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 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

والدین همراه در کنار فرزندان موفق

از سوی سازمان سنجش  اعالم شد:

نتایج پذیرفته شدگان رشته
 فوریت های پزشکی  پیش بیمارستانی 

در آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 1400

آزمون سنتی و الکترونیک )آن الین(

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

مهلت مجدد ثبت نام و ویرایش 
اطالعات ثبت نامی متقاضیان آزمون 

کارشناسی ارشد سال 1401

وضعیت پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی هنر 

در آزمون سراسری سال 1400

نحوه ارائه دروس و امتحانات 
نیمسال دوم 1401-1400 
دانشگاه پیام نور اعالم شد

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
پیام نور، در بخشــنامه ای، نحــوه ارائه دروس 
 و آزمون ها در نیمســال دوم ســال تحصیلی

 1400-1401 این دانشگاه را اعالم كرد. 
بر اساس بخشــنامه معاونت آموزشــی و تحصیالت 
تکمیلی دانشــگاه پیام نور، در نیمســال دوم ســال 
تحصیلــی 1400- 1401 کلیه دروس نظری و بخش 
نظری دروس نظری - عملی در مقاطع کارشناســی و 
کارشناسی ارشد به صورت الکترونیکی بر بستر مدیریت 
آموزش الکترونیکی )ال ام اس( و در مقطع دکتری به 

صورت حضوری ارائه می شود.
دروس عملی یا بخــش عملی دروس نظری - عملی، 
مبتنی بر فعالیت های گروهی، شامل: دروس آزمایشگاهی 
و میدانی، در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، به 
صورت حضوری و طبق شــیوه نامه ارائه دروس عملی 
در دوران کرونا، و در مقطع دکتری به صورت حضوری 
با رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی اجرا می شــود.

نحوه ارائه دروس عملی یا بخش عملی دروس نظری - 
عملی مبتنی بر فعالیت های عملی انفرادی، به تشخیص 
اســتاد خواهد بود و ارائه دروس به صورت خودخوان، 

مجاز نیست.
همچنین آزمون های پایان نیمسال دروس با منبع در 
مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به صورت حضوری 
متمرکز، و در مقطع دکتری به صورت حضوری برگزار 
می شــود و آزمون دروس بدون منبع در کلیه مقاطع 
تحصیلی به صورت حضوری خواهد بود. ضمناً جزئیات 
برگزاری این آزمون ها، بر اســاس بخشنامه به صورت 

جداگانه اطالع رسانی خواهد شد.
الزم به یادآوری است که در صورت تغییر شرایط ناشی از 
شیوع بیماری کرونا و متکی بر مصوبات ستاد ملی کرونا در 
کشور، امکان تغییر در مفاد این دستورالعمل وجود دارد.

ضمناً حســب ضرورت و به منظور رعایت اصول کلی 
این دســتورالعمل، تجمیع گروه های درسی به صورت 
منطقه ای، در هر صورت به تشخیص رئیس دبیرخانه 

منطقه مجاز است و توصیه می شود.
گفتنی است که دروس صرفاً نظری برخی از رشته ها، 
به صورت کشوری و متمرکز در سامانه جامع آموزش 
الکترونیکی دانشــگاه پیام نور ارائه خواهد شــد و این 

رشته ها متعاقباً اطالع رسانی می شود.
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رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند: 
قرآن  که  هستند  کسانی  مردم  بهترین 
و  باشند  داناتر  دین  کاِر  در  و  بخوانند  بهتر 
امر  به نیکی، بیشتر  از خدا بیشتر بترسند و 
کنند، و از بدی، بیشتر جلوگیری کنند، و با 

خویشاوندان، بیشتر نزدیک شوند.

]فرزندم ![ تو را سفارش می کنم به ترس از 
خدا، و پیوسته در فرمان او بودن و دلت را به 
اطاعتش  ریسمان  به  و  نمودن،  آبادان  او  یاد 
چنگ در زدن، و کدام رشته استوارتر از اطاعت 
و  بگیری اش  اگر  داری،  او  و  میان خود  خدا 

بدان دست در آری؟

پیامبر گرامی اسالم )ص( فرمودند: 
تمام  سنگ  کس  هر  ترازوست؛  مانند  نماز، 

گذاشت، پاداش کامل دریافت می کند.

امروزه، تمایل به استفاده از آزمون مبتنی بر اینترنت 
)آن الین(، چه از طریق کامپیوتر و چه با استفاده از 
اپلیکیشن های تلفن همراه، در سطوح مختلف آموزشی، 
با  دانشگاهی،  سطح  عالی ترین  تا  ابتدایی  مقطع  از 
استقبال مواجه شده و مورد توجه ویژه عموم مردم قرار 

گرفته است.
هزینه های سنگین تأمین کاغذ در آزمون های سنتی 
و مبتنی بر کاغذ از یک سو، و شیوع گسترده پاندمی 
بهداشتی  سنگین  پروتکل های  رعایت  لزوم  و  کرونا 
در  مستقر  اجرایی  عوامل  سایر  و  داوطلبان  جانب  از 
از سوی دیگر، ضرورت به  حوزه های برگزاری آزمون 
کارگیری آزمون های الکترونیک را آشکارتر کرده است.

آن  اهمیت  لحاظ  به  آزمون ها  از  برخی  گرچه 
دارای  که  آزمون هایی  و  دانشگاه ها  ورودی  )آزمون 
گواهی نامه های معتبراست( یا برای مواد امتحانی خاص 
)آزمایشگاه، نقاشی و طراحی، موسیقی و ...( می بایست 
از  بسیاری  اما  شود،  برگزار  ویژه ای  محل های  در 
آزمون های جاری و آزمون های مورد نیاز را می توان به 
صورت آن الین برگزار کرد که نیازی به حضور داوطلبان 
در مکان تحت کنترل ندارد و شرکت کننده می تواند از 

محل سکونت یا کار خود، در آن شرکت کند.
از  آن  فرایند  در  که  است  امتحانی  آن الین،  آزمون 
ورود  از  ناشی  که  می شود  استفاده  اینترنت  اتصال 
است  یادگیری  و  آموزش  حوزۀ  به  اطالعات  فناوری 
در  موجود  نظام های  در  قابل مالحظه ای  پیشرفت  و 
ارزیابی آزمون های الکترونیکی به وجود آورده است؛ به 
طوری که از چنین نظام هایی در مدرسه ها، دانشگاه ها 
بین المللی  و  ملی  سطوح  در  مختلف  سازمان های  و 

استفاده می شود. 
در  که  است  آزمون هایی  شامل:  الکترونیکی،  آزمون 
آنها با استفاده از دستگاه های الکترونیکی، فعالیت ها، 
پاسخ ها، نمره ها و بازخوردهای الزم فراگیران، طراحی، 
ارائه ، ذخیره و گزارش می شود. همچنین این آزمون 
می تواند در چندین قالب مختلف، مانند: اسناد متنی، 
قالب های چند رسانه ای، مثل: صدا، تصویر، ویدئو، یا 
در قالب شبیه سازی های پیچیده و بازی های گوناگون 

ارائه شود.
آزمون الکترونیکی نیز می تواند به شکل فردی و گروهی 
و در تعداد اندک یا در مقیاس جمعیتی بزرگ به صورت 
روش های  از  شود.  برگزار  زمان  هم  غیر  یا  هم زمان 
مختلفی که در آزمون الکترونیکی برای ارزیابی آزمون 
چند  سؤال های  به  می توان  دارد،  وجود  دهتده گان 
گزینه ای، پاسخ های صحیح غلط، پر کردن جای خالی، 

مرتب کردن یا جور کردن سؤال ها اشاره کرد.
از ارزیابی الکترونیکی، تنها برای سنجش یادگیری های 

نمی شود،  استفاده  کالسی  آزمون های  و  الکترونیکی 
بلکه  این ارزیابی می تواند به عنوان استراتژی هایی در 
خدمت توسعه نظام های آموزشی به کار گرفته شود. 
بدون شک، آزمون الکترونیکی مزایای فراوانی دارد که 
می تواند بسته به نوع برگزاری و سطح آن، متفاوت باشد.

مزیت های اصلی آزمون الکترونیکی عبارتند از:
• نمره گذاری فوری و راحت تر؛

• تحلیل سریع داده ها؛
• تنوع در قالب های سؤال؛

• بازخورد سریع برای فراگیران، استادان و مؤسسات؛
• حذف زمان رفت و آمد به محل آزمون؛

• اعالم نتیجه آزمون، بالفاصله پس از پایان آزمون؛
• دسترسی سریع به پاسخنامه و جواب های تشریحی 

سؤاالت؛
• شرکت در آزمون در زمان های دلخواه؛

• تعیین زمان پاسخگویی به سؤاالت )در آن می توان 
تعیین کرد که در Y دقیقه به تعداد X سؤال پاسخ 

داده شود(؛
• امکان استفاده از رسانه های ویژه، مانند: ویدئو، صدا 

یا تصاویر؛
• امکان استفاده ترکیبی از انواع سؤاالت، اعم از سواالت 

تستی، درست یا غلط، چند گزینه ای و انواع دیگر. 
کاستی های احتمالی که برای این آزمون ها برشمرده 
می شود، دغدغه های بجا و درستی به شمار می آید که 
عموماً قابل حل است؛ دغدغه هایی چون امنیت آزمون 
فنی، سرعت  تجهیزات  فناوری؛  بودن  اعتماد  قابل  و 
اینترنت، دانش و مهارت های کامپیوتری و طرح برخی 

از سؤاالت خاص، که هر کدام، یک راه حل دارد.
داوطلبان  الکترونیکی،  آزمون های  از  استفاده  برای 
مرورگرهای: هستند.  وب  مرورگر  یک  نیازمند   تنها 

Internet Explorer )موجود در تمامی ویندوزها( 
و Firefox به خوبی با آزمون های الکترونیکی سازگار 
با یکدیگر،  با توجه به مقایسه مرورگرها  اما  هستند، 
 Google Chrome استفاده از آخرین گونه مرورگر

در این مورد توصیه می گردد.
و  دولتی  و دستگاه های  مؤسسات  امروزه، سازمان ها، 
غیر دولتی بسیاری در کشورمان، از آزمون الکترونیک 
بهره برده و رضایت مندی قابل قبول متقاضیان را نیز 
کسب نموده اند؛ به عنوان نمونه، در این زمینه می توان 
به آزمون های سامانه آموزش کارکنان، نرم افزار آزمون 
آن الین مدرسه برای برگزاری آزمون های دانش آموزان، 
شبکه اجتماعی شاد، آزمون های آزمایشی متقاضیان 

ورود به آموزش عالی و نظایر آن اشاره کرد.

