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

20 جمادی الثانی

خجسته  زاد روز حرضت فاطمه الزهرا)س( 
و فرزند برومندش حرضت امام خمینی)ره( 

بر متام مسلامنان تهنیت باد

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

تالش شما به ثمر می رسد، اگر...

سپاسگزاری ؛ راهی 
به سوی خوشبختی

خوب بخوابید 
تا امتحان موفقی 

داشته باشید

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره:

 رشته محل هاي 
تکمیل نشده و پذیرش  

رشته  محل هاي جدید آزمون  
کارشناسي  ارشد 1400

رئیس سازمان سنجش خبر داد:

بازنگری و به روزرسانی فرایندهای 
اجرای آزمون های تحصیلی

وضعیت پاسخگویی 
داوطلبان گروه آزمایشی 

زبان های خارجی در 
آزمون سراسری سال1400

رئیس سازمان سنجش آموزش كشور گفت: در حال 
حاضر نیاز داریم تا تمام فرایندهای اجرای آزمون های 
تحصیلی را به روزرسانی كنیم و هم اكنون برنامه آن در 

دست تدوین است.
دکتر عبدالرسول پورعباس، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان 
سنجش آموزش کشور، در نشست رؤسای دانشگاه های کشور 
که اواخر هفته گذشته برگزار شد، گفت: سازمان سنجش، در 
دوره جدید فعالیت خود، می کوشد تا با دقت افزون تر نسبت به 
گذشته و استفاده از روش های نوین، بهترین دانش آموزان را در 
مقطع کارشناسی و بهترین دانشجویان را برای ادامه تحصیل 

در مقاطع باالتر به دانشگاه ها معرفی کند.

وی، با اشاره به اینکه سازمان سنجش به طور متوسط هر 
ساله حداقل 45 آزمون موظف و غیر موظف برگزار می کند، 
گفت: از دانشگاه ها تقاضا داریم تا در برگزاری آزمون ها به این 

سازمان کمک کنند.
اینکه  به  اشاره  با  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
ایجاد  به  این سازمان، نسبت  اول فعالیت خود در  در دوره 
روش های نوین و الکترونیکی کردن فرآیندهای آزمون اقدام 
کرده بوده است، گفت: در حال حاضر نیز نیاز داریم تا تمام 
فرایندهای اجرای آزمون های تحصیلی را به روزرسانی کنیم و 

هم  اکنون برنامه آن در دست تدوین است.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره: 

پذیرفته شدگان کدرشته هاي 
پذیرش با سوابق تحصیلي 

 کارشناسی ناپیوسته بهمن  1400
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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

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند: 
کسی که امر به معروف و نهي از منکر کند، 

جانشین خدا و پیامبر در روی زمین است.

دلت را به اندرز زنده دار و به پارسایی بمیران، و 
به یقین نیرو بخش و به حکمت روشن گردان، 
و به یاِد مرگش خوار ساز، و به اقرار به نیست 

شدنش وادار ساز.

حضرت امام جعفرصادق )ع( فرمودند: 
پیروی و اطاعت از پرودگار، خدمت کردن به 
او در زمین است، و هیچ چیز در خدمت به 

پروردگار، معادل نماز نیست.

اگر شما هم مثل بعضی از دانش آموزان و دانشجویان 
فکر می کنید که به رغم مطالعه فراوان، به نتیجه 
 دلخواه خود دست نمی یابید،  توصیه ما به شما این 
است که به شیوه صحیحی مطالعه کنید.  مطالعه به 
شیوه صحیح، سبب می شود که زمان مطالعه شما 
کاهش یابد، میزان یادگیری  تان افزایش یابد، مدت 
طوالنی تر  حافظه تان  در  نگهداری  مطالب  زمان 
شود، و به خاطرسپاری مطالب در ذهنتان آسان تر 
توجه  مهم،  ولی  ساده،  نکات  این  به  پس  گردد؛ 

داشته باشید:
تا  بخوانید  سریع  را  کتاب  مطالب  که  کنید  سعی 
توجه و تمرکز شما افزایش یابد و، در نتیجه، فهم و 

یادگیری مطالب برایتان آسان تر شود.
به جای خواندن کلمه به کلمه متن، جمله ها را با 
ذهن  تا  بخوانید  متن  کلیدی  کلمه های  بر  تأکید 

شما دائماً فعال باشد.
اگر سرعت خواندنتان کم باشد، ذهن شما از حالت 
فعال بودن باز می ماند؛ ضمن آنکه مطالعه آهسته، 
ذهن فرد را مشغول و از روند مطالعه خارج می کند.

در حین مطالعه، یادداشت بردارید تا، ضمن تکرار 
درس، تمرکز حواس خود را افزایش دهید و مطالب 

را بیشتر به خاطر بسپارید.

هر  در  خود  آموخته های  میزان  ارزیابی  برای 
مبحث، پیوسته از خود سؤال بپرسید. طرح سؤال، 
آموخته های شما را تثبیت و اشکاالتتان را برطرف 

می کند.
پس از اتمام فرایند مطالعه هر مبحث، مطابق مراحل 
پیش گفته، آموخته هایتان را برای خود بازگو کنید 

و آخرین اشکاالت خود را برطرف سازید.
رفع  و  بازگویی  و  پرسش  و  مطالعه  انتهای  در 
اشکال، و خاتمه یافتن مطالعه همه مباحث آزمون، 
خوانده  مطالب  مجدد  مرور  به  پایانی،  روزهای  در 

شده بپردازید.
داشتن یک شریک مطالعه باهوش و با انگیزه و به 
اشتراک گذاشتن مطالب خوانده شده با او را نیز به 

شما توصیه می کنیم.
شدیم،  یادآور  نیز  قباًل  که  همان گونه  خاتمه،  در 
انتخاب  مناسب،  محیط  به  که  می کنیم  توصیه 
و  کافی  استراحت  منسجم،  برنامه  مناسب،  زمان 
دوری از عوامل حواس پرتی، مانند: تلویزیون، رایانه، 
تلفن همراه و فکر کردن بیش از حد به شبکه های 

اجتماعی مجازی، هم توجه داشته باشید. 
موفق باشید 

تالش شما به ثمر می رسد، اگر...

مدیر كل روابط عمومی دانشگاه پیام نور، زمان و نحوه 
كارشناسی  شدگان  پذیرفته  غیرحضوری   ثبت نام 
بر اساس سوابق تحصیلی این دانشگاه را اعالم كرد.

پذیرفته شدگان  تمام  گفت:  حیدری  محسن  دکتر 
کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور، تا 
روز 2 بهمن ماه فرصت دارند که برای ثبت نام و پذیرش 
غیرحضوری، به سیستم گلستان این دانشگاه به نشانی: 

reg.pnu.ac.ir مراجعه کنند.
نحوه  جزئیات  افزود:  پذیرش،  مراحل  به  اشاره  با  وی، 
پذیرش، به طور کامل روی سیستم گلستان اطالع رسانی 
شده و هر دانشجو می تواند با شناسه کاربری که در سیستم 
گلستان شرح داده شده و رمز عبور که کد ملی است، 
وارد سیستم شده و از طریق مسیر آموزش »دانشجو«، 
»پذیرش غیرحضوری« و »پذیرش غیر حضوری دانشجویان 

جدیدالورود« برای ثبت نام در این پذیرش اقدام کند.
دکتر حیدری، به زمان مراجعه حضوری دانشجویان اشاره و 
تصریح کرد: بعد از تکمیل مراحل ثبت نام، دانشجویان باید از 

27 دی الی 4 بهمن ماه 1400، برای تشکیل پرونده فیزیکی 
و ثبت پذیرش نهایی به مرکز قبولی خود مراجعه کنند.

داشت:  اظهار  پیام نور  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیرکل 
دانشجویی  شماره  حضوری،  مراجعه  از  پس  دانشجو، 
دریافت می کند و از تاریخ 2 بهمن ماه می تواند به سیستم 
گلستان مراجعه کرده و با درج شماره دانشجویی خود، به 
عنوان شناسه کاربری، و شماره شناسنامه خود، به عنوان 

گذرواژه، برای انتخاب واحد اقدام کند.
وی، در خصوص لزوم پرداخت شهریه، اظهار داشت: کلیه 
دانشجویان، قبل از انجام انتخاب واحد، موظف به پرداخت 
شهریه ثابت هستند و نحوه پرداخت شهریه نیز به طور 
کامل در صفحه نخست سیستم گلستان دانشگاه پیام نور 

به نشانی: reg.pnu.ac.ir اطالع رسانی شده است.
پرداخت  از  پس  دانشجویان،  شد:  یادآور  حیدری  دکتر 
شهریه، باید از طریق مسیر ثبت نام »عملیات ثبت نام«، 

»ثبت نام اصلی« برای انتخاب واحد اقدام کنند.

