خود  تا  دانشگاه هاست 

بسنجند.
دانشگاه ها  از  تعدادی  حاضر،  حال  در  داد:  ادامه  وی 
اعالم کرده اند که امتحانات آنها حضوری خواهد بود و 
تعداد دیگری با توجه به شرایط خود اعالم کرده اند که 

امتحانات را به صورت الکترونیکی برگزار خواهند کرد.
معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: ولی باید تا شروع 
امتحانات صبر کرد؛ اگر شرایط به همین روال باشد، ما 
هر دو نوع امتحانات حضوری و الکترونیکی را خواهیم 

داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که دانشجویان دانشگاه هایی 
که امتحانات خود را به صورت حضوری برگزار می کنند، 
گفت:  باشند،  واکسیناسیون  کارت  دارای  باید  حتماً 
برای  را  واکسیناسیون  کارت  داشتن  کرونا،  ستاد 
است،  نکرده  اجباری  دانشگاه ها  در  دانشجویان  حضور 
را هم داشته  آر« منفی  و دانشجویان همان »پی سی 

باشند، کافی است.

طی بخشنامه ای:

نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم 
دانشگاه فنی و حرفه ای اعالم شد

نحوه برگزاری امتحانات پایانی نیمسال تحصیلی 
1400-1401 دانشگاه فنی و حرفه ای اعالم شد.

آموزشی  معاون  فخرالدینی،  میر  حیدر  سید  دکتر 
رؤسای  به  بخشنامه ای  در  حرفه ای،  و  فنی  دانشگاه 
آموزشکده های  و  دانشکده  دانشگاه،  استانی  واحدهای 
نیمسال  پایانی  امتحانات  برگزاری  نحوه  دانشگاه،  این 
تحصیلی 1400 - 1401 را اعالم کرد که به شرح زیر 

است:
1- آزمون پایانی تمامی »دروس نظری و بخش نظری 
دروس نظری - عملی« برای تمامی دانشجویان در کلیه 
واحدهای استانی و مراکز تابعه، به صورت مجازی برگزار 

شود.
دروس  عملی  بخش  و  عملی  »دروس  در خصوص   -2

نظری - عملی«
اخذ  با  جاری  نیمسال  در  که  دانشجویانی  برای   2-1
مجوزهای الزم و رعایت تمامی ضوابط، این دروس را به 
 صورت حضوری آموزش دیده یا می بینند، آزمون پایانی 
حضوری،  آموزش  برگزاری  دوره  پایان  در  می بایست، 
به صورت  صرفاً  مربوطه،  دستورالعمل های  رعایت  با 

حضوری برگزار شود.
2-2 برای دانشجویانی )به ویژه دانشجویان غیربومی( که 
به دالیل موجه ناشی از شرایط کرونایی، امکان شرکت 
به صورت  مذکور  دروس  پایانی  آزمون  یا  کالس  در 
پایانی  آزمون  و  آموزش  ندارند،  یا  نداشته  را  حضوری 
تدابیر  با  اخیر،  نیمسال  این دروس می بایست، همانند 
مراکز تابعه و تأیید واحدهای استانی و با بهره گیری از 

روش های مؤثر برگزار شود.
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هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

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

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

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 
از شرکت در آزمون هایی که  تا 10 سال 
آن  ناظر  یا  می نماید  برگزار  سازمان  این 
در  همچنین  شد.  خواهند  محروم  است، 
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.

به  موظف  آزمون ها  برگزاری  مراکز   -  3
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 
آزمون  مجریان  نمودن  گمراه  در  سعی 
نمایند و در آن شرکت کنند و تخلف آنان 
)حتی پس از دریافت مدرک ( اثبات گردد، 
مدارک  آزمون ها،  برگزاری  مقررات  برابر 
مربوط به آنها باطل و از شرکت در آزمون ها 
به مدت 2 تا10سال محروم خواهند شد 
اسناد  اینکه جعل هر گونه  به  توجه  با  و 
دولتی و استفاده از سند مجعول و شرکت 
کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون 
مجازات اسالمی )تعزیرات مصوب 1375( 
به  و مجازات کیفری  تلقی می شود  جرم 
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 
شخصاَ  بایستی  آزمون ها  ثبت نام  مراحل 
در  و  شود  انجام  متقاضی  توسط شخص 
از  ثبت نام،  شرایط  رعایت  عدم  صورت 
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.

)تولیمو(  پیشرفته  انگلیسی  زبان  آزمون  در  شرکت  متقاضیان  اطالع  به 

در  مرکز جدید  اندازی  راه  به  توجه  با  که  می رساند  و 176  دوره های  174، 175 

آزمون  در  و شرکت  ثبت نام  برای  تمایل  در صورت  بلوچستان،  و  دانشگاه سیستان 

 این دوره ها در مرکز مذکور، می توانند به درگاه اطالع رسانی این سازمان به نشانی:

 http://tolimo.sanjesh.org/register مراجعه نموده و با توجه به توضیحات 

ارائه شده در این قسمت، نسبت به ثبت نام خود در هر یک از این دوره ها اقدام نمایند. 

آزمون مذکور، به ترتیب، در روزهای سه شنبه مورخ 1400/10/21 و 1400/11/05 
و 1400/11/19 برگزار خواهد شد. 

آدرسمحل و نام مركز برگزاریردیف

1
زاهدان – دانشگاه سیستان و 

بلوچستان

و  سیستان  دانشگاه   – دانشگاه  بلوار   – زاهدان 
بلوچستان- دانشکده مهندسی شهید نیکبخت – مركز 

فناوری اطالعات پرفسور عظیمی )سایت مهندسی(
تلفن: 054-31136228-29

   روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره:

ایجاد مرکز جدید در استان سیستان و بلوچستان )شهر زاهدان( 
  )TOLIMO( برای برگزاري آزمون الكترونیكي زبان انگلیسي پیشرفته تولیمو

در دوره های 174 و 175 و 176 سال تحصیلی 1400 - 1401

از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری :

رئیس جدید سازمان سنجش
آموزش کشور معرفی شد

1384 تا 1388 نیز ریاست سازمان سنجش آموزش کشور را بر عهده داشته است و ریاست 
دانشگاه جامع علمیـ  کاربردی، ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای و معاونت برنامه ریزی 
و مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی را نیز در کارنامه مسؤولیت های اجرایی خود دارد.