آزمون سنتی و الکترونیک )آن الین(
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20 دی ماه )امروز(:
آخرین مهلت ثبت نام در چهاردهمین المپیاد علمیـ  

دانشجویان علوم پزشکی 

دانشجویان علوم پزشکی تا 20 دی ماه )امروز( فرصت دارند در چهاردهمین 
دوره المپیاد علمیـ  دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی كشور ثبت نام 

كنند.
ایــن دوره از المپیــاد علمــی ـ دانشــجویان علــوم پزشــکی، در حیطه هــای اســتدالل 
ــا موضــوع  ــوزش پزشــکی ب ــی پزشــکی، حیطــه آم ــا موضــوع دروس اصل ــی ب بالین
کلیــات آمــوزش پزشــکی، حیطــه تفکرعلمــی در علــوم پایــه بــا موضــوع ابعادســلولی 
مولکولــی ســالمت روان، حیطــه کار آفرینــی بــا موضــوع مدیریــت منابــع در کســب و 
کارهــای دانــش بنیــان، حیطــه مدیریــت نظــام ســالمت بــا موضــوع تعــارض منافــع 
در نظــام ســالمت کشــور و حیطــه مطالعــات میــان رشــته ای علوم انســانی و ســالمت 
ــوم انســانی  ــد پژوهش هــای زیســت پزشــکی از منظــر عل ــل و نق ــا موضــوع تحلی ب

ــود. ــزار می ش ســالمت برگ
ــدا در  ــاد، ابت ــن المپی ــرای شــرکت در ای ــد ب ــی توانن ــوم پزشــکی م دانشــجویان عل
ــن  ــجویان در ای ــام دانش ــت ثبت ن ــن مهل ــاً آخری ــد. ضمن ــام کنن ــگاه ها ثبت ن دانش
ــس از  ــه پ ــر اســت ک ــل ذک ــالم شــده اســت. قاب ــاه( اع ــروز )20 دی م ــاد، ام المپی
شــرکت دانشــجویان در آزمون هــای درون دانشــگاهی چهاردهمیــن المپیــاد علمــی 
ـ دانشــجویان علــوم پزشــکی کشــور در فروردیــن مــاه ســال 1401، اســامی آنهــا در 

ــالم می شــود. ــاد اع ــه المپی ــه دبیرخان ــاه 1401 ب 17 اردیبهشــت م
ــا ــای 19 ت ــرادی( در روزه ــه انف ــز )مرحل ــری متمرک ــون غربالگ ــام در آزم  ثبت ن

ــرد و  ــام می گی ــکی انج ــوزش پزش ــنجش آم ــز س ــایت مرک ــت در س  21 اردیبهش
ــود. ــزار می ش ــاه 1401 برگ ــرداد م ــز در روز 19 خ ــه اول نی ــون مرحل آزم

ــالم  ــاه 1401 اع ــر م ــری 6 تی ــون غربالگ ــج آزم ــه نتای ــت ک ــادآوری اس ــه ی الزم ب
می شــود و پــس از آن 30 تیــم راه یافتــه بــه مرحلــه بعــدی )کار گروهــی( معرفــی 
ــود و در  ــام می ش ــاه انج ــز در 15 مردادم ــا نی ــزارش گروه ه ــت گ ــوند. دریاف می ش
نهایــت آزمــون مرحلــه دوم کشــوری در شــهریور مــاه 1401 برگــزار خواهــد شــد.

ــری  ــد و دکت ــی، کارشناسی ارش ــع کارشناس ــجویان مقاط ــه دانش ــت ک ــی اس گفتن
ــه  ــوم پزشــکی سراســر کشــور شــاغل ب ــا دانشــکده های عل ــه ای دانشــگاه ها ی حرف
ــا تاریــخ برگــزاری اولیــن آزمــون از مجموعــه  ــا دانش  آموختگانــی کــه ت تحصیــل ی
ــی  ــاه از فارغ التحصیل ــر از شــش م ــاد در هــر دوره، کمت آزمون  هــای کشــوری المپی

ــال  ــدل کل و س ــن مع ــر گرفت ــدون در نظ ــد، ب ــز می توانن ــد، نی ــته باش ــا گذش آنه
تحصیــل، در ایــن المپیــاد شــرکت کننــد.

ــوم انســانی و ســالمت« و حیطــه  ــان رشــته ای عل ــاً در حیطــه »مطالعــات می ضمن
»کارآفرینــی در بســتر دانشــگاه های هــزاره ســوم«، عالوه بر دانشــجویان کارشناســی، 
 )Ph.D( کارشناسی ارشــد و دکتــری عمومــی، دانشــجویان مقاطــع دکتری تخصصــی
و دســتیاران )پزشــکی، دندانپزشــکی و داروســازی( هــم می تواننــد در ایــن المپیــاد 

شــرکت کننــد.
الزم بــه ذکــر اســت هــر فــردی کــه رتبــه یــک را در مرحلــه انفــرادی در هــر حیطــه 
بــه دســت آورد، نمی توانــد مجــدداً در همــان حیطــه شــرکت کنــد، همچنین شــرکت 
در یــک حیطــه و کســب رتبــه در آن، منعــی بــرای شــرکت در ســایر حیطه هــا در 

دوره هــای بعــدی ایــن المپیاد نیســت.

افزایش سقف و مدت بازپرداخت 
تسهیالت دانشجویی دانشگاه آزاد 

ــش  ــالمی، از افزای ــگاه آزاد اس ــجویان دانش ــاه دانش ــدوق رف ــس صن رئی
ــه  ــک هزین ــنه كم ــهیالت قرض الحس ــت تس ــدت بازپرداخ ــقف و م س
شــهریه دانشــجویی در مقاطــع مختلــف تحصیلــی از طریــق بانک هــای 

ــر داد. ــن دانشــگاه خب ــرارداد ای طــرف ق
ــت  ــدت بازپرداخ ــقف و م ــه س ــان اینک ــا بی ــی، ب ــید فضل ــید هادی س ــر س دکت
تســهیالت قرض الحســنه کمــک هزینــه شــهریه دانشــجویی دانشــگاه آزاد اســالمی 
ــرار ایــن  در مقاطــع مختلــف تحصیلــی، از طریــق دو بانــک قرض الحســنه طــرف ق
ــدای نیمســال  ــد از ابت ــه اســت، گفــت: دانشــجویان می توانن ــش یافت دانشــگاه افزای
دوم ســال تحصیلــی 1400-1401 در مقطــع کاردانــی تــا ســقف 100 میلیــون ریــال 
بــا بازپرداخــت 24 ماهــه، در مقطــع کارشناســی تــا ســقف 150 میلیــون ریــال بــا 
ــال  ــون ری ــا ســقف 200 میلی ــد ت ــه، در مقطــع کارشناسی ارش بازپرداخــت 36 ماه
ــا  ــال ب ــون ری ــا ســقف 300 میلی ــری ت ــه، و در مقطــع دکت ــا بازپرداخــت 36 ماه ب
بازپرداخــت 36 ماهــه و بــا نــرخ کارمــزد 2 الــی 3 درصــد، از تســهیالت قرض الحســنه 

ــوند. ــد ش ــجویی بهره من دانش

ــا هزینــه متقاضــی، مشــمول بیمــه عمــر  ــا بیــان اینکــه تمامــی تســهیالت ب وی، ب
ــه  ــاً ب ــوق، صرف ــش تســهیالت ف ــار داشــت: افزای ــود، اظه ــد ب ــکار خواه ــده بده مان
خاطــر ایجــاد امــکان پوشــش کامــل شــهریه بــوده، تــا دانشــجویان بــدون دغدغــه 
بــرای پرداخــت شــهریه، بتواننــد بــا آرامــش خاطــر بــه تحصیــالت تکمیلــی بپردازند.

رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســالمی خاطرنشــان کــرد: تمامــی 
فرآیندهــای مربــوط بــه اخــذ تســهیالت بانکــی، بــه صــورت مکانیــزه و غیرحضــوری 
ــه آدرس:  ــاجد ب ــامانه س ــگاه و س ــی دانش ــامانه آموزش ــق س ــتر وب و از طری در بس

https://.sajed.iau.ir انجــام می شــود.
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره:

اعالم  نتایج پذیرفته شدگان نهایي 
رشته  تحصیلي نیمه متمرکز فوریت هاي پزشکي

 پیش بیمارستاني در آزمون کارداني به 
کارشناسي ناپیوسته سال 1400

ـــان  ـــالم زم ـــوص اع ـــازمان در خص ـــن س ـــورخ 1400/06/29 ای ـــه م ـــرو اطالعی پی
ــت  ــر ظرفیـ ــد برابـ ــدگان چنـ ــه از معرفی شـ ــل مصاحبـ ــام مراحـ ــل انجـ و محـ
رشـــته  تحصیلـــي نیمه متمرکـــز کارشناســـي ناپیوســـته فوریت هـــاي پزشـــکي 
پیش بیمارســـتاني )کدرشـــته محل هاي 1180 تـــا 1222 مربـــوط بـــه کـــد 
رشـــته امتحانـــي 114( دانشـــگاه ها و دانشـــکده هاي علـــوم پزشـــکي در آزمـــون 
ـــرای انجـــام مراحـــل  ـــرر ب ـــان مق ـــه در زم ـــه کارشناســـي ســـال 1400 ک ـــي ب کاردان
ـــه  ـــط مراجع ـــات ذی رب ـــه مؤسس ـــش ب ـــل گزین ـــایر مراح ـــه و س ـــه، معاین مصاحب
ـــته  ـــی رش ـــدگان نهای ـــامی پذیرفته ش ـــه اس ـــاند ک ـــالع می رس ـــه اط ـــد، ب نموده ان
نیمه متمرکـــز مذکـــور، در درگاه ایـــن ســـازمان اعـــالم شـــده اســـت؛ بنابرایـــن، 
تمامـــی افـــرادی کـــه در ردیـــف پذیرفته شـــدگان قـــرار گرفته انـــد، الزم اســـت 
ـــه درگاه  ـــخ 1400/10/22 ب ـــام، از تاری ـــوه ثبت ن ـــان و نح ـــالع از زم ـــرای اط ـــه ب ک
اطالع رســـاني دانشـــگاه ها یـــا دانشـــکده های محـــل قبولـــي مراجعـــه نمـــوده 
و مطابـــق برنامـــه زمانـــي اعـــالم شـــده در درگاه اطالع رســـاني مؤسســـه محـــل 
قبولـــي و بـــا توجـــه بـــه مـــدارک ذیـــل، نســـبت بـــه ثبت نـــام خـــود در ایـــن 
ـــدگان  ـــالع پذیرفته ش ـــه اط ـــاً ب ـــد. ضمن ـــدام نماین ـــی اق ـــورت قطع ـــه ص ـــته ب رش
ـــان  ـــل آن ـــي از تحصی ـــراف قطع ـــه انص ـــه منزل ـــام، ب ـــدم ثبت ن ـــه ع ـــاند ک می رس

ـــد. ـــد ش ـــي خواه ـــي تلق ـــته قبول در رش

مدارك  الزم  براي  ثبت نام 
1- اصل و یک برگ تصویر از تمام صفحات شناسنامه.
2- اصل و یک برگ تصویر از پشت و روي کارت ملي.