 از روز گذشته آغاز شده است:

ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون دانشگاه پیام نور
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اول بهمن ماه: 

آخرین مهلت ثبت نام  آزمون های زبان 

دانشگاه آزاد

فراگیـر  آزمـون  آزمـون EPT و  ثبت نـام 
آزاد  دانشـگاه  مـاه  بهمـن  عربـی  مهارت هـای 

شـد.  آغـاز  اسـالمی 
بـا اعالم مرکز سـنجش، پذیرش و امـور فارغ التحصیلی 
دانشـگاه آزاد اسـالمی، ثبت نـام این آزمون ها  تا سـاعت 

24 جمعـه اول بهمن ماه ادامه خواهد داشـت.
مـاه  بهمـن   15 مـورخ  جمعـه  روز  آزمون هـا  ایـن 
هم زمـان در شـهرهای: تهـران، تبریـز، مشـهد، اهـواز،  
اصفهـان، شـیراز، کرمانشـاه، رشـت، کرمـان، اردبیـل، 
کـرج، سـاری، یـزد، همـدان، ارومیـه، قزوین، گـرگان، 
خـرم آبـاد، اراک، بوشـهر و زاهـدان )جمعـاً 21 حوزه( 

برگـزار خواهد شـد.
ایـن  جلسـه  بـه  ورود  کارت  دریافـت  زمـان  ضمنـاً 
اسـت. مـاه  بهمـن  چهارشـنبه  13  روز  آزمون هـا، 

آزاد  دانشـگاه  تخصصـی  دکتـری  دانشـجویان  کلیـه 
مراجعـه  بـا  تمایـل،  صـورت  در  می تواننـد،  اسـالمی 
نشـانی: بـه  پذیـرش  و  سـنجش  مرکـز  سـامانه   بـه 

 https://english.iau.ac.ir/ept  نسـبت بـه ثبت نام 
در ایـن آزمون هـا، اقـدام کنند.

امکان مجدد انتخاب رشته کارشناسی 

 ارشد در دانشگاه آزاد فراهم شد
آزمـون  ظرفیـت  مرحلـه  تکمیـل  ثبت نـام 
آزاد  دانشـگاه   1400 سـال  كارشناسی ارشـد 
امـروز پایـان وقـت   اسـالمی آغـاز شـد و تـا 

 )27 دی ماه( ادامه خواهد داشت. 
فارغ التحصیلـی  امـور  و  پذیـرش  سـنجش،  مرکـز 
دانشـگاه آزاد اسـالمی اعـالم کـرد: بـا توجه بـه مصوبه 
نوزدهمیـن جلسـه مورخ 11 دی ماه شـورای سـنجش 
و پذیـرش دانشـجو در دوره هـای تحصیـالت تکمیلـی، 

مقـرر گردیـد کـه مرحلـه تکمیـل ظرفیت برای رشـته 
محل هایـی کـه ظرفیـت آنها خالـی مانده اسـت، همراه 

بـا رشـته محل هـای جدیـد، انجام شـود.

بـر ایـن اسـاس، آن دسـته از داوطلبـان شـرکت کننده 
در آزمـون کارشناسی ارشـد سـال 1400 کـه براسـاس 
کارنامه صادر شـده از سـوی سـازمان سـنجش آموزش 
کشـور، مجاز به انتخاب رشـته در دانشـگاه آزاد اسالمی 
شـده اند و عالقه منـد بـه انتخـاب رشـته یـا محل هـای 
دایـر در این دانشـگاه هسـتند، می توانند، با اسـتفاده از 
کد دسترسـی انتخاب رشته، تا روز دوشنبه 27 دی ماه 
  www.azmoon.org  :امروز(، با مراجعه به سـامانه( 
نسـبت بـه انتخـاب حداکثر 100 کدرشـته یـا محل از 

مجموعه هـای امتحانـی مجـاز اقـدام نمایند. 
دفترچـه  که ابتـدا  می شـود  توصیـه  داوطلبـان  بـه 
راهنمـای انتخـاب رشـته را دریافت و پـس از مطالعه و 
کسـب آگاهی، نسـبت بـه انتخاب رشـته در این مرحله 

نمایند. اقـدام 
ضمنـاً داوطلبـان الزم اسـت که پـس از انتخاب رشـته 
یـا محـل، کـد رهگیـری و نسـخه چاپـی ثبت نـام خود 
را تهیـه کننـد و تـا زمـان اعالم نتایـج، آن را نـزد خود 

نگـه دارند.

ثبت نام تکمیل ظرفیت مقاطع کاردانی 

ناپیوسته و کارشناسی پیوسته دانشگاه 

آزاد آغاز شد
ثبت نـام تکمیـل ظرفیـت پذیـرش بـر اسـاس 
سـوابق تحصیلی در مقاطع كاردانی ناپیوسـته و 
كارشناسـی پیوسته نیمسـال دوم 1400 دانشگاه 

آزاد اسـالمی آغاز شـد.
مـورخ  جلسـه  نوزدهمیـن  مصوبـه  بـه  توجـه  بـا 
1400/10/11 شـورای سـنجش و پذیرش دانشـجو در 
دوره هـای تحصیـالت تکمیلـی، مقـرر شـد کـه مرحله 
تکمیـل ظرفیـت بـرای رشـته محل هایـی کـه ظرفیت 
آنهـا خالـی مانـده اسـت، همـراه بـا رشـته محل هـای 

جدیـد انجـام شـود.
بـر ایـن اسـاس، متقاضیـان می تواننـد بـا مراجعـه بـه 
سـایت: www.azmoon.org از نتیجه نتایج تکمیل 
ظرفیـت پذیرش بر اسـاس سـوابق تحصیلـی در مقاطع 

کاردانی ناپیوسـته و کارشناسـی پیوسـته نیمسـال دوم 
1400 ایـن دانشـگاه مطلـع شـوند و بـا مراجعـه بـه 
سـامانه آموزشـیار: edu.iau.ac.ir و مطابـق جـدول 
زمانـی اعـالم شـده، نسـبت بـه انتخـاب حداکثـر 100 
کـد رشـته یـا محـل از مجموعه هـای امتحانـی مجـاز 

کنند. اقـدام 
پذیرفته شـدگان کلیـه رشـته محل های دانشـگاهی، بـه 
منظـور اطـالع از زمـان و چگونگـی تحویـل مـدارک، 
می بایسـت بـه آدرس سـایت واحـد دانشـگاهی محـل 

پذیـرش خـود مراجعـه کنند.

ضمنـاً پذیرفته شـدگان، بـه منظـور اطـالع از شـرایط و 
ضوابـط ثبت نـام، می تواننـد راهنمای ثبت نـام این مقطع 
را از سـامانه: sanjesh.iau.ir دریافـت و آن را مطالعـه 

. کنند
فارغ التحصیلـی  امـور  و  پذیـرش  سـنجش،  مرکـز 
دانشـگاه آزاد اسـالمی، به داوطلبان توصیه کرده اسـت 
کـه ابتـدا دفترچـه راهنمـای انتخاب رشـته هـر یک از 
ایـن پذیرش هـا را دریافـت و پـس از مطالعـه و کسـب 

آگاهـی، نسـبت بـه انتخـاب رشـته اقـدام کنند. 
الزم بـه یـادآوری اسـت کـه مهلـت انتخاب رشـته این 
متقاضیـان، تا امروز )دوشـنبه 27 دی مـاه( ادامه دارد.

آزمون زبان msrt در

 1۵ بهمن ماه برگزار می شود

اداره كل بـورس و اعـزام دانشـجویان سـازمان 
 msrt امور دانشـجویان اعالم كرد: آزمـون زبان

در روز جمعـه 15 بهمـن مـاه برگزار می شـود.
 msrt متقاضیـان شـرکت در ایـن دوره آزمـون زبـان
 می توانند تا ساعت 6 بعد از ظهر روز چهارشنبه 29 دی

امـور  سـازمان  سـجاد  سـامانه  بـه  مراجعـه  بـا   مـاه، 
کننـد. ثبت نـام  آزمـون  ایـن  در  دانشـجویان، 

 بنابرایـن گزارش، این آزمون، صبح روز جمعه 15 بهمن
 مـاه بـرای تمـام داوطلبان )آقـا و خانم( برگـزار خواهد 

. شد
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره: 

اعالم اسامي پذیرفته شدگان نهایي کدرشته محل هاي 
مرحله پذیرش صرفًا براساس سوابق تحصیلي کاردانی به 

کارشناسی ناپیوسته بهمن ماه سال 1400
در  دانشجو  پذیرش  خصوص  در  سازمان  این   1400/09/16 مورخ  اطالعیه   پیرو 
كدرشته محل هاي اعالم شده از سوي دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالي در 
مرحله پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي كاردانی به كارشناسی ناپیوسته 
بهمن ماه سال 1400 بدین وسیله، ضمن اعالم اسامي پذیرفته شدگان نهایي کدرشته هاي 

محل هاي مرحله مذکور، توجه متقاضیان را به موارد ذیل جلب مي نماید:
متقاضیاني که اسامي آنان به عنوان پذیرفته شده نهایي این مرحله اعالم گردیده، الزم 
است كه براي اطالع از زمان دقیق ثبت نام و مدارک مورد نیاز )مطابق مدارک 
اعالم شده در اطالعیه مورخ 1400/06/29 مربوط به اعالم اسامي پذیرفته شدگان 
آزمون كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال 1400( مندرج در درگاه اطالع رساني این 
سازمان، از روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29 به درگاه اطالع رساني دانشگاه یا 

مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمایند. 
یادآوری های مهم:

1- متقاضیان مي بایست حداكثر تا تاریخ 1400/11/30 داراي مدرک كارداني )فوق 
دیپلم( باشند؛ در غیر این صورت، مجاز به ثبت نام نخواهند بود.