ادامه از صفحه 1
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدین وسیله به اطالع دانش آموزان عزیز پایه 
تحصیلی  سال  آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم  که  می رساند  دوازدهم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم:
شرکت تعاونی خدمات آموزشی، با بررسی های همه جانبه و دریافت نظرات مشاوران، 
مجموعاً  را  آزمایشی  آزمون های  مجموعۀ  آموزشی،  مراکز  محترم  مدیران  و  دبیران 
در چهارده نوبت برای سال تحصیلی 1400-1401 طراحی نموده است. دو نوبت از 
آزمون های آزمایشی به صورت تابستانه، هشت نوبت از آزمون های آزمایشی به صورت 
مرحله ای و چهار نوبت از آزمون های آزمایشی به صورت جامع برگزار خواهد شد تا 
ارزیابی  با  داوطلبان شرکت کننده درآزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم، 
کاماًل علمی و استاندارد، از وضعیت علمی و تحصیلی خود شناخت پیدا کرده و در هر 

مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشکالت تحصیلی خود اقدام نمایند.
آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه، در دو نوبت و در ماه های مرداد و شهریور 

1400 با هدف ارزیابی مطالعات تابستانی داوطلبان برگزار خواهد شد. 
علوم ریاضی و فنی،  آزمایشی  گروه  برای سه  فقط  تابستانه،  آزمون های  توجه: 

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

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

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

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

حضوری(

اطالعیه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم 
ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم )دوره دوم متوسطه( سال تحصیلی 1401-1400
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سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  سنجش  آزمایشی  آزمون های  به جلسه  کارت ورود 
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(.
دوازدهم، در  سنجِش  آزمایشی  از آزمون های  نوبت  هر  نتایج  کارنامه 
بعدازظهر همان روز برگزاری هر آزمون از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی: 
www.sanjeshserv.ir  منتشر می گردد. ضمناً به اطالع دانش آموزان می رساند 
که محاسبه نمره کل آزمون های آزمایشی، بر اساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان 
و  عمومی  دروس  آزمون  نمره  همچنین  شد.  خواهد  انجام  کشور  آموزش  سنجش 
به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  اساس  بر  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی، 
تقسیم  بر  ضرایب(  به  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره  برابر  سه  به عالوه  ضرایب(، 

مجموع کل ضرایب محاسبه می شود.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

با توجه به درخواست دانش آموزان، متقاضیانی كه كلیه مراحل آزمون  های 
مرحل ه ای )8 مرحله( و جامع )4 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 
ثبت نام  آزمون ها  از  یک  هر  در  و  انتخاب  دلخواه،  و  موردنیاز  تعداد  به  را  دوازدهم 
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 
در  عزیز،  دانش آموزان  كه  می شود  توصیه  لذا  می نماید،  آماده تر  گام به گام 

كلیۀ آزمون های مرحله ای و جامع،  به طور یکجا ثبت نام نمایند.
اطالع  برای  ثبت نام،  هزینه های  به  مربوط  تکمیلی  جدول  که  است  ذکر  به  الزم 
به صورت  آزمایشی سنجِش دوازدهم  انتخاب آزمون های  به  دانش آموزانی که مایل 
 (www.sanjeshserv.ir) اینترنتی ثبت نام آزمون ها  تلفیقی هستند، در سایت 

درج شده است.
بهتر است کلیه مراحل  از تخفیف،  برای استفاده  شایان  ذکر است که دانش آموزان 
آزمون )8 مرحله و 4 نوبت جامع( را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از تعداد 

آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم، از تخفیف 20 درصدی نیز بهره مند شوند.
سوی  از  آزمون  نوبت های  انتخاب  از  پس  و  ثبت نام  هنگام  در  که  فرمایید  توجه 
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:  نكته 
متقاضیان،  که  است  الزم  و  نبوده  دانش آموز  نهایی  ثبت نام  نشان دهنده 
به  رمز(،  شماره  و  پرونده  شماره  )دریافت  اعتباری  کارت  خرید  از  بعد 
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 42966-

021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و 
عصر 13:30 الی 16:00.

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

شماره تلفن های 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمایند.

نكات مهم:
1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نیز، در این مرحله 

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

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به عمل آورند.

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

آزمون ها اقدام نمایند. 

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

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

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

گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.
شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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داشــتن یــک خواهــر، آن هــم خواهــری 
همســن، خواهــری کــه در لحظــات شــادی و 
غــم کنــارت باشــد، خواهــر غمخــواری  کــه 
ــا  ــد و در تنگناه ــت کن ــختی ها درک در س
یــاورت باشــد و در عیــن حــال، زمانــی 
کــه نیــاز بــه تنهایــی داری، بــه احساســت 
احتــرام بگذارد، رؤیــای زیبــای بســیاری از 
ــرای  دوســتان مــن اســت؛ رؤیایــی کــه ب
مــن تبدیــل بــه واقعیتــی شــیرین شــده 

است.
»دوقلوهــای همســان« اســمی اســت 
ــتم؛  ــنا هس ــا آن آش ــی ب ــه از کوچک ک
دو خواهــر بــا چهره هایــی هماننــد کــه 
در شــرایطی مشــابه و در یــک خانــواده 
رشــد  یکســان  تربیتــی  تحــت  و 
بســیاری  نهایــت  در  و  کرده ایــم  
خاطراتــی  و  اوقات تجربیــات  از 

یکســان داریــم. 
چنیــن  داشــتن  راســتی  بــه 
امــا  اســت؛  دلنشــین  شــرایطی 
ــد  ــران بدانن ــه دیگ ــی ک در صورت
»همســان بــودن« بــه معنــای 
ــی  ــودن« نیســت. وقت »یکســان ب
ــت داری  ــوی، دوس ــزرگ می ش ب
نــام خــودت  بــه  را  تــو  کــه 
بشناســند و از واژه »دوقلوهــا« 
ــد. دوســت داری  اســتفاده نکنن
کــه مخاطبانــت بداننــد تــو 
ــبیه  ــر ش ــه ظاه ــد ب ــر چن ه
خواهــرت هســتی، امــا بــه 

ــاص  ــای خ ــلیقه ها و توانایی ه ــق، س ــی و دارای عالی ــان کامل ــک انس ــی ی تنهای
خودت هســتی و قــرار نیســت کــه دیگــران، تــو و خواهــرت را یکــی فــرض کننــد 
ــد.  ــم باش ــابه ه ــان مش ــار و توانایی هایت ــار، گفت ــه رفت ــند ک ــته باش ــار داش و انتظ
همچنیــن قــرار نیســت کــه نمــرات آزمون هایتــان شــبیه هــم گــردد، درصدهایتــان 

یکــی شــود و مباحــث فیزیــک، ریاضــی، عربــی و ... را همزمــان بفهمیــد. 
ــه  ــی ک ــزادي باش ــي از آن دو هم ــو یک ــه ت ــت ک ــخت اس ــدر س ــد چق نمی دانی
حتــی یــک نمــره از دیگــری کمتــر می شــوی؛ آن وقــت شــاهد نگاه هایــی حاکــی 
ــا  ــارش جمالتــی مثــل: شــما کــه ب ــِر ب ــود و در زی از تعجــب یــا خشــم خواهــی ب
هــم فرقــی ندارید. شــما کــه شــرایطت یکســانی داریــد. چــرا از خواهــرت کمــک 