3- شش قطعه تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاري.
ـــاي  ـــي از کده ـــا  یک ـــق ب ـــت مطاب ـــرادران( مي بایس ـــه )ب ـــام  وظیف ـــت  نظ 4-  وضعی
منـــدرج در صفحـــه 23، 24 و 25 دفترچـــه راهنمـــاي ثبت نـــام و انتخـــاب 
ـــال 1400  ـــته س ـــي ناپیوس ـــه کارشناس ـــي ب ـــون کاردان ـــي آزم ـــته هاي تحصیل رش

ـــد. باش
ـــمي  ـــت رس ـــا موافق ـــت ی ـــدان دول ـــراي کارمن ـــاالنه ب ـــي س ـــم مرخص ـــل حک 5- اص

ـــوع. ـــازمان متب ـــرط س ـــد و ش ـــدون قی و ب
6- اصـــل یـــا گواهـــي مـــدرک کاردانـــي )فـــوق دیپلـــم( حداکثـــر تـــا تاریـــخ 
ـــي  ـــا گواه ـــل ی ـــه  اص ـــه  ارائ ـــدگاني  ک ـــته  از پذیرفته ش ـــراي  آن دس 1400/11/30. ب
ـــده از  ـــد ش ـــي تأیی ـــه گواه ـــت ک ـــد، الزم اس ـــر نباش ـــي امکان پذی ـــدرک  کاردان م
ـــي را  ـــدرک کاردان ـــذ م ـــل اخ ـــي مح ـــوزش عال ـــه آم ـــا مؤسس ـــگاه ی ـــوی  دانش س

ـــرده،  ـــل نامب ـــه تحصی ـــتغال ب ـــد »اش ـــده باش ـــد ش ـــه در آن قی ـــد ک ـــه نماین ارائ
ـــان و  ـــت درم ـــا وزارت بهداش ـــاوري ی ـــات و فن ـــوم، تحقیق ـــد وزارت عل ـــورد تأیی م
ـــي  ـــت.« در صورت ـــي اس ـــالب فرهنگ ـــي انق ـــوراي عال ـــا ش ـــکي و ی ـــوزش پزش آم
ـــي وي  ـــد، قبول ـــده باش ـــل نش ـــرر فارغ التحصی ـــخ مق ـــه در تاری ـــرد پذیرفت ـــه ف ک

ـــد. ـــد ش ـــي خواه ـــل« تلق »باط
7- ارائـــه  اصـــل  گواهینامـــه انجـــام خدمـــات قانونـــي مقـــرر )طـــرح الیحـــه 
ـــدرک  ـــدگان داراي م ـــاني  پذیرفته ش ـــروي  انس ـــرح  نی ـــان  ط ـــاني(: پای ـــروي انس نی
ـــا 1400/11/30  ـــا تاریـــخ 1400/6/31 ی ـــد ت ـــي گـــروه آموزشـــي پزشـــکي  بای کاردان

ـــند. ـــته باش ـــرح داش ـــن ط ـــت در ای ـــت از خدم ـــي معافی ـــا گواه ـــد ی باش
دارنـــدگان مـــدرك كارشناســـي  تحصیـــل  ادامـــه  و  ثبت نـــام   -8
پیوســـته، بـــه شـــرط دارا بـــودن شـــرایط الزم، مطابـــق مفـــاد بنـــد 
انتخـــاب  »ه« منـــدرج در صفحـــه 19 دفترچـــه  راهنمـــاي ثبت نـــام و 
ناپیوســـته  کارشناســـي  بـــه  کاردانـــي  آزمـــون  تحصیلـــي   رشـــته هاي 

سال 1400 بالمانع خواهد بود.
ـــرکت در  ـــام و ش ـــرایط ثبت ن ـــد ش ـــه واج ـــادل، ک ـــدرك مع ـــدگان م 9- دارن
ایـــن آزمـــون بوده انـــد، الزم اســـت کـــه مطابـــق مفـــاد بنـــد »ط« منـــدرج در 
ـــي  ـــته هاي تحصیل ـــاب رش ـــام و انتخ ـــاي ثبت ن ـــه  راهنم ـــه 19 و 20 دفترچ صفح
آزمـــون کاردانـــي بـــه کارشناســـي ناپیوســـته ســـال 1400 نســـبت بـــه ارائـــه 

ـــد. ـــدام نماین ـــود اق ـــی خ ـــل قبول ـــگاه مح ـــه دانش ـــوط ب ـــی مرب گواه

یادآوری های مهم
ـــدرج  ـــي من ـــه زمان ـــق برنام ـــه مطاب ـــتند ک ـــزم  هس ـــدگان  مل ـــه  پذیرفته ش 1- هم
ــه  ــام بـ ــراي ثبت نـ ــود،  بـ ــي خـ ــل قبولـ ــه محـ ــاني مؤسسـ در درگاه اطالع رسـ
ـــادآوری  ـــه ی ـــد. الزم ب ـــه  نماین ـــان مراجع ـــل قبولي ش ـــکده مح ـــا دانش ـــگاه ی دانش
اســـت کـــه  عـــدم مراجعـــه به موقـــع بـــراي  ثبت نـــام، بـــه   منزلـــه  انصـــراف  از 

تحصیـــل در رشـــته  قبولـــي تلقـــي  مي شـــود .
متقاضیـــان گرامـــي مي تواننـــد ســـؤاالت خـــود را حداکثـــر تـــا تاریـــخ 
1400/10/27 در ســـاعت اداري بـــا شـــماره  تلفـــن:  42163 )كـــد 021( 
 و یـــا بـــا بخـــش پاســـخگویي اینترنتـــي ایـــن ســـازمان بـــه نشـــاني:

request.sanjesh.org مطرح نمایند.

   روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته )تولیمو( دوره های  

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

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

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

 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 الکترونیکي زبان انگلیسي پیشرفته تولیمو

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

با توجه به تماس ها و مکاتبات بسیار زیاد داوطلبان عزیز و مطالب مطرح شده در شبکه های 
و پذیرش  به سنجش  اجتماعی و مصاحبه های متعدد در خصوص موضوعات مربوط 
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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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  جهت  در  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  P ارائه سؤاالت مفهومی تستی که، ضمن 
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:
ایـن آزمون هـا در 3 فـاز کلی»تابسـتانه، مرحلـه ای و جامـع« و در 12 نوبـت برگـزار 

می شوند.
فـاز اول، آزمون هـای تابسـتانه اسـت که در دو نوبـت و در مـاه  هـای مـرداد و 
شـهریور 1400 برگـزار خواهنـد شـد. هدف اصلـی آزمون هـای تابسـتانه، بررسـی و 

مـرور کلـی مطالـب کتاب هـای درسـی پایـۀ دهـم خواهـد بـود.
توجـه: آزمون هـای تابسـتانه، فقـط بـرای سـه گروه آزمایشـی علـوم ریاضی و 

فنـی، علوم تجربـی و علوم انسـانی برگـزار خواهد شـد.
فـاز دوم، آزمون های مرحله ای اسـت که در هشـت نوبت از ابتدای سـال تحصیلی 
تـا پایـان اسـفند 1400 برگـزار خواهنـد شـد. آزمون های مرحلـه ای، بـر اسـاس 
تقسـیم بندی منابـع درسـی برگـزار می شـود؛ به طوری کـه در هـر مرحلـه از آزمون، 
طبـق تقسـیم بندي هاي انجام شـده، از داوطلبـان امتحـان بـه عمـل می آیـد؛ عـالوه 
بـر ایـن، در آزمـون هـر مرحله، از قسـمت یا قسـمت های مربوط به مراحـل قبل نیز 
امتحـان گرفتـه می شـود؛ لیکـن در هر مرحله، سـؤاالت امتحانـي، با تأکیـد بر منابع 
مربـوط بـه همـان مرحلـه طراحـي می شـود )بـراي مثـال، در مرحله سـوم آزمون، 
قسـمت هاي مربـوط بـه آزمـون اول و دوم هـم منظور شـده اسـت؛ با ایـن تأکید که 

بیشـتر سـؤاالت از قسمت سـوم خواهد بـود(.
هـدف کلـی ایـن آزمون هـا، بررسـی و نـگاه دقیق تـر بـه مطالـب کتاب های درسـی 
پایـۀ یازدهـم و ارزیابـی پیشـرفت تحصیلـی دانش آمـوزان در طـول سـال تحصیلـی 
اسـت؛ در ایـن میـان، آزمـون ویـژه ای )آزمـون مرحلـۀ 5( نیـز در نظـر گرفته  شـده 
اسـت کـه در پایـان امتحانات نوبت اول، در تاریخ 1400/10/24 برگزار خواهد شـد و 
هـدف آن، جمع بنـدی مطالـب نوبت اول اسـت که پـس از امتحانات تشـریحی نوبت 
اول برگـزار خواهـد شـد و طبـق آن، آمادگـی دانش آمـوزان بـر اسـاس پرسـش های 
چهارگزینـه ای اسـتاندارد مرتبـط بـا مطالـب ایـن نوبـت تحصیلـی مورد سـنجش و 

ارزیابـی قرار خواهـد گرفت.
فـاز سـوم، آزمون های جامـع بـوده کـه در دو نوبـت در مـاه  هـای فروردیـن و 
اردیبهشـت برگـزار خواهـد شـد. هدف ایـن آزمون هـا، آشـنایی کامـل دانش آموزان 
بـا پرسـش های چهارگزینـه ای همسـو و مرتبـط با سـؤاالت امتحانات خـرداد 1401 

ست. ا
جامـع،  آزمـون  همچنیـن  و  مرحلـه ای  آزمون هـای  از  هریـک  برگـزاری  از  پـس 
کارنامـه ای بـا اطالعـات بسـیار مفیـد و ارزنـده شـامل نمـره خـام دروس، میانگیـن 
نمـرات خـام نفـرات برتـر، رتبـه در هـر درس و رتبـه کل در مقایسـه بـا داوطلبـان 
شـهر، اسـتان و کشـور و نمـره کل عمومـی و اختصاصـی در زیرگروه های آزمایشـی 
در اختیـار داوطلبـان قـرار می گیـرد تـا داوطلبان بر اسـاس اطالعات منـدرج در این 

اطالعیه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهم 
ویژه دانش آموزان پایه یازدهم

)دوره دوم متوسطه(

 سال تحصیلی 1401-1400
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کارنامه هـا از میـزان آمادگـی خـود در هـر مرحله از آزمـون آگاهی یافته و نسـبت به 
رفـع نقـاط ضعـف خـود تـا برگـزاری آزمون مرحلـه بعـد اقـدام نماینـد، و در نهایت 
نیـز بـا شـرکت در آزمون هـا آمادگـی الزم را برای شـرکت در امتحانـات پایانی نوبت 

دوم )سـال 1401( کسـب  نماینـد.