2- همه پذیرفته شدگان مي بایست در زمان مقرر، نسبت به ثبت نام خویش اقدام نمایند؛ 
زیرا عدم ثبت نام در زمان مقرر، به منزله انصراف قطعي از تحصیل آنان تلقي 

خواهد شد. 
از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در ردیف  3- پذیرفته شدگانی که قباًل در یکي 
پذیرفته شدگان نهایي قرار گرفته اند، مطابق ضوابط، قبولي قبلي آنان لغو گردیده 
و مي بایست منحصراً در رشته قبولي جدید به تحصیل بپردازند. ضمناً این دسته 
از متقاضیان، الزم نیست که از محل قبولي قبلي خود انصراف دهند، بلکه با آنان همانند 
دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد و از سوی مؤسسه محل قبولي مندرج در این اطالعیه، 

مدارک ثبت نامي افراد از محل قبولي قبلي آنان درخواست مي شود. 
4- پذیرفته شدگان مرد، الزم است که با توجه  به  بند »مقررات  وظیفه  عمومي«  مندرج  
در صفحه 23، 24 و 25 دفترچه  راهنماي  ثبت نام و انتخاب رشته مرحله پذیرش صرفاً بر 
اساس سوابق تحصیلي کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1400 واجد شرایط الزم بوده 

و گواهي مربوط را به دانشگاه محل قبولي ارائه دهند.
5- نظر به اینکه در دستورالعمل ثبت نامي ارسالي به تمامی دانشگاه ها و مؤسسات پذیرنده 
دانشجو در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1400 ابالغ گردیده است تا از 
پذیرفته شدگاني که داراي مغایرت معدل )معدل مندرج در مدرک تحصیلي آنان، 
كمتر از معدل اعالم شده در اطالعات ارسالي از طرف متقاضیان به این سازمان( 
بنابراین، ضرورت دارد که  صرفاً ثبت نام موقت و مشروط به عمل آید،  هستند، 
این دسته از پذیرفته شدگان، به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نموده و مدارک الزم 
را به آنجا ارائه نمایند تا ثبت نام موقت از آنان به عمل آمده و بررسي الزم در مدارک و 
مستندات ارائه شده از سوی آنان، صورت گیرد. متقاضیانی که داراي مغایرت معدل هستند، 
مي بایست وضعیت نهایي خود را تا پایان اسفند ماه سال جاری از دانشگاه محل 
قبولي خود پي گیري نموده و از مراجعه به این سازمان جداً خودداري نمایند.

6- در هر مرحله  از پذیرش )ثبت نام ، پذیرش دانشجو یا هنگام  تحصیل (، چنانچه  مشخص  
شود که  متقاضی، حقایق  را کتمان  نموده  یا اطالعات غلطي ارائه کرده است و واجد شرایط 

نیست، قبولي  وي  لغو و طبق  مقررات  با او رفتار خواهد شد.
7- ضمناً متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي 
اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی:https://request.sanjesh.org  یا 

)در روزها و ساعات اداري( با شماره تلفن: 42163-021 مطرح نمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

به  اطالع  متقاضیان شـرکت کننده در آزمون  كارشناسي  ارشـد ناپیوسـته سـال 
1400 مي رسـاند کـه بـا توجـه بـه مصوبـه نوزدهمیـن جلسـه مـورخ 1400/10/11 
مقـرر  تکمیلـي،  تحصیـالت  دوره هـاي  در  دانشـجو  پذیـرش  و  سـنجش  شـوراي 
گردید مرحلـه تکمیـل ظرفیـت بـرای رشـته محل هایـی كه ظرفیـت آنها 
خالـي مانـده اسـت، همـراه بـا رشـته محل هـاي جدید انجـام شـود؛ لـذا 
متقاضیانـي کـه در آزمـون مذکـور شـرکت کـرده  و مجاز به انتخاب رشـته شـده اند، 
مي تواننـد تـا روز دو شـنبه 1400/10/27 )امـروز( بـر اسـاس کارنامه نتایـج اولیـه 
آزمونشان، نسـبت بـه انتخـاب كدرشـته محل هـاي مـورد عالقـه خـود به 

شـرح جـداول ذیل ایـن اطالعیـه )حداكثـر 100 كدرشـته محـل( كـه در 
سـایت سـازمان سـنجش آمده اسـت از مجموعه هاي امتحاني مجـاز )منحصراً 

از طریـق درگاه اطالع رسـاني ایـن سـازمان( اقـدام نماینـد.

یادآوري هاي مهم:
1- گــزینش  نهــایي  در هر یک  از کدرشـته   محل هاي تحصیلي  اعالم شـده در این 
 اطالعیه، مطابق  شرایط و ضوابط مندرج  در دفترچه هاي  راهنماي شماره  1 و 2 آزمون  

کارشناسي  ارشد ناپیوسته  سال  1400 انجام  خواهد شد.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره:

اعالم  رشته محل هاي با ظرفیت پذیرش تکمیل نشده و همچنین پذیرش  
رشته  محل هاي جدید آزمون  کارشناسي  ارشد ناپیوسته سال  1400
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پيك سنجش، هفته نامه خربى و اطالع رساىن سازمان سنجش آموزش كشور است كه از پاييز سال 1375 
تاكنون به طور پيوسته، دوشنبه هر هفته ) از سال گذشته به صورت الکرتونیکی ( منترش مى شود. هفته نامه 
پيك سنجش، دربردارنده آخرين اخبار و اطالعيه ها درباره مراحل مختلف آزمون هايى است كه از مرحله 
آغازين تا پايان آن )ثبت نام آزمون تا اعالم نتايج نهايى و معرىف اسامى پذيرفته شدگان هر آزمون(، از سوى 

سازمان سنجش آموزش كشور اجرا مى شود. 
اين هفته نامه، با ستون ها و صفحات ثابت و متغريى مانند: يادداشت هفته، اخبار، اطالعيه، گزارش خربى، 
گفت و گو، آشنايى با رشته هاى دانشگاهى، آگهى و ... به فراخور برنامه زماىن آزمون ها، با مخاطبان جوان خود 
)دانش آموزان سال هاى آخر دبريستان يا دانشجويان دوره هاى كارداىن، كارشناىس، كارشناىس ارشد، داوطلبان 
آزمون رسارسى، كارشناىس ناپيوسته، كارشناىس ارشد و دكرتى( همراه مى شود و در جهت راهناميى آنها به 
منظور ثبت نام و رشكت در آزمون هاى مختلف كه از سوى سازمان سنجش برگزار مى گردد گام برمى دارد.
هفته نامه پيك سنجش، در بيست و ششمني سال فعاليت خود، به مين همراهى و همگامى مخاطبان 

پرشور و نشاط خود به آينده اميدوار است و همواره به شادكامى و موفقيت اين عزيزان مى انديشد.
خواننـدگان، بازديدكننـدگان و عالقه مندان مى تواننــد طـرح ها، عكـس ها، مطالب، انتقـاد ها و پيشنهـادهاى 

خود را به نشـاىن: PEYK@SANJESH.ORGارسال منايند. 

 :نشانی سایت  
peyk.sanjesh.org

2- آن  دسـته  از متقاضیانـي کـه  اسـامي  آنان  به  عنـوان  پذیرفته  شـده  نهایي  در یکي  
از کدرشـته  محل هـاي  تحصیلـي  بورسـیه  یا داراي  شـرایط خاص  اعالم  شـده  اسـت، 

حـق  انتخاب کدرشـته محل هـاي منـدرج در این اطالعیـه را ندارند.
صـورت  در   ،1400 سـال  ناپیوسـته  کارشناسي ارشـد  آزمـون  پذیرفته شـدگان   -3
تمایـل، مي تواننـد در ایـن مرحلـه از پذیـرش شـرکت نمایند. الزم به تأكید اسـت 
كـه در صـورت قبولـي آنها در ایـن مرحله، قبولي قبلي شـان لغـو و با آنان 
هماننـد دانشـجوي انتقالي رفتـار خواهد شـد و باید در رشـته قبولـي جدید 
ثبت نـام و ادامـه تحصیـل نماینـد؛ لـذا متقاضیـان در ایـن خصـوص دقـت الزم را به 

عمـل آورند.
4-  نیمسـال پذیرش دانشـجو در هـر یک از کدرشـته محل هاي منـدرج در این 
اطالعیه، بـا توجه بـه امکانات و نظر دانشـگاه یا مؤسسـه محـل قبولي، در 

اولیـن نیمسـال تحصیلي ممکـن خواهد بود.
5- در آن  دسـته  از کدرشـته هاي  امتحانـي  کـه  ظرفیـت  اعالم  شـده  جدیـد بیش  از 
یـک  محـل  تحصیل  باشـد، متقاضیـان، در صورت  تمایـل،  مي  توانند تمامي کدرشـته  

محل هـاي  مـورد عالقـه  خود را بـه ترتیب  اولویـت، انتخـاب  نمایند.