ــد.  ــی ش ــه خواه ــی؟ ل ــور می گذران ــت را چط ــاًل وقت ــری؟ اص نمی گی
آن وقــت اعتمــاد بــه نفســت را از دســت می دهــی  و تصــور می کنــی کــه خواهــرت 
ــاًل  ــی. اص ــرار ده ــش ق ــوی خوی ــز، او را الگ ــه چی ــد در هم ــت و بای ــر از توس بهت
ــه او تکیــه میکنــی . کــم  ــه تنهایــی از پــس مشــکالتت برنمی آیــی  و همیشــه ب ب
ــه فکــر پــرورش اســتعدادها و توانایی هایــت باشــی، تــالش  ــه جــای آنکــه ب کــم ب
می کنــی کــه پــا جــاي پــای خواهــرت بگــذاری و بــه او برســی و غایــت آرزوهایــت 
ــر بشــوی، و اگــر  ــد درصــد از او بهت ــا چن ــک نمــره ی ــی ی ــن می شــود کــه حت ای
نتوانــی چنیــن کنــی، ناخــودآگاه بــه خواهــری کــه از جــان و دل دوســتش داری 
ــت او  ــی، از موفقی ــه باش ــودت متوج ــه خ ــفانه، بی آنک ــی ورزی و متأس ــادت م حس

ــوی.  ــت می ش ناراح
ــی کــه او آمــد؛  ــا زمان ــه کــردم ت ــن احساســات ناخوشــایند را تجرب مــن، همــه ای
معلمــی کــه هــر کداممــان را بــه اســم کوچــک خودتــان صــدا مــی زد، خصوصیــات 
ــه  ــا توجــه ب ــرد و ب ــی ب ــه توانایی هایمــان پ ــا را شــناخت، ب ــک از م ــردی هــر ی ف
ــا  ــه مــن کمــک کــرد ت ــر از همــه، او ب ــا هــر کداممــان رفتــار کــرد. مهم ت آنهــا ب
خــودم را بشناســم و بــه جــای آنکــه پــا جــاي پــای خواهــرم بگــذارم، تــالش کنــم 
ــه  ــا اعتمــاد ب ــا اســتعدادهایم را شــکوفا ســازم. انجــام همیــن کار باعــث شــد ت ت
ــا خــودم و دیگــران را رهــا  نفــس پیــدا کنــم، جبهه گیــری کــردن و لــج کــردن ب

ســازم، ضعف هایــم را بشناســم و قــدم بــه قــدم بــراي رفــع آنهــا بکوشــم.  
ــم و  ــاوت درس می خوانی ــا در رشــته و دانشــگاهی متف ــک از م ــر ی ــا ه ــن روزه ای
هــر دو در رشــته مان موفــق هســتیم و در کنــار هــم، لحظــات زیبــا و شــیرینمان 
را نیــز داریــم. ایــن روزهــا هــر دو می دانیــم کــه قــرار نیســت شــبیه هــم باشــیم، 

پیشرفتتان همیشگی خواهد بود اگر :

دیروزتان را با امروزتان مقایسه کنید
 و تالش کنید تا 

فردایتان مثل امروز نباشد
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ــم و در  ــرداری کنی ــو ب ــم الگ ــای خــوب ه ــم از ویژگی ه ــن حــال می توانی و در عی
ــه همدیگــر کمــک کنیــم. نمی دانیــد  جهــت رشــد و شــکوفایی اســتعدادهایمان ب

چــه لذتــی دارد خواهــری دوقلــو داشــتن کــه می توانــد یــاور واقعــی تــو باشــد!
ــرای  ــط ب ــه فق ــد ک ــخصی بیای ــه ای ش ــان تجرب ــه نظرت ــد، ب ــه خواندی ــاید آنچ ش
ــای  ــا تفاوت ه ــه بســیاری از م ــن اســت ک ــت ای ــا واقعی ــد اســت، ام ــا مفی دوقلوه
شــخصی بــودن را نادیــده می گیریــم و بــه جــای آنکــه براســاس توانایی هــا، عالیــق 
ــه،  ــر را در مدرس ــک نف ــم، ی ــم بگیری ــان تصمی ــرای آینده م ــان ب ــرایط خودم و ش
ــه تفاوت هایمــان،  ــدون توجــه ب ــه، الگــوی خــود می ســازیم و، ب ــا جامع ــواده ی خان

ــم.  ــای او بگذاری ــا پ ــا ج ــم ت ــالش می کنی ت
حتــی در نحــوه درس خواندنمــان بــه ایــن تفاوت هــا توجهــی نداریــم؛ بــه همیــن 
ــم و  ــرار می دهی ــود ق ــوی خ ــق کالس را الگ ــوزان موف ــی از دانش آم ــر، یک خاط
ــبیه وي  ــان ش ــی نمره م ــت، وقت ــم و در نهای ــیوه و روش او درس می خوانی ــه ش ب
ــا نتیجــه بخــش نیســت و چــرا  ــالش م نمی شــود، گله منــد می شــویم کــه چــرا ت
بــا توجــه بــه مقــدار زمانــی کــه می گذاریــم تــا نحــوه مطالعه مــان شــبیه دوســت 

ــا مي شــود.  ــر از م ــه اش بهت ــا رتب ــره ی ــا او نم ــب درســی مان باشــد، ام ــا رقی ی
از  ناشــی  را  خــود  موفقیــت  عــدم  و  می شــویم  مأیــوس  نهایــت  در 
بدشانســی مان می دانیم وگاه بــه مــرور، نســبت بــه درس و کالس بی تفــاوت 
نیســت!  بخــش  نتیجــه  تالشــمان  کــه  می کنیــم  حــس  زیــرا  می شــویم؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه تفاوت هــای فــردی کمــک می کنــد تــا افــراد اجتمــاع در 
تعامــل بــا یکدیگــر، عامــل پیشــرفت خــود و جامعــه گردنــد؛ در واقــع، تفاوت هــای 
ــچ  ــت و هی ــه اس ــک جامع ــاوت ی ــف و متف ــای مختل ــخگوی نیازه ــردی، پاس ف
ــه تفاوت هــای فــردی، نمی توانــد پیشــرفت کنــد. اگــر  مجموعــه ای بــدون توجــه ب
ایــن اصــل را بپذیریــم، رؤیــا پــردازی را کنــار خواهیــم گذاشــت و بــه فکــر شــناخت 
ــای  ــر توانمندی ه ــناخت بهت ــا ش ــاد و ب ــم افت ــود خواهی ــری از خ ــر و دقیق ت بهت
خویــش، می توانیــم بــه اوج رســیدن را تجربــه کنیــم. بی شــک، یــک مجسمه ســاز 
توانمنــد و مطــرح، بســیار بهتــر از یــک پزشــک متوســط اســت؛ یــا یــک کارشــناس 
ــداری ماهــر می توانــد موفق تــر از یــک حقوقــدان ضعیــف یــا متوســط باشــد.  کتاب
از ســوی دیگــر، وقتــی مــا بپذیریــم کــه بــه عنــوان یــک آدم متفــاوت بــا دیگــران، 
توانایی هــا و ضعف هــای خــاص خــود را داریــم، می توانیــم برنامــه دقیق تــری 
ــه در دروس  ــردی ک ــال، ف ــرای مث ــیم؛ ب ــته باش ــان داش ــع ناتوانی هایم ــرای رف ب