زمـان و نحـوه توزیـع اینترنتـی کارت ورود بـه جلسـه و کارنامـه 
شـرایط  شـدن  مهیـا  صـورت  )در  سـنجش:  آزمایشـی  آزمون هـاي 

بـه صـورت حضـوری(. آزمـون  برگـزاری 
کارت ورود بـه جلسـه آزمون هـای آزمایشـی سـنجش بـرای کلیـه داوطلبـان 
سراسـر کشـور، از روز سه شـنبه قبل از برگزاری هر آزمون، منحصراً از طریق سـایت 
 www.sanjeshserv.ir :اینترنتـی شـرکت تعاونی خدمات آموزشـی بـه نشـانی
توزیـع می گـردد و داوطلبـان بـا مراجعـه بـه سـایت اینترنتـی فوق الذکر، نسـبت به 
پرینـت کارت ورود بـه جلسـه خـود اقـدام می نماینـد )در صـورت مهیـا شـدن 

شـرایط برگـزاری آزمون بـه صـورت حضوری(.
کارنامـه نتایج هـر نوبـت از آزمون های آزمایشـی سـنجِش یازدهـم، در بعدازظهر 
همـان روز برگـزاری هـر آزمـون، از طریـق سـایت اینترنتی شـرکت تعاونـی خدمات 
آموزشـی بـه نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشـر می گـردد. ضمنـاً به اطالع 
دانش آمـوزان می رسـاند کـه محاسـبه نمـره کل آزمون هـای آزمایشـی، بـر اسـاس 
آخریـن مصوبـات و ضوابـط سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور انجـام خواهـد شـد. 
همچنیـن نمـره آزمـون دروس عمومـی و اختصاصـی، هماننـد آزمون سراسـری و بر 
اسـاس نمـره آزمـون عمومـی )بـا توجه بـه ضرایب( به عـالوه سـه برابر نمـره آزمون 
اختصاصـی )بـا توجه بـه ضرایب( تقسـیم  بر مجموع کل ضرایب محاسـبه می شـود، 
کـه ایـن امـر می توانـد تجربـه مناسـبی بـرای دانش آمـوز در ارتبـاط بـا شـرکت در 

آزمون سراسـری سـال بعد باشـد.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

بـا توجـه بـه درخواسـت دانش آمـوزان، متقاضیانـی كـه كلیـه مراحـل 
آزمـون  هـای مرحـل ه ای )8 مرحله( و جامـع )2 نوبت( را بـه صورت یکجا 
ثبـت  نـام نمایند نیـز می تواننـد از تخفیف 20درصـدی ثبت نـام بهره مند 

گردند.
بـا توجـه به جدول شـهریه فـوق و هزینه های ثبت نـام مندرج در آن، ایـن امکان نیز 
فراهـم گردیده اسـت تـا دانش آمـوزان عزیـز، در صورت تمایـل، بتواننـد آزمون های 
سـنجِش یازدهـم را بـه تعـداد موردنیـاز و دلخواه، انتخـاب و در هر یـک از آزمون ها 
ثبت نـام نماینـد؛ بـه  عنـوان مثـال، دانش آمـوز می توانـد متقاضی سـه نوبـت آزمون 

مرحلـه ای و یـک نوبت آزمون جامع باشـد.
البتـه، بـا توجـه بـه اینکـه آزمون هـای آزمایشـی سـنجش، مجموعـه 
آزمون هایـی اسـت كه هـر یک مکمـل دیگری اسـت و شـركت در تمامی 
آنهـا، دانش آمـوز را گام  بـه  گام آماده تـر می نمایـد، لـذا توصیه می شـود 
كـه دانش آمـوزان عزیز، در كلیـۀ آزمون هـای مرحله ای و جامـع،  به  طور 

نمایند. ثبت نـام  یکجـا 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه جدول تکمیلـی مربوط بـه هزینه هـای ثبت نام، بـرای دانش 
آموزانـی کـه مایـل بـه انتخـاب آزمون هـای آزمایشـی سـنجِش یازدهـم به صـورت 
 www.sanjeshserv.ir :تلفیقی هسـتند، در سـایت اینترنتـی ثبت نام آزمون هـا 

درج شده است.
شـایان ذکر اسـت که دانش آموزان برای اسـتفاده از تخفیف، بهتر اسـت کلیه مراحل 
آزمـون )8 مرحلـه و 2 نوبـت جامع( را خریداری نمایند تـا ضمن برخورداری از تعداد 

آزمون های آزمایشـی سـنجِش یازدهم، از تخفیف 20 درصدی نیز بهره مند شـوند.
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:
آزمون هـاي  در  شـرکت  بـه  عالقه منـد  دانش آمـوزان  اینترنتـی:  پرداخـت 
آزمایشـی سـنجش در سراسـر کشـور مي تواننـد بـا اسـتفاده از کارت هـای بانکـی عضو 
 شـبکه شـتاب و مراجعـه بـه سـایت شـرکت تعاونـی خدمـات آموزشـی بـه نشـاني:

www.sanjeshserv.ir نسـبت بـه ثبت نام در این آزمون هـا اقدام و کدرهگیري 
نمایند. دریافت 

نکتـه مهـم: الزم به ذکـر اسـت کـه خریـد اینترنتـی کارت اعتباری 
ثبت نـام، نشـان دهنده ثبت نـام نهایی دانش آمـوز نبوده و الزم اسـت 
کـه متقاضیـان، بعد از خریـد کارت اعتبـاری )دریافت شـماره پرونده 
و شـماره رمـز(، به لینـک ثبت نـام مراجعه نمـوده و  ثبت نـام خود را 
نهایی و شـماره پرونـده و کد پی گیـری 16 رقمی را دریافـت نمایند.

دانش آمـوزان گرامـی، پـس از مطالعـه دقیـق دفترچه راهنمـای ثبت نـام، در صورت 
داشـتن هرگونـه سـؤال در خصـوص شـرایط و ضوابـط ثبت نـام، می تواننـد بـا خـط 
ویـژه 42966-021 )صـدای داوطلـب( تمـاس حاصل نمایند. سـاعات تمـاس: صبح 

8:30 الـی 12:30 و عصـر 13:30 الـی 16:00.

ثبت نام گروهـی از طریق مـدارس: دبیرسـتان هایی کـه مایل هسـتند براي 
سـهولت ثبت نـام به  صورت گروهـی از دانش آموزان خود ثبت نام بـه عمل آورند، بعد 
از مطالعه دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، مي توانند، 
در صورت داشـتن هرگونه سـؤال، در سـاعات: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 
الی 16:00 با شـماره تلفن های 88844791 الـی 88844793 تماس حاصل نمایند.

نکات مهم:
1- ثبت نـام کلیـه نوبت هـا و مراحـل آزمون هـا، از جملـه آزمـون جامـع نیـز، در این 

مرحلـه انجام می شـود.
2- وجوهـی کـه بـه اشـتباه بـه حسـاب این شـرکت واریـز می گـردد، منحصـراً پس 
از طـی مراحـل اداری مربوطـه قابـل اسـترداد اسـت؛ لـذا داوطلبـان بایـد در هنـگام 

ثبت نـام اینترنتـی و انتخـاب تعـداد آزمون هـا دقـت الزم را بـه  عمـل آورنـد.

ثبت نام تلفنی:
بـا توجـه بـه وضعیـت ایجـاد شـده بـه دلیـل بحـران ویـروس کرونـا، امکانـی فراهم 
گردیـده اسـت تـا ثبت نام بـرای کلیه داوطلبان سراسـر کشـور )تهران و شهرسـتان ( 
آزمایشـی  آزمون هـای  متقاضـی  دبیرسـتان های  و  آموزشـی  مراکـز  همچنیـن  و 
سـنجش، در صـورت تمایـل، بـه صـورت تلفنـی بـا شـماره 88321455-021 نیـز 
انجـام شـود و داوطلبـان بتواننـد بـا اسـتفاده از ایـن روش هم نسـبت بـه ثبت نام در 

ایـن آزمون هـا اقـدام نماینـد. 

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

گام اول: پرداخـت مبلـغ ثبت نـام و دریافت شـماره پرونده و رمز عبـور )پرداخت از 
طریـق کارت هـاي بانکي عضو شـبکه شـتاب و به  صورت اینترنتی اسـت(.

لینـک ثبت نـام  اسـت:  ارائـه  شـده  فـرم ثبت نـام )در سـایت  گام دوم: تکمیـل 
جدیـد(. ثبت نـام  سـنجش/  آزمایشـی  آزمون هـای 

گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.
شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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یکی از مســائلی کــه در مطالعه و آمادگــی داوطلبان 
کنکــور نقش مهمی دارد، همــکاری و همراهی والدین 
با این عزیزان برای فراهم کردن شــرایط زندگی است؛ 
به گونه ای کــه دانش آموز، فرصت کافی برای مطالعه و 
اســتراحت داشته باشد. همچنین فراهم کردن محیطی 
امن، همراه با آرامش و ســایر امکانات در حد توان برای 
فرزندان، از دیگر مواردي اســت کــه والدین مي توانند 
در ایجاد آن نقش داشــته باشند. والدین باید در مواقع 
بحرانی و ســخت، با فرزند کنکوری شان همدلی نمایند 
و فضای مناســبی را ایجاد کنند تا آنان بتوانند خود را 
در آن فضا قرار داده و توانمندی هایشان را اثبات کنند. 
مهم ترین کاری که والدین می توانند انجام دهند، همراه 
بودن اســت، و این همراه بودن، می تواند شــامل موارد 
مختلفی شود که بســته به خواست داوطلبان و توان و 
امکانــات والدین، متفاوت اســت. از مهم ترین کارهایی 
که شــما والدین عزیز در راســتای همدلی با فرزندان 

کنکوری تان می توانید انجام دهیــد، می توان به موارد 
زیر اشاره کرد:

1- با فرزندانتان دوست باشید
آیــا تا به حال به این موضوع دقت کرده اید که فرزندان 
هر خانــواده ای، دوســتانی دارند که ســعی می کنند 
حرف های خود را با آنها در میان بگذارند، با آنها درد دل 
کنند و برای حل مشکالتشــان از آنها کمک بخواهند؟ 
این موضوع، بیشــتر به آن دلیل است که یا آنها والدین 
را برای طرح مشکالتشــان به اندازه دوستانشــان قابل 
اعتمــاد نمی دانند و یا احســاس می کننــد که روابط 
آنها با والدینشــان به گونه ای نیست که بتوانند راحت، 
مشکلشــان را با آنها در میان بگذارند، و تصور می کنند 
که در صورت طرح چنین مشــکالتی برای والدین، آنها 
عکس العمل خوبی از خودشــان نشــان نمي دهند یا به 

خاطر بروز مشکالت، بچه ها را سرزنش مي کنند. 