6- هـر متقاضـي منحصراً مجـاز به  انتخـاب  آن كدرشـته  تحصیلي  خواهد 
بـود كـه  در آزمـون مجموعـه امتحانـي  مربوط شـركت  كـرده و مجـاز به 
انتخاب رشـته شـده باشـد. الزم به توضیح اسـت که فهرسـت کدضریب های 
مجـاز هـر متقاضـی، در سـامانه انتخـاب رشـته مرحلـه تکمیـل ظرفیـت بـرای وی 

نمایـش داده خواهد شـد.
7- كدرشـته محل هـاي مربـوط بـه مجموعه هـاي امتحانـي داراي آزمون 
در  متقاضیانـي كه قبـاًل  را منحصـراً  اطالعیـه  ایـن  و تشـریحي  عملـي 
آزمون هـاي عملـي و تشـریحي آن كدرشـته محل هـا شـركت نموده انـد، 

مي تواننـد انتخـاب نماینـد.
8- متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي 
  https://request.sanjesh.org:اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی 
و یـا )در روزهـا و سـاعات اداري( با شـماره تلفـن: 42163 - 021 مطـرح نمایند و از 

مراجعـه حضـوری به این سـازمان خـودداری کنند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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 »من بدبختم !« این جمله را بارها در شرایط مختلف و به دالیل متنوع از دانش آموزانم 

شنیده ام. یکی مبحثی از ریاضی را نمی فهمد، دیگری با پدرش مشکل دارد و سومی 

از چهره اش ناراضی است و آن یکی از فضای مدرسه و رفتار معلم ها یا کادر اجرایی 

گله دارد. همۀ آنها معتقدند که هیچ کس درکشان نمی کند و مشکل بزرگ و الینحل 

آنها را نمی فهمد. 

را  آن  و  کرده اند  تمرکز  مشکلشان  روی  قدر  آن  آنها  همۀ  که  است  این  مهم  نکتۀ 

بزرگ می بینند که بخش های دیگر زندگی را، که پر از نکته های مثبت است، فراموش 

کرده اند و اصاًل آنها را نمی بینند. 

برای مثال، دانش آموزی که مبحث الکتروشیمی را در درس شیمی متوجه نمی شود 

یا احتماالت ریاضی را فرا نمی گیرد، به این نکته دقت ندارد که در فرا گرفتن ادبیات، 

چقدر توانمند است، تست های عربی را چقدر خوب می زند، و یا در کار با کامپیوتر، 

چقدر مهارت دارد ! 

برخورد  نحوۀ  با  که  نوجوانی  همچنین 

سپاسگزار  دارد،  مشکل  مادرش  یا  پدر 

ندارد  توجه  او  نیست.  خود  سالمتی 

نفس  راحتی  می تواند به  که  همین 

بکشد، حرف بزند، راه برود، غذا بخورد، 

دیگران را دوست بدارد و به آنها محبت 

کند، به دیگران یاری برساند و ... چقدر 

شاکر  باید  چقدر  و  است  خوشبخت 

را  آنها  که  باشد  بسیاری  نعمت های 

داراست. 

توجه داشته باشید که شما روی هر چیزی تمرکز کنید، آن چیز در زندگی تان بیشتر 

بر  آنها تمام زندگی تان را در  می شود. وقتی شما روی مشکالتتان تمرکز می کنید، 

را در  و حال خوب  تمرکز کنید، حس  وقتی روی حس های خوبتان  اما  می گیرند؛ 

زندگی تان جاری خواهید کرد؛ زیرا انسان بر اساس افکارش عمل می کند و این افکار 

به تدریج تجربه های زندگی روزمره اش را می سازند؛ بنابراین، وقتی شما افکارتان را 

صرف فکر کردن به کمبودهایتان کنید، کمبود در زندگی تان زیاد می شود. 

چه باید کرد؟ 

شکرگزار باشید 

و  برای هر چه هستید  این است که  بردن ذهنیت کمبود،  بین  از  برای  اولین قدم 

از  که خودتان هستید،  معجزه ای  به خاطر  عمیقاً  و  باشید  دارید، شکرگزار  هر چه 

خداوند عالم سپاسگزاری کنید؛ به خاطر اینکه چشم دارید، گوش دارید، راه می روید، 

می توانید غذا بخورید، سواد دارید، به مدرسه می روید، قلم و کاغذ دارید و .... توجه 

داشته باشید که باید روی داشته هایتان تمرکز کنید، نه روی چیزهایی که از دست 

داده اید؛ سپس به نگاهتان وسعت ببخشید و به حجم عظیمی از نعماتی که اطراف 

شماست، توجه کنید و سپاسگزار آنها باشید؛ به آبی که می نوشید، خورشیدی که 

گرمتان می کند، هوایی که نفس می کشید، گیاهی که زیبایی را در نگاهتان می نشاند، 

و هر چیز دیگری که هدیه ای از جانب خداوند است. 

یادتان باشد که شما ذّره ای از کل جهان 

هستی هستید و این ذّره باید با دیگر ذّره ها 

وقتی  باشد.  داشته  همکاری  و  هماهنگی 

شما روی نکته های منفی و نداشته هایتان 

تمرکز می کنید، با جهان هستی هماهنگی 

ندارید، اما وقتی روی توانمندی هایتان به 

تمرکز  هستی،  معجزه های  از  یکی  عنوان 

می کنید، انرژی تان برای تغییر و تحّول و 

کسب موفقیت، چند برابر خواهد شد. 

وقتی تمرین شکرگزاری می کنید، مدام به 

خاطرشان  به  باید  و  دارید  آنچه  فهرست 

باالی  سقفی  اینکه  از  می خوابید،  وقتی  مثال،  برای  کنید؛  اضافه  باشید،  شکرگزار 

اینکه یک صبح  از  بیدار می شوید،  از خواب  وقتی  باشید.  سرتان هست، شکر گزار 

دیگر را می بینید از خدا و هستی تشکر کنید. در کل، تک تک نعمت های کوچک و 

بزرگ را ببینید و به خودتان متذکر شوید که چه خوش شانس هستید که همۀ اینها 

را دارید، و از این همه نعمت که متعلق به شماست، لذت ببرید. 

آغاز  دارید،  زندگی تان  در  و هر کسی که  را  برای هر چیز  گزاری  همین که شکر 

سپاسگزاری ؛ راهی به سوی خوشبختی

شما روی هر چیزی تمرکز کنید، آن چیز در زندگی تان بیشتر می شود. 

وقتی شما روی مشکالتتان تمرکز می کنید، آنها تمام زندگی تان را در 

بر می گیرند، اما وقتی روی حس های خوبتان تمرکز کنید، حس و حال 

خوب را در زندگی تان جاری خواهید کرد

دانش آموزی که  مبحث الکتروشیمی را در درس شیمی متوجه 

نمی شود، به این نکته دقت ندارد که در فرا گرفتن ادبیات، چقدر 

توانمند است، تست های عربی را چقدر خوب می زند، و یا در کار با 

کامپیوتر، چقدر مهارت دارد !
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کنید، دیگر افکار منفی در ذهن شما رسوخ نخواهد کرد. وقتی نفسی که می کشید با 

احساس خوشبختی همراه باشد، و باور داشته باشید که خوبی ها و نعمت های بسیاری 

شما را احاطه کرده است، در راهی قدم خواهید گذاشت که در آن همه چیز رو به 

بهبود و پیشرفت است؛ زیرا این جهان و نعماتش، به اندازه ای وسیع است که هر کسی 

می تواند در آن، هر چه می خواهد، به دست بیاورد. اگر می بینیم که محدودیتی برای 

ما وجود دارد، برای آن است که به محدودیت اعتقاد داریم و برای آن، وقت و انرژی 

صرف می کنیم. 

خود را آن گونه که هستید، دوست داشته باشید 

همۀ ما ضعف ها و ناتوانی هایی داریم، اما این ضعف ها، به معنای آن نیست که ما کامل 

نیستیم و نباید خوشحال باشیم. اگر اکنون از آنچه دارید، لذت نبرید، در آینده نیز 

هیچ چیز به شما لذت واقعی نخواهد داد؛ در واقع توانایی ما در لذت بردن از زندگی، 

به نحوۀ نگرش ما به آن بر می گردد؛ چون هیچ چیزی در خارج از خود ما نمی تواند 

خوشبختی و سعادت را به ما هدیه دهد؛ بنابراین، اگر برای خوشبخت بودن، 

دنبال نداشته هایتان هستید، هرگز خوشبخت نخواهید شد؛ چون 

همیشه چیز بیشتری وجود دارد که شما بخواهید آن را 

داشته باشید. 

برای  که  برویم  داوطلبانی  سراغ  به  بگذارید 

در  انتظارشان  برخالف  رتبه ای  کسب 

امتحان  یا  آزمایشی  آزمون های 

درسی، ناراحت هستند و خود را 

سرزنش می کنند و احساس 

خوبی ندارند. این دسته از 

داوطلبان، زندگی شان را 

برپایۀ بایدها و نبایدها 

استوار کرده اند. آنها از 

لذت  خواندن  درس 

نمی برند؛ زیرا مدام به 

فکر به دست آوردن 

نمره ای  یا  رتبه 

هستند که در آزمون 

یا آزمون های پیِش رو 

کسب خواهند کرد. اگر 

داشته  درسی  پیشرفت 

مقایسه  در  که  می شناسند  را  دیگری  داوطلب  چون  ندارند؛  رضایتی  آن  از  باشند، 

اگر پیشرفت نکنند، مدام خود را سرزنش  آنها پیشرفت بیشتری داشته است، و  با 

می کنند و از کل کائنات شکایت دارند. 