حفظــی ضعیــف اســت، می پذیــرد کــه 
نبایــد خــود را بــا کســی مقایســه کنــد کــه 
بــا یــک بــار خوانــدن، مطلبــی را بــه خاطــر 
ــه  ــد ک ــاور می رس ــن ب ــه ای ــپارد، و ب می س
ــی  ــه دروس حفظ ــتری را ب ــت بیش ــد وق بای
ــن مســأله  ــد. عکــس ای خــود اختصــاص ده
نیــز صــادق اســت؛ یعنــی، دانش آمــوزی 
دارد،  مشــکل  تفهیمــی  دروس  بــا  کــه 
ــن دروس  ــن ای ــرا گرفت ــرای ف ــه ب ــد ک می دان
ــری  ــا بهره گی ــذارد و ب ــتری بگ ــت بیش باید وق
ــأله،  ــل مس ــل: ح ــدد، از قبی ــیوه های متع از ش
خالصــه نویســی ، یادداشــت بــرداری و ... چنیــن 

ــوزد.  ــي را بیام درس های
مطمئــن باشــید کــه بــا بهره گیــری از ایــن 
ــن  ــر در ای ــرد و اگ ــد ک ــرفت خواهی ــیوه، پیش ش
ــان مقایســه کنیــد  ــا امروزت ــان را ب مســیر، دیروزت
و تــالش کنیــد تــا فردایتــان مثــل امــروز نباشــد، 
پیشــرفتتان همیشــگی خواهــد بــود و متوقــف 
ــا  ــرفتتان را ب ــد پیش ــر رون ــا اگ ــد؛ ام ــد ش نخواه
فــردی کــه از نظــر علمــی، ضعیف تــر یــا قوی تــر از 
ــوید؛  ــود می ش ــار رک ــد، دچ شماســت، مقایســه کنی
زیــرا اگــر بــه پیشــرفت فــرد ضعیف تــر نــگاه کنیــد، 
دلیلــی بــرای تــالش بیشــتر نمی بینیــد، و اگــر رشــد 
علمی تــان را بــا پیشــرفت فــرد قوی تــر از خــود 
مقایســه کنیــد، حــس می کنیــد کــه نمی توانیــد ایــن 
ــد  ــوس خواهی ــد و مأی ــه راحتــی طــی کنی ــه را ب فاصل

شــد. 
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در سال 1400، 332 هزار و 99 داوطلب گروه آزمایشی علوم انسانی در جلسه آزمون 
حضور داشتند؛ در واقع، 28/1 درصد کل حاضران در جلسه آزمون 1400، داوطلبان 

گروه آزمایشی علوم انسانی بوده اند. 
در گروه آزمایشی علوم انسانی، هیچ یک از داوطلبان به 100 درصد سؤال های دروس 
ادبیات فارسی عمومی، ادبیات فارسی تخصصی، تاریخ و جغرافیا و فلسفه و منطق 
پاسخ صحیح نداده اند، و در بین داوطلبان حاضر در جلسه گروه آزمایشی علوم انسانی، 
50 هزار و 844 نفر، در درس زبان خارجی نمرة منفی کسب کرده اند؛ زیرا برخی از 
داوطلبان، تصور کرده اند که می توان بر اساس شانس و اقبال، به سؤال های دروس 
عمومی پاسخ صحیح داد؛ در نتیجه، بدون هیچ آمادگی، سراغ این دسته از سؤال ها 

رفته اند.
شانس و اقبال در آزمون سراسری جایگاهی ندارد !

درس  در  انسانی  علوم  آزمایشی  گروه  داوطلبان   ،1400 سال  سراسری  آزمون  در 
ریاضی، یکی از ضعیف ترین نتایج خود را داشته و میانگین پاسخگویی آنها به این 
درس 1/5 درصد بوده است، و بیش از 53 درصد داوطلبان، یا به سؤال های این درس 
منفی شان  پاسخ های  بودن  بیشتر  به خاطر  آنها  مثبت  پاسخ های  یا  نداده اند،  پاسخ 
بی تأثیر شده و نمره صفر را کسب کرده اند؛ اما نکته جالب اینجاست که با وجود دشوار 
بودن این درس، تعداد داوطلبانی که در درس مذکور نمره منفی کسب کرده اند، از 
درس ادبیات فارسی عمومی کمتر است؛ یعنی 22 درصد داوطلبان، در درس ریاضی 
اما در درس ادبیات عمومی، این آمار به 29/79 درصد  نمره منفی کسب کرده اند، 
آگاهی  و  بدون داشتن دانش  از داوطلبان تصور می کنند که  تعدادی  زیرا  می رسد؛ 
پاسخگوی  اطالعات عمومی خود، می توانند  یا  اقبال  و  پایه شانس  بر  فقط  و  کافی 

سؤاالت برخی از دروس عمومی آزمون سراسری باشند! 
 می خواهیم بگوییم که به هیچ وجه نمی توان به سؤال های آزمون سراسری در یک 
درس )حتی درس های عمومی( به طور اتفاقی پاسخ داد و درصد  خوب یا مثبتی نیز 
در آن درس کسب کرد؛ پس اگر این روزها در درسی آمادگی ندارید، یا باید در همین 
زمان باقی مانده، به مطالعه مبحث یا مباحثی از آن درس بپردازید تا بتوانید به چند 
سؤال معدود در همان درس پاسخ صحیح دهید، و یا آنکه به طور کامل به هیچ یک 
از سؤال های آن درس در آزمون سراسری پاسخ ندهید؛ زیرا کسب نمره منفی، بسیار 

بدتر از نمره صفر است. 
هیچ درسی را رها نکنید 

گروه  داوطلبان  درصد   73 از  بیش   ،98 سال  سراسری  آزمون  در  که  می دانید  آیا 
آزمایشی علوم انسانی، در درس زبان خارجی درصد منفی یا صفر کسب کرده اند؟! این 
تعداد درسال 99 بیش از 74 درصد و در سال 1400 بیش از 67 درصد بوده است. 
حال سؤال اینجاست که آیا این دسته از داوطلبان، نمی توانستند حداقل به دو سؤال 
زبان خارجی در آزمون سراسری پاسخ صحیح بدهند و البته به هیچ یک از سؤال ها 
نیز پاسخ غلط ندهند. چرا باید تعداد قابل توجهی از داوطلبان ما، در درس مهم زبان 
خارجی تا این حد ضعف داشته باشند و در واقع این درس را رها کنند و توجهی به 