چنین شــرایطی درباره کنکور هم صادق است. ممکن 
اســت که فرزند کنکــوری شــما در برنامه ریزی، نحوه 
مطالعه، میزان مطالعه، نتیجه گیری از میزان تالش خود 
و ... دچار مشکل شده باشد. در چنین شرایطی، وي به 
دنبال فردی است که برای حل مشکل یا تسکین خود از 
او کمک بگیرد، و معموالً اگر فضا و کانون خانواده برای 
طرح مشــکلش مناسب نباشد یا وي این فضا را مناسب 
نبیند، از دوســتانش کمک می خواهد. گرچه این افراد 
گاهــی می توانند راهنمایی های خوبــی برای فرزندتان 
نیز داشته باشــند، اما گاهی نیز ممکن است که فرزند 
شما نتواند نتیجه خوبی از این دوستی ها و راهنمایی ها 

بگیرد. 
ایجاد روابط دوســتانه در میان والدین و فرزندان، یکی 
از مهم ترین مسائل تربیتی است. درباره کنکوری ها این 
روابط، به خاطر شــرایط خاصی که آنها در آن به ســر 
می برند، مهم تر است؛ پس سعی کنید برای اینکه فرزند 
شــما از نتیجه تالش خود در ایــن دوره، نتیجه خوبی 
بگیرد، حتماً روابط خوب و دوســتانه ای را با او در پیش 
بگیرید و به وي نشان دهید که دوستش دارید و رفتاری 
با او داشــته باشــید که به وي القا کنــد که مانند یک 
دوســت، و نه از موضع برتر و به عنوان بزرگ خانواده، 
خواهان پیشرفت او هستید. ضمناً از نصیحت کردن پی 
در پی وي بپرهیزید و اجازه دهید تا او در کنار شــما 
احســاس آرامش کند. حتی اگــر تخصصی هم 
درباره مشکل وي ندارید، به او نشان دهید 
که مانند یک دوســت خوب و واقعی 
در کنار وي هستید و حمایتش 

می کنید 

والدين همراه در کنار 

فرزندان موفق

والدين همراه در کنار 

فرزندان موفق
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تا مشکلش برطرف شود. افرادی که بیشتر مورد محبت 
و تکریم واقع می شــوند، امید بیشتری خواهند داشت؛ 
پس با ابراز عشــق و محبت خود، امید به موفقیت را در 

او تقویت کنید.

فرزندانتان  برای مطالعه  را  مناسبی  2- محیط 
فراهم کنید

بســیاری از والدین تصور می کنند که در زمان آمادگی 
برای کنکور، این فقط فرزند کنکوری آنهاســت که باید 
تالش کنــد و به نتیجه برســد و آنها هیچ نقشــی در 
رسیدن فرزندشــان به این هدف ندارند؛ در صورتی که 
در طول زمــان آمادگی برای کنکور، والدین هم باید به 
نوعی کنکور را تجربه کننــد. یکی از مهم ترین وظایف 
خانواده ها در این مدت، آن اســت کــه محیط خانه را 
برای فرزنــد کنکوری خود به گونه ای آماده کنند که او 
بتواند به راحتی درس بخواند و از نظر ســر و صدا، رفت 
و آمد مهمانان، مکالمه های تلفنی و ... مشــکلی نداشته 
باشد. برای این منظور، شــما والدین عزیز می توانید از 
ســایر اعضای خانواده نیز کمک بگیرید و فضای شاد و 
مهربانانه ای را در خانه فراهم کنید. اگر فرزند شما شاهد 
رابطه   گرم و محبت آمیز افراد خانواده با یکدیگر باشــد، 
قطعاً تمرکز و آرامش بیشتری خواهد داشت و بهتر درس 
می خواند. از طرح مسائل اختالف  برانگیز و درگیری های 
لفظی و رفتاری با اعضای خانواده، جداً خودداری کنید و 
مسائل و مشکالت خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی را در 
ایام کنکور، وارد فضای خانواده تان نکنید؛ چون آرامش 

و تمرکز فرزندتان را از بین مي برد. 
در زمانی که فرزند شما مشغول مطالعه است، سر و صدا 
و تماشــای برنامه های تلویزیونی را به حداقل برسانید و 
به نزدیکان و دوســتان خود به روشنی و راحتی بگویید 
که به دلیل کنکــوری بودن فرزندتان، پذیرایی و دید و 
بازدیدهایتان را به حداقل رسانده اید. ضمناً مکالمه های 
تلفنی خود را محدود به زمان هایی بکنید که فرزند شما 
در خانه نیســت، و برنامه های تفریحی تان را، حتی اگر 
فرزند کنکوری تان اصرار دارد که می توانید به این برنامه 
بپردازیــد، به زمانی موکول کنید که او نیز بتواند در آن 
شــرکت کند و کمی از تنش و استرس کنکور در خود، 

بکاهد.
نکته دیگری که شما والدین عزیز باید حتماً به آن توجه 
داشته باشید، این است که به تغذیه فرزند کنکوری خود، 
بیش از گذشته اهمیت دهید. منظور ما از یاد آوري این 
سخن، آن نیست که غذاهای گران و پرهزینه اي را برای 
وي فراهم کنید؛ بلکه غرضمان آن اســت که در تغذیه 
روزانه او حتماً مواردی را بگنجانید که در یادگیری بهتر 
وي و کاهش اســترس و اضطرابش کمک می کند؛ البته 
گاهی نیز با مهیا نمودن غذاهای مورد عالقه او، نشــان 

دهید که برای وي و زحمتی که می کشــد، ارزش قائل 
هســتید. موفقیت در کنکور را یــک پیروزی خانوادگی 
تلقی کنید و برای موفقیــت عضو کنکوری خانواده تان 
از هیــچ راهکاری دریغ نکنید و همــه امکانات را برای 
حصول به موفقیت او به کار بگیرید. اگر شما سعی کنید 
که محیط منــزل را برای آمادگی فرزند کنکوری تان به 
خوبــی مهیا کنید، وي نیز لطف شــما را خواهد دید و 
تالش بیشتری برای موفقیت در آزمون سراسری خواهد 

کرد. 

3- او را با دیگران مقایسه نکنید
یکی از بدترین کارهایــی که والدین می توانند در مورد 
فرزند کنکوری خود انجام دهند، این است که او را با یکی 
از کنکوری های فامیل یا دوست یا افرادی که در گذشته 
کنکور داده اند، مقایســه کنند. این مقایسه می تواند به 
شدت برای وي آسیب ر ســان باشد؛ چرا که فرزند شما 
به خاطر به ســر بردن در مراحل مختلف آمادگی برای 
کنکور، استرس و نگرانی خاصی را پشت سر می گذراند 
و ایــن کار شــما و آوردن مصداق هــای مختلف، باعث 
می شــود تا او بیشتر احساس نگرانی و استرس کند؛ در 
حالی که اســترس زیاد باعث کاهــش میزان فعالیت و 
نتیجه گیری وي می شود؛ به عالوه، ممکن است افرادی 
که شما آنها را با فرزند کنکوری خود مقایسه می کنید، 
واقعاً آن طور مطالعه نکرده باشند که شما در موردشان 
صحبــت می کنید؛ زیــرا نتیجه نهایی، پــس از کنکور 
مشخص می شود، نه طبق فرض ها و سخنان اطرافیان! 

موضوع دیگری که باید به خاطر داشــته باشــید، این 
اســت که ســبک و نوع مطالعه، میــزان یادگیری، نوع 
برنامه ریــزی، میزان مطالعه و ... هر داوطلبی با داوطلب 
دیگر فرق می کند. ممکن است که فرزند شما با یک بار 
مطالعه یک درس، به خوبی آن را یاد بگیرد، یا در درس 
یا دروســی استعداد داشــته و در برخی از دروس دیگر 
احتیاج به مطالعه بیشــتر داشته باشد؛ پس تالش کنید 
تــا به جای اینکه با مقایســه فرزندتان با دیگران، باعث 
نگرانی و استرس وي شوید، او را با خودش مقایسه کنید 
و به خاطر درس هایی که مطالعه کرده و پیشرفتی که از 
زمان آمادگی کنکور تاکنون داشته است، تشویق کنید 
و به وي نشان دهید که زحمت و تالشش را می بینید و 

برای آن ارزش قائل هستید. 

4- باعث استرس او نشوید
یکی از مسائلی که استرس را در داوطلبان کنکور بیشتر 
می کنــد، نگرانی هــای والدین اســت. والدین به خاطر 
نگرانی هاي خود، کارهایــی را انجام می دهند که باعث 
استرس و اضطراب بیشتر کنکوری ها می شود. جمالتی 
مانند: »درس خواندی؟ تست زدی؟ چند درصد زدی؟« 

و ... بیشــتر از اینکه تأثیر مثبت داشــته باشــد، سبب 
ایجاد تنش و اســترس در فرزند کنکوری آنها می شود. 
همچنین بیان جمالتی نظیر: »تو که همیشــه در حال 
اســتراحتی«، »این قدر تلویزیون تماشــا نکن«، »بس 
است دیگر؛ از پشــت کامپیوتر بلند شو« و مانند اینها، 
تأثیر بســیار بدی روی ذهن یک داوطلب کنکور خواهد 
گذاشــت؛ زیرا باید قبل از هر چیز به این موضوع توجه 
داشته باشید که فرزند شما برنامه ای به منظور مطالعه و 
آمادگی در کنکور دارد و طبق آن برنامه در حال درس 
خواندن اســت، و اگر شما وي را در حال انجام کارهای 
متفرقه می بینید، این موارد، بخشی از برنامه استراحت 
اوســت. حتی اگر مطمئن باشید که فرزند شما به اندازه 
دیگران تالش نمی کند، این کار شما و این طرز صحبت 
کردن شما با وي، باعث می شــود تا او دچار استرس و 
اضطراب بیشتری بشــود و نتواند تصمیم درستی برای 
آماده شــدن در کنکور بگیرد و برنامه ریزی مناسبی در 

این زمینه داشته باشد.
تــالش کنید تا به جای اســتفاده از جمالت توبیخی و 
جمالتی که باعث ناامیدی و اســترس او می شــود، از 
جمالت انگیزشی و مثبت استفاده کنید. انجام این کار، 
نه تنها باعث می شــود تا از استرس فرزند کنکوری شما 
کم شــود، بلکه باعث می شود تا وي انگیزه و اعتماد به 
نفس خوبی پیدا کرده و با جدیت مشغول مطالعه شود. 
به یاد داشــته باشــید که خانواده ها، بیشترین نقش را 
بــرای افزایش تمرکز، انرژی و روحیــه داوطلبان دارند؛ 
بنابراین، به کارهــای مثبت و خوب و مطالعه فرزندتان 
توجه نشــان دهید و از او قدردانــی کنید، تا انرژی اش 
بیشتر شود. بر زبان آوردن جمالتی نظیر: »واقعاً خسته 
نباشی«، »اراده  ات برای درس خواندن، تحسین  بر انگیز 
اســت« و ... تأثیر بسیاری در باال بردن روحیه  داوطلب 
کنکوری دارد. زمانی کــه داوطلب کنکور تصور می کند 
که از نگاه والدینش فردی فعال، درســخوان، باهوش و 
تواناست،  آرامشــی وصف  نشدنی به وي دست می دهد 
که جلوی بروز بسیاری از اضطراب  ها و استرس ها را در 
او می گیرد. ضریب موفقیت هر داوطلب، برابر اســت با 
ضریب اعتماد به نفس وي؛ بنابراین، خانواده ها با انجام 
یک رفتار مناسب و گفتن کالم های امیدبخش خود، تا 
می توانند، باید حس خودباوری و احساس شایستگی و 

تفکر مثبت داوطلب کنکور را تقویت کنند.