این دسته از داوطلبان، پیشرفت نخواهند کرد؛ زیرا روی کمبودها و نداشته هایشان 

کم  چیزی  که  می کنند  حس  چون  نمی بینند؛  کامل  را  خود  آنها  کرده اند.  تمرکز 

دارند، و فقط وقتی آن را به دست بیاورند، کامل خواهند شد؛ در حالی که اگر روی 

داشته هایشان و موفقیت هایشان )هر چند که به ظاهر کوچک هم باشد( تمرکز کنند 

و به خاطر آنها از خودشان، اطرافیانشان و، مهم تر از همه، پروردگار سپاسگزار باشند، 

در عین حس  و می توانند،  ایمان می آورند  کامل  انسان  عنوان یک  به  قدرتشان  به 

رضایت و شادمانی، برای پیشرفت در سایر زمینه ها هم قدم بردارند. 
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بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان تصور می کنند که 
دوران امتحان، دوران شب زنده داری است؛ دورانی که 
باید از شب تا صبح یا پاسی از شب، بیدار بمانی و به 
همین  به  بپردازی؛  خود  درسی  افتادگی  عقب  جبران 
دلیل، در این دوران، تعداد قابل توجهی از دانش آموزان 
کمبود خواب دارند و حتی سر جلسۀ امتحان، خسته و 
کسل هستند و به گفتۀ خودشان، در سر جلسۀ آزمون 
طول می کشد تا ذهنشان متمرکز شود و بتوانند متوجه 
شب  بی خوابی  واقع،  در  شوند؛  امتحانی  سؤال های 
امتحان، نه تنها کمک حال دانش آموزان و دانشجویان 
پایین  نیز  زیادی  حد  تا  را  آنها  بازدهی  بلکه  نیست، 
می آورد؛ زیرا بر اساس آزمایشی که محققان آمریکایی 
روی موش ها انجام داده اند، کم خوابی، موجب افزایش 
ترشح هورمون استرس کورتیکوسترون و کاهش تولید 
سلول های مغزی می شود. امروزه ثابت شده است که یکی 
از عوامل بسیار مؤثر در موفقیت درسی دانش آموزان، به 
خصوص در شب های امتحان، داشتن خوابی مناسب و 
تقویت  را  حافظه  و  فراگیری  خواب،  زیرا  است؛  کافی 
و  فراهم می نماید  روز  در طول  را  انرژی الزم  می کند، 
کمک می کند تا مغز ما حداکثر کارآیی را در حین درس 

خواندن داشته باشد. 
شاید بگویید که در شب های امتحان، حتی اگر آمادگی 
به دلیل اضطراب  باشید،  براي خوابیدن داشته  را الزم 
اینجا  از آزمون، نمی توانید به خوبی بخوابید. در  ناشی 
در  و،  آرام،  خواب  یک  داشتن  برای  را  کارهایی  راه 
نتیجه، صبحی پر از انرژی و حس مثبت، خدمتتان ارائه 

می دهیم. 

تغذیۀ مناسب، الزمۀ خوابی آرام و عمیق 
یکی از مؤثرترین راه ها برای داشتن خوابی آسوده ، تغذیه 
مناسب است. مرغ، غذاهای دریایی، ماهی تن یا ماهی 
کباب شده و سبزیجات پخته، جزو مناسب ترین شام ها 
مواد،  این  در  ویتامین B3 موجود  می آیند.  حساب  به 
باعث تولید سرتونین شده و در نتیجه به فرد در داشتن 
خوابی راحت کمک می کند. بهتر است که شام حداقل 
دو یا سه ساعت قبل از خوابیدن میل شود و از خوردن 

غذاهای سرخ شده، تند یا چرب نیز خودداری گردد.
سعی کنید که غذاهای داراي کربوهیدرات باال مثل نان 
را حتماً در وعده غذایی شام خود بگنجانید. نان و پنیر 
کم چرب یا نان و عسل، خود شامی سبک و مناسب به 

حساب می آیند.

و  زمینی  بادام  گردو،  خرما،  موز،  مثل:  خوراکی هایي 
موجب  که  تریپتوفان هستند  حاوی  سبوس دار،  غالت 
تولید هورمون های تحریک کننده خواب، مثل سرتونین 
و  به سریع تر خوابیدن  و  و مالتونین در بدن، می شوند 

ایجاد آرامش ما کمک زیادی می کنند.
سبزیجاتی  مخصوصاً  سبزیجات،  تمامی  سبزیجات: 
کمک  خوابیدن  به  هستند،  تیره  سبز  برگ  دارای  که 
رفع  در  که  است  سبزیجاتی  جمله  از  کاهو  می کنند. 
بی خوابی معجزه می کند. برای آرامش اعصاب، خوردن 
توصیه  نیز  غذا،  همراه  به  ترش  لیمو  با  کاهو  ساالد 

می شود.
لبنیات: خوردن دوغ، شیر و ماست همراه شام، کمک 
بزرگی به خواب آرام و عمیق می کند. یکی از بهترین و 
سنتی ترین راه حل ها برای مبارزه با بی خوابی، نوشیدن 
یک لیوان شیر گرم با عسل است. شیر حاوی کلسیم و 
تریپتوفان است که این دو ماده برای تنظیم ریتم خواب، 

بسیار مفید هستند.
نوشیدن آب انگور  یا یک لیوان جوشانده گل گاو زبان 
یا بابونه، نیم ساعت قبل از خواب نیز راهکار خوبی براي 

مبارزه با بي خوابي است.

چه غذاهایی را نباید خورد؟
غذاهای  خوردن  از  نشوید،  بی خوابی  دچار  اینکه  برای 
از  قبل  دو ساعت  از  مثل گوشت،  باال،  پروتئین  داراي 
که  کنید  همچنین سعی  کنند.  خودداری  باید  خواب، 
هنگام شب و قبل از خواب، از خوردن شکالت، بادمجان، 
فرنگی  اسفناج و گوجه  سیب زمینی، شکر، سوسیس، 
خودداری کنید . این مواد، به دلیل داشتن تیرامین باال، 
باعث باال رفتن هورمون »نور اپی نفرین« در بدن و، در 

نتیجه، فعال شدن مغز به هنگام خواب می شوند.
یا  غذاهای سنگین، چرب  در شب،  نباید  کلی  به طور 
تند خورد؛ زیرا فعالیت سیستم گوارشی ما در شب کم 
سیستم، سخت تر  این  برای  مواد  این  هضم  و  می شود 

خواهد شد.
از خوردن خوراکی های بسیار شیرین و داراي قند زیاد، 
که موجب افزایش انرژی و بی خوابی می شوند، نیز باید 

خودداری کرد.
نوشیدنی های  مصرف  از  خواب،  از  قبل  که  است  بهتر 
کافئین دار، مثل: چای، قهوه و نوشابه، نیز پرهیز کنید. 
حساسیت به کافئین در افراد مختلف، متفاوت است، و 
در بعضی از اشخاص، حتی مقدار بسیار کمی از کافئین، 

که در قهوه های بدون کافئین و شکالت وجود دارد، هم 
می تواند موجب بی خوابی در فرد شود.

ریتم  طبیعی بدنتان را بشناسید
هماهنگ شدن با چرخه طبیعی خواب و بیداری بدنتان 
یا همان ریتم شبانه روزی، یکی از مهم ترین استراتژی ها 
برای بهتر خوابیدن است. اگر برنامه منظمی برای خواب 
شادابی  و  نشاط  احساس  باشید،  داشته  بیداری تان  و 
بیشتری می کنید؛ از همین رو، بهتر است که هر روز در 

زمان مشخصی بخوابید و بیدار شوید.
کمک  بدنتان  درونی  ساعت  تنظیم  به  کار  این  انجام 
را  زمانی  می کند.  بهینه  را  خوابتان  کیفیت  و  می کند 
طور  به  زمان  آن  در  که  کنید  انتخاب  خوابیدن  برای 
طبیعی احساس خستگی می کنید تا مدام پهلو به پهلو 
زنگ  بدون  باید  بخوابید،  کافی  اندازۀ  به  اگر  نشوید. 
زنگ  به  اگر  اما  شوید،  بیدار  طبیعی  طور  به  و  ساعت 
باید  بنابراین،  نیاز دارید،  بیدار شدن  برای  زدن ساعت 

زودتر به خواب بروید. 

در محل خوابتان از چراغ خواب استفاده نکنید 
نور  میزان  با  که  است  طبیعی  هورمونی  »ِمالتونین« 
بیداری  و  خواب  چرخۀ  تنظیم  به  و  می شود  کنترل 
می گیرید،  قرار  تاریکی  در  که  هنگامی  می کند.  کمک 
مغزتان »مالتونین« بیشتری ترشح می کند که شما را 
دارد،  نور وجود  اما در محیطی که  خواب آلود می کند، 

شما هشیارتر هستید. 

وسایل الکترونیکی را گم و گور کنید !
هوشمند  تلفن های  تلویزیون،  که  می دانیم  اکنون 
این  که  می کنند  ساطع  خود  از  آبی  نوری  تبلت ها،  و 
به  می کند؛  مختل  را  مالتونین  طبیعی  ترشح  نور، 
استراحت،  مکان  و  اتاق خواب  برای  آنها  دیگر،  عبارت 
نامناسب هستند؛ حتی الزم است که یک تا دو ساعت 
استفاده  نمایش  صفحه های  از  خوابیدن،  زمان  از  قبل 
نکنید؛ زیرا نور آبی ساطع شده از صفحه  موبایل، تبلت، 
تلویزیون، بسیار مخرب و مضر است. شما  یا  کامپیوتر 
می توانید با استفاده از وسایلی با صفحات کوچک تر، کم 
کردن نور صفحه یا استفاده از نرم افزارهای تنظیم کننده 
را  آبی  نور  مخرب  اثر  »اِف.الکس«،  مانند  صفحه  نور 
کم کنید. همچنین خوب است که در محیط خوابتان 
ضبط،  تلویزیون،  جمله  از  مغناطیسی  هیچ گونه  لوازم 

خوب بخوابید تا امتحان موفقی داشته باشید



9 27 دی ماه 1400، سال بیست و ششم ، شماره 42

کامپیوتر و ... نباشد. اگر امکان خارج کردن این لوازم از 
اتاق نیست، بهتر است که آنها را خاموش کنید. 