آن نداشته باشند؟! گاه می شنویم که داوطلبان، از دشواری آزمون سراسری سخن 
می گویند؛ اما باید پذیرفت که یک دانشجو، پیش از ورود به دانشگاه، الزم است که 
یک دانش  ابتدایی درباره یکی از زبان های خارجی داشته باشد تا بتواند در رشته 
تحصیلی خود، دانشجوی کارآمدی باشد. این امر درباره سایر دروسی که در آزمون 

سراسری از آنها سؤال می شود، نیز صادق است. 
در ضمن، توجه داشته باشید که اگر در سال 1400، داوطلبی تنها به یک سؤال زبان 
نیز پاسخ غلط  این درس  از سؤال های  به هیچ یک  خارجی پاسخ صحیح می داد و 
نمی داد، از 67/31 درصد داوطلبان در این درس، درصد بهتری کسب می کرد )البته 

در این آمار، تأثیر مثبت نمره کتبی نهایی نیز در نظر گرفته نشده است(! 
كنکور، یک مسابقۀ علمی است و باید در این مسابقه، از دیگران بهتر باشید

کنکور، یک مسابقۀ علمی است و قرار نیست که شما به 100 درصد سؤال های آن 
پاسخ صحیح بدهید؛ بلکه باید نسبت به سایر داوطلبان وضعیت بهتری در آن داشته 
باشید؛ پس به فکر پاسخ دادن به همۀ سؤال ها در آزمون سراسری نباشید؛ یا اگر  
نتوانستید به تعدادی از سؤال های یک درس پاسخ دهید، روحیۀ خود را نبازید؛ چون 
آزمون  مثال، در  برای  باشد؛  برای همۀ داوطلبان دشوار  این درس  شاید سؤال های 
سراسری گروه آزمایشی علوم انسانی سال 1400، میانگین نمره خام 200 نفر اول 
کشوری در درس ریاضی 40/8 درصد، و در درس تاریخ و جغرافیا 44/2 درصد بوده 
است. در کل، باید دقت داشته باشید که آزمون سراسری، محل آزمون و خطا نیست 

و نباید به سؤال های آن به طور سرسری پاسخ دهید.  
در رتبۀ كشوری سهمیه ها اعمال نمی شود

آمار ارائه شده، نمره خام داوطلبان حاضر در جلسه گروه آزمایشی علوم انسانی در 
آزمون سراسری سال 1400و 200 نفر اول کشوری )بدون سهمیه( در این گروه است.

یادآوری این نکته مهم است که میانگین ذکر شده هر سال یکسان نیست؛ برای مثال، 
در آزمون سراسری سال  97، در درس تاریخ و جغرافیا 31/80 درصد داوطلبان و در 
آزمون سراسری سال 98 در این درس 13/92 درصد داوطلبان نیز نمره خام منفی 
سال 1400، 22/41  در  و  درصد   14/18 ،99 سال  در  آمار  این  و  کرده اند،  کسب 
درصد بوده است؛ از سوی دیگر، تعداد داوطلبانی که به 100 درصد سؤال ها پاسخ 
صحیح می دهند نیز، متفاوت است؛ برای مثال، سال 98  در درس علوم اجتماعی، 65 
داوطلب به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند؛ اما در سال 99، این تعداد 182 
داوطلب بوده است، و در سال 1400 در همین درس 99 داوطلب به همه سؤال ها 

پاسخ صحیح داده اند.  
)برای  می شود  نیز  محاسبه  داوطلب  یک  تحصیلی  مثبت سوابق  ضمن، تأثیر  در 
فارغ التحصیالن نظام آموزشی جدید )3 – 3 – 6(، که دیپلم خودرا در سال 1398 
و بعد از آن اخذ نموده باشند، به میزان حداکثر 30 درصد، و برای فارغ التحصیالن 
مشمول نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی، به میزان حداکثر 25 درصد 
سوابق تحصیلی دیپلم و 5 درصد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی تأثیر مثبت لحاظ 
می شود(. منظور از تأثیر مثبت، این است که اگر نمرات سوابق تحصیلی باعث افزایش 

وضعیت پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی 

در آزمون سراسری سال 1400
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باعث کاهش  اگر سوابق تحصیلی  اعمال می شود، و  آزمون داوطلب شود،  نمره کل 
نمره کل آزمون داوطلب شود، اعمال نمی شود.

 در جدول ارائه شده در زیر، به غیر از داوطلبانی که در هر درس نمره خام 33/33- تا 
30/1- درصد کسب کرده و داوطلبانی که به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده  و 
داوطلبانی که کاًل پاسخ نداده یا نمره صفر کسب کرده اند، سایر داوطلبان در گروه های 

10 درصدی بررسی شده اند.
در نهایت اینکه نباید تصور کرد که یک داوطلب با نمره های منفی یا بسیار پایین در 
درس های مختلف، می تواند در رشته های با آزمون یا روزانه پذیرفته شود. اگر می 
بینید که حتی در رشته های روزانه، داوطلبانی با نمره منفی پذیرفته شده اند، دلیلش 
آن است که این افراد به احتمال قوی در سایر درس ها نمره خوبی کسب کرده اند؛ 
اما  باشد،  نمره منفی گرفته  امکان دارد که داوطلبی در درس ریاضی   برای مثال، 
در درس  ادبیات تخصصی، عربی تخصصی و علوم اجتماعی، درصد باالیی به دست 
آورده باشد؛ ضمن اینکه الزم است به زیر گروه ها و اینکه در زیر گروه مورد نظر یک 
در  داوطلبانی که  مثال،  برای  کرد؛  توجه  نیز  دارد،  اهمیت  داوطلب چه درس هایی 
آزمون سراسری نمره منفی می آورند، در رشته محل هایی که مطلوب اکثر داوطلبان 

است، پذیرفته نخواهند شد. 
گفتنی است که رشته های با آزمون، شامل: رشته محل های روزانه، شبانه، غیرانتفاعی 
و پیام نور و ... می شود که با آزمون سراسری دانشجو می پذیرند؛ یعنی، داوطلبان بر 

اساس نتیجه کارنامه خود می توانند رشته های مورد نظرشان را انتخاب کنند.  
توجه: 33/33-  درصد به معنای آن است که داوطلب به همه سؤال های یک درس 

پاسخ منفی داده است.