5- انتظارات خود را تعدیل کنید
 همه والدین آرزو دارند که فرزندشــان در مسأله ادامه 
تحصیل و سایر امور زندگی، فرد موفق و پیروزی باشد؛ 
اما این آرزو نباید باعث شــود تا شــکافی بین شــما و 
فرزندتان به خاطر توانایی هــای او به وجود آید. به این 
موضوع توجه داشته باشــید که هر فردی در زمینه ای 
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خاص اســتعداد دارد و نباید شــما از وي 
توقع داشــته باشــید که طبق میل شما عمل 

کند و آنچه شما می خواهید، همان بشود. انتظارات 
بیش از حد داشــتن از فرزندان در انتخاب رشــته های 
تحصیلی یا دانشــگاه های خاص، اگر خــارج از توان او 
باشــد، روحیه امید را در وي تضعیف کــرده و او را از 
موفقیت باز می دارد، و در واقع، نه تنها وي را به چیزی 
که شــما انتظار دارید نمی رساند، بلکه مانع ظاهر شدن 
او در حد توانایی هایش می شــود؛ پــس به جای اینکه 
هــدف کنکور و آینده وي را مشــخص کنید، به او ایده 
بدهید و راهنمایی اش کنید تا طبق شناختی که از خود 
و اســتعدادهایش دارد، بتواند در سمت و سویي خاص 
حرکت کند. مطمئن باشید که اگر فرزندتان در کنکور، 
طبق میل و اســتعدادهای خودش پیش رود، حتماً در 

آینده فرد بسیار موفق و برجسته ای خواهد شد.

6- به او فرصت جبران بدهید
همــه ما در دنبال کردن اهداف و مســیر زندگی خود، 
گاهی دچار اشتباه می شــویم. فرزند کنکوری شما نیز 
از این امر مســتثنی نیســت. اگر فکر می کنید که وي 
تا االن برنامه خوبی نداشــته، بــه خوبی مطالعه نکرده 
یــا در یادگیری بعضی از درس ها دچار مشــکل بوده و 
کاری بــرای رفع این مشــکل انجام نداده اســت، به او 
فرصــت جبران دهید. اگر فرزند شــما متوجه ضعف ها 
و مشــکالت خود نشده اســت، با آرامش و در محیطی 
دوســتانه، اشتباهات وي را گوشزد کنید، و اگر خودش 
متوجه نقص ها و مشکالتش شده است، اجازه ندهید که 
احســاس یأس و ناامیدی کند؛ بلکــه با واقع بینی، او را 
در برنامه ریزی براي رفع نقاط ضعفش یاری کنید تا با 

انرژی بیشتری به کار خود ادامه دهد.

7- با او هماهنگ باشید
برنامه درسی، خواب و استراحت عضو کنکوری خانواده 
اهمیت زیادی دارد؛ پس سعی کنید تا حد امکان، با او 
هماهنگ باشــید. به همین خاطر، بعد از خوابیدن وي 
بیدار نمانید و با روشن گذاشتن چراغ ها، تلویزیون و سر 
و صدا کردن، آرامش او را به هم نزنید. بخشــي از وقت 
خود را نیز به وي اختصاص دهید و با او همراه باشــید. 
اگر وي فرصتی را برای اســتراحت در برنامه مطالعاتی 
خود در نظر گرفته است، سعی کنید تا در صورت تمایل 

فرزند کنکوری تان، مدتی را هم با او بگذرانید. 
نکات زیر نیز می تواند به موفقیت بیشــتر شما 

والدین در این زمینه كمک كند:
1- ترس هــا و نگرانی های خود را با خداوند مهربان در 
میــان بگذارید و از دریای پر مهــر وي برای فرزندتان 

طلب موفقیت کنید. 

2- از تذکــر مداوم به فرزندتان 
در مــورد درس  خوانــدن و عواقب 

درس نخواندن، پرهیز کنید؛ چون تمایل 
او را به خواندن درس کمتر می کند. 

3- خطاها و اشــتباهات فرزندتان را بزرگ نکنید و با 
احترام و آرامش، وي را به جبران آن خطا تشویق کنید.
4- اعتماد خود را به توانایی او برای جبران کاستی ها و 
بهتر شــدن، با خوشحالی و شادی اعالم کنید و از ابراز 
انتظارات خارج از توان فعلی وي، خودداری کنید؛ چون 

موجب افزایش اضطراب او می شود.
5- به احساسات درونی )ترس ها و نگرانی ها و آرزوها و 
تمایالت( وي احترام بگذارید و به درد دل های او توجه 
داشته باشــید. گوش مهربان و شنوای شما وي را آرام 

می کند و به او انرژی می دهد.
6- برای کمک به فرزندتان در امور درسی، آماده باشید، 
و اگر درخواســت کمک کرد، به وي کمک کنید؛ اما در 

کار درسی او هرگز دخالت نکنید.
7- هنــگام کمک کــردن به فرزندتــان در درس ها، به 
توانایی های وي توجه کنید و نقاط ضعف او را با مهربانی 
یادآوری کنید و کمک کنید که توانایی هایش را نشان دهد.

8- از برنامه درسی فرزندتان کاماًل مطلع باشید.
9- در کمک رســانی بــه فرزندتــان، از بی حوصلگــی 
و بد اخالقــی و جــّر و بحــث و تحقیــر و ســرزنش و 

مّنت  گذاشتن  بر سر او، به شدت پرهیز کنید.
10- با دبیران و مشاوران فرزندتان ارتباط مداوم داشته 
باشید و از نظرات آنها در مورد وضعیت درسی و رفتاری 

وي، اطالع دقیق به دست آورید.
11- به جای اصرار بر قبولی وی در کنکور و وارد کردن 
فشــار روحی و اســترس به فرزندتان، به روند فعالیت 

درسی و خالقیت رفتاری او توجه کنید.
12- آمال و آرزوهای درسی و شغلی خودتان را متوجه 
فرزندتان نکنید و برای او هدف خاصی را مشخص نسازید.

13- در مواقع بحرانی با فرزندتان همدلی کنید.
14- فضای مناســبی را که دانش آموز بتواند خودش را 
در آن فضا قرار دهــد و توانمندی هایش را اثبات کند، 

براي وي ایجاد کنید.

 15- بنیه  علمی
 فرزند دانش آموزتان 

را تقویت کنید و در حدی 
کــه در تــوان داریــد، نیازهای 

کنکوری او را بر طرف سازید.
16- گاهی یک خانواده، از نظر مالی در حدی 

نیست که بتواند فرزندش را به کالس های کنکور 
بفرستد یا کتاب ها و وسایل کمک آموزشی مناسبی را 
برایش تهیه کند؛ در چنین مواقعی توصیه می شــود که 
توانمندی های فرزندتان را دریابید و همان ها را تقویت 

نمایید و با همان امکانات کم، وي را یاری کنید. 
17- اگــر از نظر مالی در مضیقه هســتید، به فرزندتان 
نشــان دهید که تمام ســعی خود را بــرای موفقیت او 
انجام داده ایــد؛ مثاًل به وی بگویید: »خیلی متأســفم 
کــه نمی توانم از نظر مالی به تو کمــک کنم. حاال که 
نمی توانم به کالس های چند میلیونی کنکور بفرستمت، 
در عوض برایت CD کمک آموزشی تهیه می کنم یا به 
کالس تست زنی می فرســتمت«. گفتن این جمالت به 
دانش آموز، نشــان می دهد که والدینش همه تالششان 
را بــرای موفقیت وي انجــام می دهند؛ پس او نیز قوت 
قلب مي گیرد و تالش خود را برای رســیدن به هدفش 

بیشتر خواهد کرد.
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دانشجویان رشته ها ی هنری، بیش از هر رشتۀ دیگر، باید عاشق و سرسپردۀ رشتۀ خود 
باشند؛ دانشجویانی که، عالوه بر عالقه مندی، باید  توانمندی،  مهارت و خالقیت الزم 
را  برای تحصیل در هر رشته نیز داشته باشند؛ خالقیتی  که تا حدودی ژنتیکی است، 
و توانمندی و مهارتی که نیاز به  تالش و کوشش بسیار داوطلب دارد؛ از همین رو، گروه 
آزمایشی هنر، یک گروه شناور با سؤال ها یی تخصصی و گاه دشوار است تا داوطلبانی که 
به راستی توانمند و عالقه مند هستند )فارغ از اینکه در مدرسه چه رشته ای را خوانده اند( 
این  آزمون  سؤال ها ی  که  است  شده  باعث  امر  همین  شوند.  هنری  رشته ها ی  جذب 
گروه آزمایشی،  محدود به  یک مجموعه از کتاب ها ی درسی مشخص نباشد و طراحان 
سؤال های گروه آزمایشی مورد بحث، به خالقیت و اطالعات عمومی داوطلبان نیز توجه 
بسیاری داشته باشند؛ بنابراین، برخالف تصور تعدادی از داوطلبان، موفقیت در این گروه 
آزمایشی، به دانش، خالقیت و توانمندی ها ی بسیاری نیاز دارد و فردی که صرفاً به دلیل 

شناور بودن گروه آزمایشی هنر در آن ثبت نام می کند، قطعاً موفق نخواهد شد.
در سال 1400، 99 هزار و 593 داوطلب گروه آزمایشی هنر در جلسه آزمون سراسری 
حضور داشته اند. در این گروه آزمایشی، تنها در دروس عربی، معارف اسالمی، زبان خارجی 
و خالقیت تصویری و تجسمی، تعداد معدودی از داوطلبان به 100 درصد سؤال ها  پاسخ 
صحیح داده اند؛ تا آنجایی که در درسی مثل خالقیت نمایشی، هیچ یک از داوطلبان، 
موفق به کسب نمرۀ خام 60 درصد و باالتر نشده اند، یا در درسی مثل درک عمومی هنر، 
میانگین نمرۀ خام پاسخگویی کلیۀ داوطلبان، نیم درصد است! همچنان که در درس 
خالقیت موسیقی، حدود 86 درصد داوطلبان نیز هیچ درصد مثبتی نیاورده اند؛ یعنی یا 
درصد منفی کسب کرده یا  اصاًل به سؤال ها  پاسخ نداده اند، و یا به خاطر پاسخ ها ی منفی 
زیاد، اثر سؤال ها یی که درست پاسخ داده اند نیز از بین رفته و درصد آنها صفر شده است! 
در درس خالقیت نمایشی، 75/8درصد داوطلبان، و در درس خواص مواد نیز  77/5 درصد 