زیرا  هستند؛  کننده  کالفه  نیز  زنگ دار  ساعت های  گاه 
را  زنگ دار  چنانچه ساعت  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
در معرض دید خود قرار دهید، نور آن خواب را مختل 
ساعت  به  که  نگاه هایی  ورای  در  همچنین  می کند. 
چقدر  و  است  چند  ساعت  شوید  متوجه  تا  می اندازید 
ناخودآگاه  استرسی  پنهان  دارید،  خواب  برای  زمان 
شده است . اگر از آن دسته افرادی هستید که صبح هاي 
نمی شوید،  بیدار  خواب  از  خورشید(  طلوع  )با  زود 
ساعتی را انتخاب کنید که نور آن قابل تنظیم باشد و، 
در صورت امکان، هنگام خواب آن را در جهت مخالف و 

فاصله ای دورتر از سرتان قرار دهید.

تخت خود را هر روز صبح مرتب کنید
مرتب نمودن تخت، درست پس از آنکه از خواب بیدار 
می شوید، حس فوق العاده ای به شما می بخشد و هنگامی 
که در پایان روز به خانه باز می گردید، حس بسیار خوب 
کار  این  انجام  کرد.  خواهید  تجربه  را  آرامش بخشی  و 
همچنین موجب می شود تا گرد و غبار از سطحی که در 

آن می خوابید، دور بماند و تختتان تمیزتر باشد. 

ملحفه ها را حداقل هفته ای یک بار عوض کنید
افرادی که ملحفه های تخت خود را حداقل هفته ای یک 
بار عوض نمی کنند، شاهد حضور کرم های پنیری ناشی 
از گرد و غبار در رختخوابشان خواهند بود؛ موجوداتی 

که خواب آسوده  آنها را مختل می کند. 

دفتر یادداشتی در کنار خود داشته باشید
تا  بگذارید  خود  کنار  مداد  یک  و  یادداشت  دفتر  یک 
اگر افکار مزاحم به طور ناخودآگاه به ذهنتان حمله ور 
و درست هنگامی که چشمانتان گرم خواب شده  شد 
را به خود معطوف کرد و اجازه نداد  است، توجه شما 
به محض  ما،  از  بسیاری  بگیرید.  بهره  آنها  از  بخوابید، 
اینکه در رختخواب دراز می کشیم و درست پیش از آنکه 
به خواب رویم، زمان های خالقانه ای را تجربه کرده ایم. 
بی آنکه چراغ را روشن کنید، این افکار و ایده ها را روی 
نتوانید  پیاده کنید؛ گرچه ممکن است که صبح  کاغذ 
آشفته ای  خواب  حداقل  اما  بخوانید،  را  خود  دستخط 

نخواهید داشت. 

فکر و خیال را رها کنید
اگرچه ممکن است که انجام این کار، دشوار باشد، اما 
سعی کنید نگران این نباشید که شاید دوباره خواب تان 
بیدار ماندن  به  را  این نگرانی، فقط بدنتان  نََبرد؛ چون 
تشویق می کند. برای اینکه به نخوابیدن فکر نکنید، بر 
احساسات درونی بدنتان تمرکز کنید یا تمرینات تنفسی 
انجام دهید. یک نفس عمیق بکشید و سپس، در حالی 
که یک "آه" طوالنی می کشید، به آهستگی نفستان را 
بیرون دهید. پس از آن، یک نفس دیگر بکشید و این 

کار را ادامه دهید. 

تکنیک های »ریلکسیشن« برای خواب بهتر
تمرین تکنیک های »ریلکسیشن« پیش از خواب، راهی 
عالی برای آرام گرفتن، آرامش ذهن و آماده شدن برای 

خواب است. موارد زیر را امتحان کنید:

الف( نفس عمیق
آهسته  و  عمیق  نفس های  و  ببندید  را  چشم هایتان 

بکشید. هر بار نفس هایتان را عمیق تر کنید.
 ب( آرام سازی گام به گام عضالت

از انگشتان پا شروع کنید، همۀ عضالتتان   را تا جایی که 
می توانید، منقبض کنید و سپس کاماًل رها کنید. همین 

کار را ادامه دهید تا به سرتان برسید.
 ج( مکانی آرامش بخش و صلح آمیز را تصور کنید.

چشم هایتان را ببندید و مکانی را تصور کنید که آرام و 
صلح آمیز باشد. روی این موضوع تمرکز کنید که چنین 

مکانی چه احساسی به شما می دهد.

اتاقتان را خنک نگه دارید
بیشتر افراد، در اتاقی که اندکی خنک باشد، یعنی دمای 
آن حدود 18 درجه سانتی گراد باشد و تهویۀ مناسبی 
داشته باشد، راحت تر می خوابند. اتاق خواب خیلی گرم 

یا خیلی سرد، کیفیت خواب را مختل می کند. 

مناسک خواب را به جای آورید !
هر شب پیش از خواب، کارهای تکراری انجام دهید تا با 
این روش به بدنتان بگویید که دیگر وقت خواب است. 
فعالیت هایی مثل حمام کردن یا دوش آب گرم گرفتن، 
موسیقی  یک  به  دادن  گوش  یا  کتاب،  یک  خواندن 
آرامش بخش و ترجیحاً با نور بسیار کم، در این زمینه، 

مناسب هستند.



27 دی ماه 1400، سال بیست و ششم ، شماره 1042 

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  تستی که، ضمن  مفهومی  P ارائه سؤاالت 
در امتحانات نوبت اول و پایانی نوبت دوم پایه یازدهم، زمینه آشنایی و مهارت این 
دانش آموز  برای  بعد،  سال  سراسری  آزمون  سؤاالت  به  پاسخگویی  برای  را  عزیزان 

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

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

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

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش یازدهم:
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 
اسـاس  بـر  برگـزار خواهنـد شـد. آزمون های مرحلـه ای،  اسـفند 1400  پایـان  تـا 
تقسـیم بندی منابـع درسـی برگـزار می شـود؛ به طوری کـه در هـر مرحلـه از آزمـون، 
طبـق تقسـیم بندي هاي انجام شـده، از داوطلبـان امتحـان بـه عمـل می آیـد؛ عـالوه 
بـر ایـن، در آزمـون هر مرحله، از قسـمت یـا 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 هـای 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 

ارزیابی قـرار خواهـد گرفت.
و  فروردیـن  ماه  هـای  در  نوبـت  دو  بـوده کـه در  فـاز سـوم، آزمون های جامـع 
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 هـای آزمایشـی 
در اختیـار داوطلبـان قـرار می گیـرد تـا داوطلبان بر اسـاس اطالعات منـدرج در این 
کارنامه هـا از میـزان آمادگـی خـود در هـر مرحله از آزمـون آگاهی یافته و نسـبت به 

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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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 توجـه به ضرایب( تقسـیم  بـر 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 
آزمون  هـای مرحلـه  ای )8 مرحلـه( و جامـع )2 نوبـت( را به صـورت 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 نام منـدرج در آن، ایـن امکان نیز 
فراهـم گردیـده اسـت تـا دانش آمـوزان عزیز، در صـورت تمایـل، بتواننـد آزمون های 
سـنجِش یازدهـم را بـه تعـداد موردنیاز و دلخـواه، انتخـاب و در هر یـک از آزمون ها 
ثبت نـام نماینـد؛ بـه  عنـوان مثـال، دانش آمـوز می توانـد متقاضـی سـه نوبـت آزمون 

مرحلـه ای و یک نوبـت 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 عزیـز، در كلیـۀ آزمون های مرحلـه ای و جامـع،  به  طور 

نمایند. ثبت نـام  یکجـا 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه جـدول تکمیلـی مربـوط بـه هزینه هـای ثبت نـام، بـرای 
دانش آموزانـی کـه مایـل به انتخاب آزمون های آزمایشـی سـنجِش یازدهـم به صورت 
 www.sanjeshserv.ir :تلفیقی هسـتند، در سـایت اینترنتی ثبت نـام 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.
توجـه شـود کـه در هنـگام ثبت نـام و پـس از انتخـاب نوبت هـای آزمـون از سـوی 
را  پرداخـت  قابـل  وجـه  خـودکار،  به طـور  اینترنتـی  ثبت نـام  برنامـه  دانش آمـوز، 

محاسـبه و ارائـه می نمایـد.