تعداد و میانگین نمرات خام حاضران در جلسه گروه آزمایشي علوم  
انسانی آزمون سراسری سال  1400 

محدوده نمره 
خام

زبان عمومیمعارفعربیادبیات

میانگین تعداد
میانگین تعدادنمره درس

میانگین تعدادنمره درس
میانگین تعدادنمره درس

نمره درس

32,9-32,97-32,815-32,913-52از 33/3- تا 30/1-

23,6-23,5624-23,3596-23,4632-1867از 30- تا 20/1-

13,4-13,36220-13,37773-13,57122-18919از 20- تا 10/1-

3,4-3,943993-3,847967-4,249342-78124از 10- تا 0/1-

254100,0315750,0256190,01727140,0صفر یا سفید

983595,11020075,3858495,3598054,9از 0/1 تا 9/9

5600914,36749914,35847014,32130913,9از 10 تا 19/9

3306423,93828223,93976624,11055423,8از 20 تا 29/9

1257834,01635234,22202234,4519634,3از 30 تا 39/9

523643,7954144,11761144,4393344,4از 40 تا 49/9

166354,1473854,31123754,5245754,5از 50 تا 59/9

64963,6283164,1890264,3205464,4از 60 تا 69/9

14773,7129574,1432474,2142874,7از 70 تا 79/9

2082,665383,8174183,4118584,7از 80 تا 89/9

291,418193,319992,449193,5از 90 تا 99/9

10000,036100,08100,0129100,0 درصد

3320996,833209911,233209915,53320994,4كل

محدوده نمره خام

ادبیات فارسی اقتصادریاضی
روان شناسیفلسفه و منطقعلوم اجتماعیتاریخ و جغرافیازبان عربی تخصصیتخصصی

میانگین تعداد
میانگین تعدادنمره درس

میانگین تعدادنمره درس
میانگین تعدادنمره درس

میانگین تعدادنمره درس
میانگین تعدادنمره درس

میانگین تعدادنمره درس
میانگین تعدادنمره درس

نمره درس

33,2-32,641-32,820-32,256-33,01-33,381-33,06-33,0353-96از 33/3- تا 30/1-

25,2-23,4445-25,2741-23,9725-24,9335-24,1736-24,2332-24,11966-830از 30- تا 20/1-

14,6-13,25326-14,69937-13,58648-14,57409-13,69555-14,26300-13,810067-6672از 20- تا 10/1-

4,5-3,624217-4,278395-3,752992-4,466687-3,557141-4,550693-3,940011-65720از 10- تا 0/1-

1777870,0683130,0444090,0583180,0492660,0713880,0725610,0303120,0صفر یا سفید

481175,3553975,3923644,8784195,01203904,7749955,01033194,9468475,3از 0/1 تا 9/9

2107613,83879413,97023814,06132113,76044813,64987213,54145213,95495114,0از 10 تا 19/9

836623,93183623,93595223,83209523,61931723,52581223,61701023,64790023,8از 20 تا 29/9

216434,31803834,31636533,91465133,7583133,61515433,9528133,93201433,9از 30 تا 39/9

84943,61809044,2799243,9788943,7180243,71109044,0229143,82558443,9از 40 تا 49/9

27953,51304054,4396553,9479553,851153,3817353,971154,21998554,0از 50 تا 59/9

8564,01332064,3204264,1325463,99263,2617864,029563,51805764,0از 60 تا 69/9

4474,8976374,498273,9198373,7973,0413173,87073,81341473,8از 70 تا 79/9

1185,9738583,538683,7126183,8182,3220283,71683,4942183,6از 80 تا 89/9

194,8396192,27392,042893,000,058492,900,0286392,9از 90 تا 99/9

1002100,01765100,000,0172100,000,099100,000,0722100,0 درصد

3320991,533209918,333209910,23320999,63320995,433209911,13320994,233209925,7كل

تعداد و میانگین نمرات خام حاضران در جلسه گروه آزمایشي علوم  انسانی آزمون سراسری سال  1400 
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تعداد، میانگین ، كمترین و بیشترین درصد نمرات خام 200 نفر اول گروه آزمایشي علوم  انسانی  در آزمون سراسری سال 1400  

محدوده نمره خام
زبان عمومیمعارفعربیادبیات

كمترین تعداد
بیشترین میانگیندرصد

كمترین تعداددرصد
بیشترین میانگیندرصد

كمترین تعداددرصد
بیشترین میانگیندرصد

كمترین تعداددرصد
بیشترین میانگیندرصد

درصد

                از 33/3- تا 30/1-

                از 30- تا 20/1-

                از 20- تا 10/1-

                از 10- تا 0/1-

                صفر یا سفید

14,04,04,0            از 0/1 تا 9/9

212,015,418,7            از 10 تا 19/9

1022,725,429,4            از 20 تا 29/9

930,734,738,7        236,036,036,0از 30 تا 39/9

1440,045,449,4    1240,046,449,4142,742,742,7از 40 تا 49/9

4450,755,258,7356,057,858,7253,454,756,01350,754,258,7از 50 تا 59/9

6560,064,769,41060,065,869,41160,065,469,42960,064,369,4از 60 تا 69/9

6170,774,378,73470,775,478,74470,775,978,72970,774,878,7از 70 تا 79/9

1480,083,289,47380,084,989,410180,084,689,44580,085,089,4از 80 تا 89/9

290,791,492,06790,793,896,04190,793,196,03690,794,096,0از 90 تا 99/9

0,00,00,012100,0100,0100,01100,0100,0100,012100,0100,0100,0 100 درصد

20036,065,792,020042,785,6100,020053,483,2100,02004,071,9100,0كل

نفرات برتر كنکور چه درصدهایی می آورند؟
پیش از این گفتیم که در آزمون سراسری امسال، درس ریاضی برای داوطلبان گروه 
تمام  بین  در  را  میانگین  پایین ترین  این درس  و  بود  انسانی دشوار  علوم  آزمایشی 
که  اینجاست  جالب  نکته  اما  است،  داشته  آزمایشی  گروه  این  داوطلبان  درس های 
تنها دو داوطلب در این درس به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده و همان دو 

داوطلب نیز جزو 200 نفر اول کشوری در این گروه نبوده اند! 
برای  که  ریاضی،  مثل  درسی  عالی در  درصد  کسب  حتی  که  بگوییم  می خواهیم 
تنهایی  به  است،  دشوار  درسی  انسانی،  علوم  آزمایشی  گروه  داوطلبان  از  بسیاری 

نمی تواند عامل کسب رتبۀ بسیار خوب گردد.
انسانی در  نفر اول کشوری گروه آزمایشی علوم  ادامه، میانگین نمره خام 200  در 
ارائه شده است. همچنین در هر درس، بیشترین و  تمامی دروس آزمون سراسری 

کمترین نمره خام در بین 200 نفر اول آمده است. توجه داشته باشید که این آمار 
تغییر  سال  هر  شده، در  ذکر  میانگین  و  است   1400 سال  سراسری  آزمون  برای 

می کند. 
برتر، در همۀ دروس  این است که میانگین نمرات خام داوطلبان  آنچه مهم است، 
برای  برتر  داوطلبان  دیگر،  عبارت  به  است؛  یکسان  نسبی  به طور  آزمون سراسری 