داوطلبان همین وضعیت را داشته اند!
است  آن  بیانگر  گزارش،  این  جدول ها ی  در  شده  ذکر  آمار 
که تعداد قابل توجهی از داوطلبان گروه آزمایشی هنر، بدون 
گروه  این  بودن  پایۀ شناور  بر  فقط  و  عالقۀ الزم  و  آمادگی 
این در حالی است  آزمون آن شرکت کرده اند؛  آزمایشی در 
هنر،  آزمایشی  گروه  رقمی  تک  و  برتر  داوطلبان  تمامی  که 
اذعان دارند که برای موفقیت در آزمون آن، مطالعه ای جدی 
داشته و کتاب ها ی متعددی را مطالعه کرده اند، و حتی برای 
توانمند شدن در دروسی مثل درک عمومی هنر، به مطالعۀ 

دایره المعارف ها  و منابع اینترنتی متعدد روی آورده اند.
پس اگر به راستی تمایل دارید که در گروه آزمایشی هنر به 
صورت موفقیت آمیز شرکت کنید، از همین امروز، یک مطالعۀ 
بسیار جدی در زمینۀ دروس این گروه آزمایشی داشته باشید 
و مطمئن باشید که نمی توانید بر حسب حدس و گمان یا بر 
پایۀ اطالعات عمومی محدود خود، به سؤالی از میان سؤال های 

تخصصی آن پاسخ دهید.
توجه داشته باشید که میانگین ذکر شده در هر سال، با سال 
دیگر متفاوت است؛ برای مثال، در آزمون سراسری سال 1399 
داوطلبان، درصد  نمایشی  36/99 درصد  در درس خالقیت 
صفر را کسب کرده اند، و در سال 1400 این آمار در درس 

خالقیت نمایشی 49/51 درصد بوده است.
در این جدول، به غیر از داوطلبانی که به تمامی یا اکثر قریب به اتفاق سؤال ها  پاسخ 
غلط داده و در نتیجه درصد30- تا 33- را کسب کرده اند، داوطلبانی که به هیچ یک از 
سؤال ها ی یک درس پاسخ نداده یا به دلیل پاسخ ها ی غلط، تأثیر سؤال ها یی که صحیح 
پاسخ داده اند نیز از بین رفته و درصد صفر را کسب کرده اند، و داوطلبانی که به 100 درصد 

سؤال ها  پاسخ صحیح داده اند، سایر داوطلبان در گروه ها ی 10درصدی بررسی شده اند.
  در ضمن، برای پذیرفته شدن در رشته ها ی با آزمون، سوابق تحصیلی یک داوطلب نیز 
محاسبه می شود می شود )برای فارغ التحصیالن نظام آموزشی جدید )3 – 3 – 6(، که 
دیپلم خود را 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(؛ یعنی، امکان دارد که داوطلبی در آزمون سراسری، درصدهای 
مطلوبی کسب نکرده، اما سوابق تحصیلی خوبی داشته باشد و سوابق تحصیلی مثبت وی، 
در پذیرش نهایی اش مؤثر واقع شود .همچنین در تعدادی از رشته ها ی هنر، از داوطلبان، 
آزمون عملی با ضریب تخصصی 4 یا 6 گرفته می شود که نقش بسیار مهمی در پذیرش 

دانشجو در رشتۀ مورد نظر دارد.   
 در نهایت اینکه، نباید تصور کرد که یک داوطلب با نمره های منفی یا بسیار پایین در 
درس ها ی مختلف، می تواند در رشته ها ی پرطرفدار این گروه آزمایشی پذیرفته شود. اگر 
داوطلبانی را می شناسید که حتی در رشته ها ی پرطرفدار گروه آزمایشی هنر با نمره منفی 
پذیرفته شده اند، دلیلش آن است که این افراد به احتمال قوی در سایر درس ها یا در 
آزمون عملی رشته ای که در آن پذیرفته شده اند، نمرۀ خوبی کسب کرده اند؛ ضمن اینکه 
داوطلبانی که در آزمون سراسری نمره منفی می آورند، در رشته محل ها یی که مطلوب اکثر 

داوطلبان هستند قطعاً پذیرفته نخواهند شد.

وضعیت پاسخگویی داوطلبان 
گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری سال 1400

تعداد و میانگین نمرات آزمون سراسری سال 1400 حاضران در جلسه گروه آزمایشی  هنر

محدوده  نمره

زبان عمومیمعارفعربیادبیات

 میانگینتعداد
 میانگینتعدادنمره درس

 میانگینتعدادنمره درس
 میانگینتعدادنمره درس

نمره درس

33,3-33,02-33,312-32,34-4از 33/3- تا 30/1-
23,3-23,0159-23,6256-23,2102-30135- تا 20/1-
13,3-13,31670-13,23346-13,31320-202130- تا 10/1-
3,4-4,013664-3,619182-3,910022-1014208- تا 0/1-
65810,094290,0103360,0343940,0صفر یا سفید
277915,4223385,4230435,0190864,9از 1/0 تا 9/9
2138814,41945414,61229314,3873214,2از 10 تا 19/9
1471924,01622324,3894024,3612224,3از 20 تا 29/9
646234,2883534,2586034,5406934,6از 30 تا 39/9
354844,1555644,1530844,5367844,5از 40 تا 49/9
149354,2276954,3401054,5254754,5از 50 تا 59/9
74163,9189564,3353764,5230164,6از 60 تا 69/9
28174,2103474,3205574,5152474,7از 70 تا 79/9
9983,954883,7117784,2122484,7از 80 تا 89/9
1393,06192,221193,334793,6از 90 تا 99/9

10000,03100,027100,074100,0 درصد
9959312,69959317,09959315,59959311,5كل
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گفتنی است که رشته ها ی با آزمون، شامل: رشته محل ها ی روزانه، شبانه، غیرانتفاعی و ... 
می شود که با آزمون سراسری دانشجو می پذیرند؛ یعنی، داوطلبان بر اساس نتیجه کارنامه 

خود می توانند رشته ها ی مورد نظرشان را انتخاب کنند.
در جدول ارائه شده در زیر، میانگین درصد 50 نفر اول کشوری گروه   آزمایشی هنر در 
تمامی دروس آزمون سراسری ارائه شده است. همچنین در هر درس، بهترین و بدترین 
درصد نمرۀ خام در بین 50 نفر اول آمده است. توجه داشته باشید که این آمار برای آزمون 

سراسری سال 1400 است و میانگین ذکر شده در هر سال تغییر می کند.
همچنین نگاهی به وضعیت داوطلبان برتر گروه آزمایشی هنر سال 1400 به ما نشان 
می دهد که  می توان در هر درسی بهترین درصد را در بین داوطلبان کسب کرد، اما جزو 
نفرات برتر )50 نفر اول کشوری( نیز نشد! برای مثال، تنها یک داوطلب در گروه آزمایشی 
هنر نمرۀ خام 61/7 درصد را در درس خواص مواد کسب کرده که باالترین درصد  در بین 
کل داوطلبان این گروه آزمایشی در این درس بوده است؛ اما همین داوطلب، جزو 50 نفر 
اول کشوری نبوده است؛ یا در درس درک عمومی ریاضی، 5 نفر با میانگین نمرۀ خام 92/5 
درصد و 55 نفر با میانگین نمرۀ خام 83/1 درصد در بین داوطلبان گروه آزمایشی هنر 
حضور داشته ، اما هیچ یک از این داوطلبان جزو نفرات برتر این گروه آزمایشی نبوده اند، و 

باالترین نمرۀ خام در بین 50 نفر اول کشوری گروه آزمایشی هنر در درس درک عمومی 
ریاضی، 76/7 درصد بوده است.  

می خواهیم بگوییم که حتی کسب درصد عالی در دروس تخصصی این گروه آزمایشی، نیز 
نمی تواند عامل کسب رتبۀ بسیار خوب گردد. آنچه مهم است، این است که داوطلبان برتر، 
به همۀ دروس آزمون سراسری توجه داشته اند؛ برای مثال، هیچ یک از 50 نفر اول کشوری 

این گروه آزمایشی، نمرۀ خام صفر یا منفی در هیج کدام از دروس نداشته اند.
البته 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 خالقیت تصویری و تجسمی 1/7 درصد را کسب کرده، بی شک، در سایر 
درس های عمومی  و اختصاصی خود، درصد باالیی کسب کرده که توانسته است جزو نفرات 

برتر کشوری گروه آزمایشی هنر باشد. 
گفتنی است که سهمیه ها ی مختلف، اعم از سهمیه مناطق، شاهد، ایثارگران و ... در رتبه 
کشوری داوطلبان لحاظ نمی شود و رتبه کشوری بدون در نظر گرفتن سهمیه ها ی مختلف 

اعالم می گردد.