نحوه ثبت نام:
پرداخـت اینترنتی: دانش آمـوزان عالقه منـد به شـرکت در آزمون هاي آزمایشـی 
سـنجش در سراسـر کشـور مي توانند با اسـتفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و 
 www.sanjeshserv.ir :مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشاني 

نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام و کدرهگیري دریافت نمایند.
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 
نهایـی و شـماره پرونده و کـد 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 توانند با خـط ویژه 
42966-021 )صـدای داوطلـب( تمـاس حاصـل نمایند. سـاعات تمـاس: صبح 8:30 

الـی 12:30 و عصـر 13:30 الـی 16:00.
ثبت نـام گروهـی از طریق مـدارس: دبیرسـتان هایی کـه مایل هسـتند براي 
سـهولت ثبت نـام بـه  صـورت گروهـی از دانـش آمـوزان خود ثبت نـام بـه عمل آورند، 
بعـد از مطالعـه دقیـق دسـتورالعمل ثبت نـام دبیرسـتان ها و مراکز آموزشـی همکار، 
مي تواننـد، در صـورت داشـتن هرگونه سـؤال، در سـاعات: صبح 8:30 الـی 12:30 و 
عصـر 13:30 الـی 16:00 با شـماره تلفن های 88844791 الـی 88844793 تماس 

حاصـل 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 
گردیده اسـت تا ثبت نام برای کلیه داوطلبان سراسـر کشـور )تهران و شهرسـتان ( و 
همچنیـن مراکز آموزشـی و دبیرسـتان های متقاضی آزمون های آزمایشـی سـنجش، 
در صـورت تمایـل، بـه صورت تلفنی بـا شـماره 88321455-021 نیز انجام شـود و 
داوطلبـان بتواننـد بـا اسـتفاده از ایـن روش هم نسـبت به ثبت نـام در ایـن آزمون ها 

اقـدام نمایند. 

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(.

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

گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي



27 دی ماه 1400، سال بیست و ششم ، شماره 1242 

وضعیت پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی زبان های خارجی 

در آزمون سراسری سال1400
آیـا هـر داوطلبـی می توانـد ضمـن موفقیـت در گـروه آزمایشـی خویـش، در گـروه 
آزمایشـی زبان هـای خارجـی نیـز موفق شـود؟ پاسـخ این سـؤال، از یک سـو آری و 
از سـوی دیگـر خیـر اسـت؛ آری برای اینکـه گروه آزمایشـی زبان هـای خارجی، یک 
گـروه شـناور اسـت و هـر داوطلبـی می تواند عالوه بـر گروه آزمایشـی خـود، در این 
گـروه آزمایشـی نیـز شـرکت کند، و خیر از ایـن جهت که داوطلبان جدی و تالشـگر 
ایـن گـروه آزمایشـی، که هدف اصلی شـان پذیـرش در یکی از رشـته محل های گروه 
آزمایشـی زبان های خارجی اسـت، به صورت بسـیار متمرکز و دقیق، دروس عمومی 
و تخصصـی مربـوط بـه ایـن گـروه آزمایشـی را مطالعه می کننـد و به همیـن خاطر، 
درصـد داوطلبانـی که در درس های ادبیـات و زبان عمومی، بـاالی 70 درصد زده اند، 
در گـروه آزمایشـی زبان هـای خارجی، بهتر از سـایر گروه های آزمایشـی بوده اسـت، 
و در درس عربـی نیـز درصـد داوطلبانـی کـه در ایـن گروه بـاالی 70 درصـد زده اند، 
در تمامـی گروه هـای آزمایشـی بـه جز گروه آزمایشـی علوم تجربـی، وضعیت بهتری 
داشـته اند و سـایر گروه هـای آزمایشـی در ایـن درس وضعیـت بدتـری داشـته اند.   

می خواهیـم بگوییـم که همیـن محـدود بـودن دروس ایـن گـروه آزمایشـی، باعـث 
می شـود کـه تعـدادی از داوطلبـان، بیشـتر روی درس هـای عمومـی سـرمایه گذاری 
کننـد؛ پـس، گـروه آزمایشـی زبان هـای خارجـی، زنـگ تفریـح داوطلبـان سـایر 
گروه هـای آزمایشـی یـا جایی برای حضـور داوطلبانی کـه آزمون سراسـری را جدی 
نگرفته انـد، نیسـت، و اگـر داوطلبـی می خواهـد در یکـی از رشـته های زبان هـای 
خارجـی پذیرفتـه شـود، بایـد مطالعـه ای مسـتمر، دقیـق و جامـع داشـته باشـد؛ از 
سـوی دیگـر، درس زبـان تخصصـی ایـن گـروه آزمایشـی، نیـاز بـه تسـلط بـر یکـی 
از زبان های خارجـی انگلیسـی، فرانسـه یـا آلمانـی در سـطحی فراتـر از کتاب هـای 
درسـی زبـان آمـوزش و پـرورش دارد؛ بـه ویـژه از آن جهـت کـه سـؤال های زبان 
تخصصی، مهم تریـن سـؤال ها در آزمـون گـروه آزمایشـی زبان هـای خارجی اسـت و 
بیشـترین ضریـب را  دارد )ضریـب تخصصـی 4 که با توجه به سـه برابـر بودن ارزش 

درس هـای تخصصـی، در حقیقـت ضریـب ایـن درس 12 می شـود(.
شركت در آزمون زبان های خارجی  بدون آشنایی با درس زبان خارجی !

در سـال 1400 از 140هـزار و 104داوطلـب گـروه آزمایشـی زبان هـای خارجـی که 
در جلسـۀ آزمـون حضور داشـته اند، 30 هزار و 63 داوطلـب در  درس زبان تخصصی 
یـا درصـد منفـی کسـب کـرده یـا اصـاًل بـه سـؤال ها پاسـخ نداده انـد و یا بـه خاطر 
اینکـه تعـداد پاسـخ های غلـط آنهـا سـه برابر پاسـخ های صحیـح آنها بوده اسـت، در 
نهایـت درصـد صفـر را کسـب کرده انـد؛ بـه عبـارت دیگـر، 21/52درصـد داوطلبان 
گـروه آزمایشـی زبان هـای خارجـی، ناتـوان در پاسـخگویی بـه درس تخصصـی و 

مهمشـان بوده انـد!
ایـن آمـار نشـان می دهد کـه عـده ای از داوطلبان، گروه آزمایشـی زبان هـای خارجی 
را جـدی نگرفته انـد و از شـرکت در ایـن آزمـون نیـز، بهـره ای جز هـدر دادن وقت و 

هزینه خـود به دسـت نیاورده اند. 
بایـد بپذیریـم کـه آزمـون سراسـری، یـک آزمـون علمـی و جـدی اسـت و  محـل 
آزمـون و خطـا یـا ریسـک کردن نیسـت و نباید به سـؤال ها به طور سرسـری پاسـخ 
داد )گاه می شـنویم کـه داوطلبـی می گویـد حوصلـه کافـی یـا زمـان الزم را بـرای 
خوانـدن همـۀ گزینه هـا نداشـتم و بـرای همین، وقتـی دیدم کـه گزینـه اول یا دوم 

یـک پرسـش بـه نظـرم آشناسـت، آن را انتخـاب کردم!(
همچنیـن نبایـد بـه امیـد شـانس و اقبـال، گزینه هـا را بـدون دانـش و دقـت الزم 
انتخـاب کـرد؛ پـس اگـر هدفتان بـه راسـتی موفقیـت در گـروه آزمایشـی زبان های 
خارجـی اسـت، در مـدت باقـی مانـده، خیلـی جـدی مطالعـه کنیـد، و حتـی اگر به 
درسـی مسـلط نیسـتید، حداقـل بـه مطالعـه چنـد مبحـث از آن درس بپردازیـد تا 
بتوانید به چند سـؤال معدود در همان درس پاسـخ درسـت دهید و از کسـب درصد 

منفـی یـا صفـر، خـود را دور کنید.
توجه داشـته باشـید که کنکور، یک مسـابقه علمی اسـت و قرار نیسـت که شـما به 
همـۀ سـؤال های آن، پاسـخ صحیـح بدهیـد؛ بلکه الزم اسـت که در مقایسـه با سـایر 
داوطلبـان، وضعیـت بهتـری داشـته باشـید، و این امر، بـدون دقت و هوشـمندی در 

پاسـخگویی بـه سـؤال ها، به دسـت نخواهـد آمد.
آنچه می آید، فقط آمار آزمون سراسری 1400 است

یـادآوری ایـن نکتـه مهم اسـت کـه میانگین ذکر شـده هر سـال، با یکدیگر یکسـان 
نیسـت؛ بـرای مثـال، در آزمـون سراسـری سـال  98، میانگین پاسـخگویی به درس 
زبان تخصصی 14 درصد بوده اسـت. این آمار در سـال 99، 13/9 درصد، و در سـال 
 1400، 11/4 درصـد بوده اسـت؛ از سـوی دیگر، تعداد داوطلبانـی که به 100 درصد 
سـؤال ها پاسـخ صحیـح می دهنـد نیـز متفـاوت اسـت؛ برای مثـال، در سـال 98  در 
درس زبـان عمومـی ، 226 داوطلـب به 100 درصد سـؤال ها پاسـخ صحیـح داده اند. 
در سـال 99 ایـن تعـداد 42 داوطلـب بوده اسـت، و در سـال 1400 در همین درس 

483 داوطلـب به همۀ سـؤال ها پاسـخ صحیـح داده اند. 
ذکـر ایـن نکته نیز مهم اسـت کـه، عالوه بـر درصدهای داوطلبـان در آزمون سراسـری، 
اسـت )برای  مؤثـر  سراسـری  آزمـون  نتیجـۀ  در  نیـز  داوطلبـان  تحصیلـی  سـوابق 
فارغ التحصیـالن نظـام آموزشـی جدیـد )3 – 3 – 6(، کـه دیپلم خود را در سـال 1398 
و بعـد از آن اخـذ نمـوده باشـند، به میـزان حداکثر 30 درصـد، و بـرای فارغ التحصیالن 
مشـمول نظام آموزشـی سـالی واحـدی یا ترمـی واحدی، به میـزان حداکثـر 25 درصد 
سـوابق تحصیلـی دیپلم و 5 درصد سـوابق تحصیلی پیش دانشـگاهی تأثیر مثبت لحاظ 
می شـود(؛ یعنـی، امـکان دارد کـه داوطلبـی در آزمـون سراسـری، درصدهای مطلوبـی 
کسـب نکرده باشـد، اما سـوابق تحصیلی خوبی داشـته باشـد و سـوابق تحصیلی مثبت، 