موفقیت و کسب درصد خوب در همۀ دروس تالش میکنند.
البته در  میان 200 نفر اول کشور، معدود داوطلبانی هم هستند که در یک درس 
نمره خوبی کسب نکرده اند. این افراد، به احتمال قوی در سایر درس ها نمره بسیار 
باالیی کسب کرده اند؛ برای مثال، داوطلبی که در درس ریاضی، درصد منفی کسب 
کسب  باالیی  درصد  نیز،  اختصاصی  و  عمومی   درس های  سایر  در  بی شک،  کرده، 

کرده که توانسته است جزو نفرات برتر کشوری گروه آزمایشی علوم انسانی باشد. 
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محدوده نمره خام
زبان عربی تخصصیادبیات فارسی تخصصیاقتصادریاضی

كمترین تعداد
بیشترین میانگیندرصد

كمترین تعداددرصد
بیشترین میانگیندرصد

كمترین تعداددرصد
بیشترین میانگیندرصد

كمترین تعداددرصد
بیشترین میانگیندرصد

درصد

                از 33/3- تا 30/1-

                از 30- تا 20/1-

                از 20- تا 10/1-

            2,2-2,2-2,2-1از 10- تا 0/1-

            00,00,00,0صفر یا سفید

            34,56,58,4از 0/1 تا 9/9

            1111,214,517,8از 10 تا 19/9

            4220,025,029,2از 20 تا 29/9

            4631,234,639,6از 30 تا 39/9

            4340,044,049,1از 40 تا 49/9

            2650,054,658,9از 50 تا 59/9

1360,063,668,6660,065,668,91160,067,268,9560,063,768,4از 60 تا 69/9

770,473,776,01371,275,877,84770,075,878,9870,075,078,4از 70 تا 79/9

780,484,989,53380,083,286,710080,084,688,95680,084,688,4از 80 تا 89/9

194,894,894,87091,291,993,44290,092,596,75790,093,795,0از 90 تا 99/9

0,00,00,074100,0100,0100,0 10000,00,00,078100,0100,0100,0 درصد

2,240,894,820060,091,8100,020060,083,396,720060,092,0100,0-200كل

محدوده نمره خام
روان شناسیفلسفه و منطقعلوم اجتماعیتاریخ و جغرافیا

كمترین تعداد
بیشترین میانگیندرصد

كمترین تعداددرصد
بیشترین میانگیندرصد

كمترین تعداددرصد
بیشترین میانگیندرصد

كمترین تعداددرصد
بیشترین میانگیندرصد

درصد

                از 33/3- تا 30/1-

                از 30- تا 20/1-

                از 20- تا 10/1-

                از 10- تا 0/1-

                صفر یا سفید

            17,87,87,8از 0/1 تا 9/9

            1012,316,018,9از 10 تا 19/9

    222,726,129,4    1820,024,828,9از 20 تا 29/9

    630,736,938,7    4030,035,438,9از 30 تا 39/9

    2641,445,949,4    5740,045,548,9از 40 تا 49/9

5250,053,658,9150,050,050,04350,754,958,7150,050,050,0از 50 تا 59/9

1960,063,568,9463,466,768,47560,064,269,400,00,00,0از 60 تا 69/9

370,073,778,92270,074,878,43670,773,678,7475,076,778,4از 70 تا 79/9

00,00,00,07680,085,688,41280,083,489,44980,086,188,4از 80 تا 89/9

00,00,00,07090,093,695,000,00,00,07490,093,695,0از 90 تا 99/9

10000,00,00,027100,0100,0100,000,00,00,072100,0100,0100,0 درصد

2007,844,278,920050,088,6100,020022,761,589,420050,093,5100,0كل
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اطالعیه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره:

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

با تغییر نظام آموزشی از »پنجـ  سهـ  چهار« به »ششـ  سهـ  سه«، شرکت تعاونی خدمات 
آموزشی بر آن شده است که آزمون های آزمایشی استاندارد را برای دانش آموزان سال اول 

دوره دوم متوسطه )پایه دهم( برگزار نماید. 
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 دانش آموزان 
پایه دهم )دوره دوم متوسطه( نموده است. این آزمون ها، با ماهیتی جدید از نظر محتوا، 
بودجه بندی و اجرا گامی مهم در جهت پاسخگویی به نیاز موجود در این زمینه است 
که امید است مورد توجه دانش آموزان عزیز پایه دهم متوسطه و همچنین مشاوران و 

دست اندرکاران دبیرستان های دوره دوم متوسطه قرار گیرد.

آزمون های آزمایشی سنجشِ  دهم دارای ویژگی های زیر می باشد:
P آشنایی با شیوة درست مطالعۀکتاب  های درسی؛

P ممارست و تمرین در مدیریت و استفادة درست از زمان؛
P کاهش تدریجی استرس و هیجانات احتمالی شرکت در امتحانات؛

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

چهار گزینه  ای استاندارد در هر درس؛  

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

تاریخ برگزاری مهلت ثبت نام اینترنتیآزمون های آزمایشی
آزمون

گروه های 
آزمایشی

ی
ه ا

ــ
لـ

رح
م

1400/07/23آزمون برگزار گردید.مرحله 1

علوم ریاضی و 
فنی،

علوم تجربی و
علوم انسانی

 

1400/08/14آزمون برگزار گردید.مرحله 2

1400/09/05آزمون برگزار گردید.مرحله 3

1400/09/26آزمون برگزار گردید.مرحله 4

مرحله 5 
)جمع  بندی 

نوبت اول(

تا پایان روز دوشنبه 1400/10/13 
1400/10/24تمدید شد.

1400/10/281400/11/15مرحله 6

1400/11/191400/12/06مرحله 7

1400/11/271400/12/20مرحله 8

مع
جا

1400/12/211401/01/26جامع نوبت اول

جامع نوبت 
دوم

1401/01/301401/02/16

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

فاز اول، آزمون های مرحله ای است که در هشت نوبت از ابتدای سال تحصیلی جاری 
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(.

هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر به مطالب کتاب های درسی پایۀ دهم 
ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی است. در این میان،  و 
آزمون ویژه ای )آزمون مرحلۀ 5( 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 نیمسال 

تحصیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
فاز دوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت و در ماه های فروردین و اردیبهشت برگزار 
خواهند شد. هدف این آزمون ها، آشنایی کامل دانش آموزان با پرسش های چهارگزینه ای 
همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1401 و به نوعی، مقدمۀ آمادگی برای کنکور 

سراسری سال 1402 است. 
آزمون های آزمایشی سنجِش دهم ، فقط در رشته های تحصیلی »ریاضی فیزیک«، 
»علوم تجربی« و »ادبیات و علوم انسانی« برگزار می شود و زمان بندی آزمون ها به 

ترتیبی برنامه ریزی شده تا شرکت کنندگان را برای امتحانات هر نوبت آماده نماید.
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 مرحله از آزمون آگاهی یافته و نسبت 
به رفع نقاط ضعف خود تا برگزاری آزمون مرحله بعد اقدام نمایند و در نهایت نیز با شرکت 
در آزمون ها آمادگی الزم را برای شرکت در پایانی نوبت دوم سال 1401 کسب  نمایند.