تعداد و میانگین نمرات آزمون سراسری سال 1400 حاضران در جلسه گروه آزمایشی  هنر

محدوده  نمره
خواص موادخالقیت موسیقیخالقیت نمایشیخالقیت تصویری و تجسمیترسیم فنیدرك عمومی ریاضیدرك عمومی هنر

 میانگینتعداد
 میانگینتعدادنمره درس

 میانگینتعدادنمره درس
 میانگین نمرهتعدادنمره درس

 میانگینتعداددرس
 میانگینتعدادنمره درس

 میانگینتعدادنمره درس
نمره درس

33,0-33,027-33,118-32,814-33,313-32,85-33,04-7از 33/3- تا 30/1-

24,8-25,3227-24,9153-24,7228-25,2198-23,678-24,133-30127- تا 20/1-

14,6-14,92709-14,51543-14,42719-14,52532-13,51123-13,8905-202275- تا 10/1-

4,0-3,717581-3,910483-4,023205-3,518070-3,013509-3,314436-1021421- تا 0/1-

520100,0240930,0403810,0394260,0493100,0733970,0566380,0صفر یا سفید

185324,0327154,8236784,9223974,8164004,690844,6165574,6از 1/0 تا 9/9

406013,11624313,61364013,21185513,3568513,1290013,0465312,7از 10 تا 19/9

87023,1583223,8531423,0410023,0160122,8101922,9100222,7از 20 تا 29/9

20733,4265833,8137733,183132,933633,134933,615833,2از 30 تا 39/9

6044,5131844,135643,215042,08742,824243,73741,8از 40 تا 49/9

1653,270754,011353,31452,4852,116754,2355,0از 50 تا 59/9

863,841064,01763,2160,000,012964,1161,7از 60 تا 69/9

00,017973,8276,4275,000,08173,300,0از 70 تا 79/9

00,05583,100,0285,500,02582,400,0از 80 تا 89/9

00,0592,500,0190,000,0391,100,0از 90 تا 99/9

10000,000,000,01100,000,000,000,0 درصد

995930,5995936,9995934,2995932,8995930,6995930,8995930,5كل
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تعداد، میانگین، كمترین و بیشترین نمرات خام داوطلبان گروه آزمایشي هنر  در آزمون سراسری سال 1400  دارای رتبه كشوری كمتر  از 50

محدوده نمره
درك عمومی ریاضیدرك عمومی هنرزبان عمومیمعارفعربیادبیات

 كمترینتعداد
 بیشترینمیانگیندرصد

 كمترینتعداددرصد
 بیشترینمیانگیندرصد

 كمترینتعداددرصد
 بیشترینمیانگیندرصد

 كمترینتعداددرصد
 بیشترینمیانگیندرصد

 كمترینتعداددرصد
 بیشترینمیانگیندرصد

 كمترینتعداددرصد
 بیشترینمیانگیندرصد

درصد

                        از 33/3- تا 30/1-

                        30- تا 20/1-

                        20- تا 10/1-

                        10- تا 0/1-

                        صفر یا سفید

                        از 0/1 تا 9/9

118,718,718,7114,714,714,7212,315,117,8410,013,415,6    117,417,417,4از 10 تا 19/9

820,023,929,4122,722,722,700,00,00,000,00,00,0222,324,025,6720,024,228,9از 20 تا 29/9

830,735,038,7830,735,738,7233,436,138,700,00,00,01130,034,838,91130,034,138,9از 30 تا 39/9

1440,044,049,41040,045,149,4340,045,849,4741,444,849,41840,045,348,9640,041,943,4از 40 تا 49/9

1450,754,158,71152,054,658,7652,055,457,4256,056,757,41150,053,958,91252,355,858,9از 50 تا 59/9

461,463,466,71160,063,468,02060,065,669,41160,063,969,4661,264,766,7764,567,268,9از 60 تا 69/9

174,774,774,7872,074,277,41370,773,477,41070,775,578,700,00,00,0372,374,576,7از 70 تا 79/9

00,00,00,0181,481,481,4480,083,085,41180,083,286,700,00,00,000,00,00,0از 80 تا 89/9

00,00,00,000,00,00,000,00,00,0790,794,196,000,00,00,000,00,00,0از 90 تا 99/9

0,00,00,000,00,00,0 10000,00,00,000,00,00,01100,0100,0100,01100,0100,0100,0 درصد

محدوده نمره
خواص موادخالقیت موسیقیخالقیت نمایشیخالقیت تصویری و تجسمیترسیم فنی

 كمترینتعداد
 بیشترینمیانگیندرصد

 كمترینتعداددرصد
 بیشترینمیانگیندرصد

 كمترینتعداددرصد
 بیشترینمیانگیندرصد

 كمترینتعداددرصد
 بیشترینمیانگیندرصد

 كمترینتعداددرصد
 بیشترینمیانگیندرصد

درصد

                    از 33/3- تا 30/1-

                    30- تا 20/1-

                    20- تا 10/1-

                    10- تا 0/1-

                    صفر یا سفید

15,05,05,028,48,48,4    11,71,71,7    از 0/1 تا 9/9

118,418,418,4510,015,718,4710,016,018,4113,413,413,41410,013,116,7از 10 تا 19/9

620,025,328,42220,024,328,41020,025,528,4320,023,926,71420,023,828,4از 20 تا 29/9

1033,435,238,41630,034,038,41730,033,036,7435,036,338,41330,034,738,4از 30 تا 39/9

1140,043,848,4540,041,041,71440,044,148,4440,043,846,7641,743,145,0از 40 تا 49/9

1750,054,458,4153,453,453,4251,752,653,4950,054,958,4158,458,458,4از 50 تا 59/9

561,763,465,000,00,00,000,00,00,01660,065,468,400,00,00,0از 60 تا 69/9

00,00,00,000,00,00,000,00,00,0870,072,576,700,00,00,0از 70 تا 79/9

00,00,00,000,00,00,000,00,00,0380,081,183,400,00,00,0از 80 تا 89/9

00,00,00,000,00,00,000,00,00,0190,090,090,000,00,00,0از 90 تا 99/9

0,00,00,000,00,00,000,00,00,0 0,00,00,000,00,00,0 100 درصد

5018,444,965,0501,728,353,45010,033,053,4505,057,390,0508,426,058,4كل
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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 الکترونیکی

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

 TOEFL ، بـــه اطـــالع متقاضیـــان شـــرکت در آزمون هـــای بین المللـــی نظیـــر
GRE،IELTS و ... می رســـاند بـــا توجـــه بـــه وجـــود تعـــدادی افـــراد و شـــرکت های 
ـــورد  ـــدارک م ـــر اخـــذ م ـــی ب ـــای واهـــی مبن ـــات و وعده ه ـــا تبلیغ ـــه  ب ســـود جـــو ک
ـــل  ـــغ قاب ـــذ مبال ـــرداری و اخ ـــه کالهب ـــدام ب ـــب  اق ـــخصات داوطل ـــا مش ـــر، ب نظ
ـــای   ـــر آزمون ه ـــوان ناظ ـــه عن ـــازمان ب ـــن س ـــد، ای ـــراد می نماین ـــن اف ـــی از ای توجه
بین المللـــی در کشـــور، ضمـــن برخـــورد قانونـــی و معرفـــی ایـــن مراکـــز بـــه 
ـــد: ـــادآوری می نمای ـــان ی ـــالع متقاضی ـــرای اط ـــل را  ب ـــوارد ذی ـــی، م ـــع قضائ مراج

1 -  تنهـــا مدارکـــی از طریـــق ایـــن ســـازمان مـــورد گواهـــی و تأییـــد قـــرار خواهنـــد 
ـــزاری آن را  ـــوز برگ ـــازمان مج ـــن س ـــوی ای ـــون از س ـــری آزم ـــاًل مج ـــه قب ـــت ک گرف
ـــایت  ـــق س ـــه از طری ـــه وج ـــت هرگون ـــل از پرداخ ـــذا قب ـــد؛ ل ـــوده باش ـــت نم دریاف
ســـازمان ســـنجش آمـــوزش کشـــور )بخـــش آزمون هـــای بین الملـــل( نســـبت 

ـــد. ـــل نمایی ـــان حاص ـــز اطمین ـــودن مرک ـــاز ب ـــه مج ب
ـــد  ـــورد خواه ـــون برخ ـــر قان ـــوند براب ـــف ش ـــب تخل ـــه مرتک ـــی ک ـــا داوطلبان 2 - ب
ــازمان  ــان آزمون هـــای ایـــن سـ ــان در فهرســـت متخلفـ شـــد و مشـــخصات آنـ
ـــرکت در  ـــال از ش ـــا 10 س ـــان از 2 ت ـــن داوطلب ـــاً ای ـــت. ضمن ـــد گرف ـــرار خواه ق
ـــروم  ـــت، مح ـــر آن اس ـــا ناظ ـــد ی ـــزار می نمای ـــازمان برگ ـــن س ـــه ای ـــی ک آزمون های
ــول محرومیـــت  ــان در طـ ــه متخلفـ ــی کـ ــن در صورتـ ــد. همچنیـ ــد شـ خواهنـ
ــل  ــه از مراحـ ــر مرحلـ ــد، در هـ ــز نماینـ ــی مراکـ ــام در یکـ ــه ثبت نـ ــدام بـ اقـ
ــد. ــد آمـ ــل خواهـ ــه عمـ ــری بـ ــون جلوگیـ ــان در آزمـ ــرکت آنـ ــون از شـ آزمـ

ـــتی  ـــوده و بایس ـــن ب ـــت قوانی ـــه رعای ـــف ب ـــا موظ ـــزاری آزمون ه ـــز برگ 3 - مراک
ـــان  ـــوز آن ـــف،  مج ـــورت تخل ـــد و در ص ـــودداری نماین ـــراد خ ـــن اف ـــام ای از ثبت ن

ــردد. ــو می گـ لغـ
ـــا جعـــل مـــدارک هویتـــی ســـعی در گمـــراه نمـــودن مجریـــان  4 - داوطلبانـــی کـــه ب
ـــت  ـــس از دریاف ـــی پ ـــان )حت ـــف آن ـــد و تخل ـــرکت کنن ـــد و در آن ش ـــون نماین آزم
ـــوط  ـــدارک مرب ـــا، م ـــزاری آزمون ه ـــررات برگ ـــر مق ـــردد، براب ـــات گ ـــدرک ( اثب م
بـــه آنهـــا باطـــل و از شـــرکت در آزمون هـــا بـــه مـــدت 2 تا10ســـال محـــروم 
خواهنـــد شـــد و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه جعـــل هـــر گونـــه اســـناد دولتـــی و 
ـــر  ـــی، براب ـــب اصل ـــای داوطل ـــه ج ـــردن ب ـــرکت ک ـــول و ش ـــند مجع ـــتفاده از س اس
قانـــون مجـــازات اســـالمی )تعزیـــرات مصـــوب 1375( جـــرم تلقـــی می شـــود و 
ـــرای   ـــان ب ـــروه از متخلف ـــن گ ـــت، ای ـــد داش ـــراه خواه ـــه هم ـــری ب ـــازات کیف مج

صـــدور احـــکام قضائـــی بـــه مراجـــع قضائـــی معرفـــی می گردنـــد.
ـــای  ـــاز آزمون ه ـــب امتی ـــات صاح ـــن مؤسس ـــاس قوانی ـــه براس ـــود ک ـــادآور می ش ی
ــط  ــخصاَ توسـ ــتی شـ ــا بایسـ ــام آزمون هـ ــل ثبت نـ ــه مراحـ ــی، کلیـ بین المللـ
ـــود و در صـــورت عـــدم رعایـــت شـــرایط ثبت نـــام،  ـــی انجـــام ش شـــخص متقاض
ـــورت  ـــد و در ص ـــد آم ـــل خواه ـــه عم ـــت ب ـــون ممانع ـــی در آزم ـــرکت متقاض از ش
ـــودجو  ـــرکت های س ـــا ش ـــراد ی ـــا اف ـــه ب ـــن زمین ـــف در ای ـــه تخل ـــاهده هرگون مش
کـــه بـــه روش هـــای مختلـــف اقـــدام بـــه ثبت نـــام متقاضیـــان در آزمون هـــای 

بین المللـــی می نماینـــد برخـــورد قانونـــی خواهـــد شـــد.
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