در نمـره کل نهایـی او مؤثـر واقع شـود.
گفتنـی اسـت کـه رتبـۀ کشـوری، بـدون در نظـر گرفتـن سـهمیه نهایـی داوطلبان 
سـاخته می شـود، و 50 نفـر اول کشـوری نیـز بـدون در نظـر گرفتن سـهمیه نهایی 
و فقـط بـر اسـاس نحـوۀ پاسـخگویی در آزمون سراسـری یا نمـرۀ کل نهایـی تعیین 

شـده اند.
در ایـن جـداول، بـه غیـر از داوطلبانـی کـه بـه تمامـی یـا قریـب بـه اتفاق سـؤال ها 
پاسـخ غلـط داده و در نتیجـه درصـد آنهـا 30- درصـد تـا 33- درصد شـده اسـت و 
داوطلبانـی کـه بـه 100 درصد سـؤال ها پاسـخ صحیـح داده انـد، سـایر داوطلبان در 
گروه هـای 10درصـدی بررسـی شـده اند؛ یعنـی، داوطلبانـی کـه نمـره خـام بیش از 
90 و کمتـر از 100 در سـؤال های یـک درس کسـب نموده اند، در گـروه 90 تا 99/9 
درصـد آمده انـد؛ یـا داوطلبانـی کـه نمـره خـام بیـش از صفـر و کمتـر از 10 در یک 

درس کسـب نموده  انـد، در گـروه 0/1 تـا 9/9 آورده شـده اند.
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تعداد و میانگین نمرات آزمون سراسری سال 1400 حاضران در جلسه  گروه آزمایشی زبان های خارجی

محدوده
زبان تخصصیزبان عمومیمعارفعربیادبیات

میانگین تعداد
میانگین تعدادنمره درس

میانگین تعدادنمره درس
میانگین تعدادنمره درس

میانگین تعدادنمره درس
نمره درس

33,000,0-32,94-33,33-33,32-4از 3/33- تا 1/30-
21,9-23,31-22,9178-23,4128-23,561-108از 30- تا 1/20-
12,3-13,4305-13,02239-13,02004-13,2867-1483از 20- تا 1/10-
2,3-3,919240-3,914854-3,516505-3,78792-13971از 10- تا 1/0-
91500,0106120,0105390,0109640,0105170,0صفر یا سفید
342965,5257575,6327835,3227135,2591004,3از 1/0 تا 9/9
3090814,52694314,62446914,41661614,52280114,0از 10 تا 9/19
2472024,22495024,41858224,31666624,51076624,3از 20 تا 9/29
1235834,31498634,41114334,41264334,6655734,4از 30 تا 9/39
751644,11144244,3927944,41256444,5438344,5از 40 تا 9/49
320754,1677054,4615454,5891354,6288154,5از 50 تا 9/59
158663,9502264,4483764,4830964,7174964,4از 60 تا 9/69
56073,9233474,5241074,3606674,996874,3از 70 تا 9/79
21583,6124484,1111084,0524284,936083,8از 80 تا 9/89
2292,327693,214492,9165093,86692,2از 90 تا 9/99

10000,046100,014100,0483100,000,0 درصد
14010416,114010422,314010418,714010427,113969411,4كل

در جدول باال، اطالعات شركت كنندگانی كه به سؤاالت زبان انگلیسی به عنوان زبان تخصصی پاسخ داده  اند، ارائه شده است.

تعداد، میانگین، كمترین و بیشترین نمره خام 50 نفر اول گروه آزمایشی زبان های خارجی در آزمون سراسری سال 1400  

محدوده نمره
زبان تخصصیزبان عمومیمعارفعربیادبیات

كمترین تعداد
بیشترین میانگیندرصد

كمترین تعداددرصد
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

                    از 0/1 تا 9/9

                    از 10 تا 19/9

                    از 20 تا 29/9

233,434,836,2    130,730,730,7        از 30 تا 39/9

242,445,147,7    00,00,00,0        از 40 تا 49/9

1050,556,359,6    352,056,058,7253,456,158,7152,052,052,0از 50 تا 59/9

962,065,969,6    662,766,068,0164,064,064,0262,765,468,0از 60 تا 69/9

1270,575,579,6    870,775,078,7378,778,778,7770,775,778,7از 70 تا 79/9

2480,085,589,41780,086,489,42181,487,389,4581,485,989,4287,788,789,6از 80 تا 89/9

990,792,596,01590,793,096,01490,793,796,01594,794,896,01390,593,596,2از 90 تا 99/9

10000,00,00,012100,0100,0100,04100,0100,0100,030100,0100,0100,000,00,00,0 درصد

5052,081,096,05053,489,5100,05030,785,8100,05081,497,0100,05033,472,396,2كل

در جدول باال، اطالعات شركت كنندگانی كه به سؤاالت زبان انگلیسی به عنوان زبان تخصصی پاسخ داده  اند، ارائه شده است.
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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
بدین وســـیله بـــه اطـــالع متقاضیـــان ثبت نـــام کننـــده در آزمـــون کارشناسي ارشـــد 
ـــي و  ـــي دولت ـــوزش عال ـــات آم ـــگاه ها و مؤسس ـــي دانش ـــال 1401 در تمام ـــته س ناپیوس
ـــاد علمـــي-  ـــر دولتـــي و همچنیـــن دانشـــگاه آزاد اســـالمي و بیســـت و هفتمیـــن المپی غی
دانشـــجویي کشـــور مي رســـاند کـــه اطالعـــات ثبت نامـــي آن دســـته از متقاضیانـــی 
ـــون  ـــن آزم ـــت 1400/09/27( در ای ـــخ 1400/09/16 لغای ـــرر )از تاری ـــان مق ـــه در زم ک
ــنبه  ــت روز چهارشـ ــورخ 1400/11/03 لغایـ ــنبه مـ ــد، از روز یکشـ ــام نموده انـ ثبت نـ
ـــن  ـــاني ای ـــش، روي درگاه اطالع رس ـــاهده و ویرای ـــور مش ـــه منظ ـــورخ 1400/11/06 ب م
ســـازمان قـــرار خواهـــد گرفـــت. متقاضیـــان ضـــرورت دارد کـــه در مهلـــت در نظـــر گرفتـــه 
ـــه  ـــوط ب ـــات مرب ـــام و اصالح ـــای ثبت ن ـــه راهنم ـــق دفترچ ـــه دقی ـــس از مطالع ـــده و پ ش

ـــن  ـــاني ای ـــگاه اطالع رس ـــق پای ـــه از طری ـــورخ 1400/09/23 ک ـــه م ـــدرج در اطالعی آن )من
ـــي  ـــات ثبت نام ـــرل اطالع ـــاهده و کنت ـــه مش ـــبت ب ـــت(، نس ـــترس اس ـــازمان در دس س

ـــد. ـــدام نماین ـــان اق ـــش اطالعاتش ـــه ویرای ـــبت ب ـــل، نس ـــورت تمای ـــدام و، در ص ـــود اق خ
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

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

 TOEFL ، ـــر ـــی نظی ـــای بین الملل ـــرکت در آزمون ه ـــان ش ـــالع متقاضی ـــه اط ب
GRE،IELTS و ... می رســـاند بـــا توجـــه بـــه وجـــود تعـــدادی افـــراد و شـــرکت های 
ـــر اخـــذ مـــدارک مـــورد  ـــا تبلیغـــات و وعده هـــای واهـــی مبنـــی ب ســـود جـــو کـــه  ب
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  ـــن ســـازمان مجـــوز برگ ـــون از ســـوی ای ـــاًل مجـــری آزم 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. ـــان حاصـــل نمایی 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
شـــد و مشـــخصات آنـــان در فهرســـت متخلفـــان آزمون هـــای ایـــن ســـازمان 
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
خواهنـــد شـــد. همچنیـــن در صورتـــی کـــه متخلفـــان در طـــول محرومیـــت 
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 ــه عمـــل خواهـ ــان در آزمـــون جلوگیـــری بـ آزمـــون از شـــرکت آنـ

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
4 - داوطلبانـــی کـــه بـــا جعـــل مـــدارک هویتـــی ســـعی در گمـــراه نمـــودن مجریـــان 
ـــت  ـــس از دریاف ـــی پ ـــان )حت ـــف آن ـــد و تخل ـــد و در آن شـــرکت کنن 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
ـــود و  ـــی می ش ـــرم تلق ـــوب 1375( ج ـــرات مص ـــالمی )تعزی ـــازات اس ـــون مج قان
ـــرای   ـــان ب ـــروه از متخلف ـــن گ ـــت، ای ـــد داش ـــراه خواه ـــه هم ـــری ب ـــازات کیف مج

ـــد. ـــی می گردن ـــی معرف ـــع قضائ ـــه مراج ـــی ب ـــکام قضائ ـــدور اح ص
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
ـــام،  ـــرایط ثبت ن ـــت ش ـــدم رعای ـــورت ع ـــود و در ص ـــام ش ـــی انج ـــخص متقاض ش
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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