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

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

می نمایند )در صورت مهیا شدن شرایط برگزاری آزمون به صورت حضوری(.
 کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجش، در بعدازظهر روز برگزاری هر آزمون، 
از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد.

 
شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

مبلغ هرآزمون جامعمبلغ هر آزمون مرحله ای

850.000 ریال600.000 ریال
شركت تعاونی خدمات آموزشی سازمان سنجش، به متقاضیانی كه كلیه مراحل 
آزمون  های مرحله  ای )8 مرحله( و جامع )2 نوبت( را به صورت یکجا ثبت  نام 

نمایند تخفیف 20 درصدی می دهد. 
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 
دهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یک از آزمون ها ثبت نام نمایند؛ 
نوبت  یک  و  مرحله ای  آزمون  نوبت  سه  متقاضی  می تواند  دانش آموز  به عنوان مثال، 

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 
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

مهلت مجدد ثبت نام و ویرایش اطالعات ثبت نامی متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد سال 1401
ـــد  ـــون کارشناسي ارش ـــده در آزم ـــام کنن ـــان ثبت ن ـــالع متقاضی ـــه اط ـــیله ب بدین وس
ـــي  ـــي دولت ـــوزش عال ـــات آم ـــگاه ها و مؤسس ـــي دانش ـــال 1401 در تمام ـــته س ناپیوس
ـــاد  ـــن المپی ـــت و هفتمی ـــالمي و بیس ـــگاه آزاد اس ـــن دانش ـــي و همچنی ـــر دولت و غی
علمـــي- دانشـــجویي کشـــور مي رســـاند کـــه اطالعـــات ثبت نامـــي آن دســـته از 
ـــت 1400/09/27( در  ـــخ 1400/09/16 لغای ـــرر )از تاری ـــان مق ـــه در زم ـــی ک متقاضیان
ــنبه مـــورخ 1400/11/03 لغایـــت  ــد، از روز یکشـ ــام نموده انـ ایـــن آزمـــون ثبت نـ
ـــش، روي درگاه  ـــاهده و ویرای ـــور مش ـــه منظ ـــورخ 1400/11/06 ب ـــنبه م روز چهارش
ـــه  ـــرورت دارد ک ـــان ض ـــت. متقاضی ـــد گرف ـــرار خواه ـــازمان ق ـــن س ـــاني ای اطالع رس
در مهلـــت در نظـــر گرفتـــه شـــده و پـــس از مطالعـــه دقیـــق دفترچـــه راهنمـــای 

ثبت نـــام و اصالحـــات مربـــوط بـــه آن )منـــدرج در اطالعیـــه مـــورخ 1400/09/23 
ـــه  ـــت(، نســـبت ب ـــترس اس ـــازمان در دس ـــن س ـــاني ای ـــگاه اطالع رس ـــق پای ـــه از طری ک
ـــل، نســـبت  ـــدام و، در صـــورت تمای ـــود اق ـــي خ ـــات ثبت نام ـــرل اطالع مشـــاهده و کنت

ـــد. ـــدام نماین ـــان اق ـــش اطالعاتش ـــه ویرای ب
ـــرر  ـــت مق ـــه در مهل ـــی ک ـــا متقاضیان ـــي ب ـــاعدت و همراه ـــور مس ـــه منظ ـــاً ب ضمن
موفـــق بـــه ثبت نـــام در ایـــن آزمـــون نشـــده  اند، ترتیبـــي اتخـــاذ گردیـــده اســـت 
ـــه  ـــد نســـبت ب ـــت 1400/11/06( بتوانن ـــوق )1400/11/03 لغای ـــي ف ـــازه زمان کـــه در ب

ـــد.           ـــدام نماین ـــده اق ـــاد ش ـــون ی ـــام در آزم ثبت ن
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

بـــا توجـــه بـــه عـــدم پذیـــرش حضـــوری داوطلبـــان بـــه منظـــور جلوگیـــری از 
ـــت ها  ـــت درخواس ـــی و ثب ـــریع در بررس ـــور تس ـــه منظ ـــا و ب ـــروس کرون ـــیوع وی ش
ـــخان  ـــستم پیش ـــه سیـــ ـــد ب ـــی توانن ـــیان م ـــی، متقاضــ ـــورت الکترونیک ـــه ص ب
 خدمــــــات الکترونیکـــی ســــــازمان سنــــجش آمــــوزش کشـــور بـــه آدرس:

ـــراه  ـــه هم ـــود را ب ـــت خ ـــه و درخواس http://darkhast.sanjesh.org مراجعـــ
ـــب  ـــرای داوطل ـــت درخواســـت، ب ـــس از ثب ـــاً پ ـــد. ضمن ـــت نماین مســـتندات الزم ثب

ـــود. ـــی ش ـــال م ـــاه ارس ـــام کوت ـــق پی ـــری از طری ـــه و کدرهگی ـــماره نام ، ش
داوطلبـــان مـــی تواننـــد پـــس از دریافـــت شـــماره و کـــد رهگیـــری از طریـــق 
 پیـــام کوتـــاه، بـــه پرتـــال رهگیـــری الکترونیکـــی مکاتبـــات بـــه آدرس:

ــت  ــت درخواسـ ــن وضعیـ ــده و از آخریـ  http://rahgiri.sanjesh.org وارد شـ
ـــوند.                                                                                                                 ـــع ش ـــود مطل خ

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و  پی گیری درخواست داوطلبان به روش الكترونیكی

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 دهم به صورت تلفیقی هستند، در سایت 

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

آزمایشی 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 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 خرید و 

ثبت نام در این آزمون ها اقدام و کدرهگیري دریافت نمایند.
ثبت نام،  اعتباری  کارت  اینترنتی  خرید  که  است  ذکر  به  الزم  مهم:  نكته 
نشان دهنده ثبت نام نهایی دانش آموز نبوده و الزم است که متقاضیان، بعد 
لینک  به  رمز(،  شماره  و  پرونده  شماره  )دریافت  اعتباری  کارت  خرید  از 
 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 الی 16:00.

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

تلفن های 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمایند.
نكات 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 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 مراکز آموزشی 
و دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش، در صورت تمایل، به صورت تلفنی 
با شماره: 88321455-021 نیز انجام می 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:
گام اول: پرداخت مبلغ ثبت نام و دریافت شماره پرونده و رمز عبور )پرداخت از 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
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