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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

تا روز چهارشنبه ادامه دارد :

 مهلت مجدد ثبت نامآزمون  
كارشناسي ارشد سال 1400

استاندارد مطالعه ؛ امری نسبی یا مطلق؟

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 پذیرفته شدگان رشته های با 
سوابق تحصيلیكارداني نظام جدید  

فني و حرفه اي 1400

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور  درباره : 

  پذیرفته شدگان دوره  های 
مهندسی فناوری و كارشناسی 

حرفه اي »ناپيوسته« 
علمي ـ كاربردي بهمن 1400

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور  درباره :

پذیرفته شدگان دوره های  كارداني فني و حرفه اي 
»ناپيوسته« علمي ـ كاربردي بهمن 1400

قدر وقت ار نشناسد
 دل و كاری نکند ! 

گام های هفتگانه 
برای شکوفایی حافظه

عربی ؛ مهم و تأثيرگذار

رئيس سازمان سنجش خبرداد :

درسال های آینده ،یک نظام 
سنجش دو مرحله ای اجرایی 

خواهد شد

با حکم رئيس سازمان سنجش :

مدیركل روابط عمومی سازمان 

سنجش آموزش كشور منصوب شد
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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:
را  خداوند  عصیان  که  ایمانی  با  چشم  برای 
می بیند، روا نیست که آن چشم بر هم خوَرد 

تا اینکه آن وضعیت را تغییر دهد. 

]فرزندم ![ دلت را به سختی های دنیایش بینا 
گردان، و از صولت روزگار و دگرگونی آشکار 
لیل و نهارش بترسان، و خبرهای گذشتگان 
را بدو عرضه دار، و آنچه را به آنان که پیش 
از تو بودند، رسید، به یادش آر، و در خانه ها و 
بازمانده های آنان بگرد و بنگر که چه کردند، 
و از کجا به کجا شدند و کجا بار گشودند و 
را خواهی دید که  آنان  آمدند.  فرود  در کجا 
از کنار دوستان رخت بستند و در خانه های 
غربت نشستند، و چندان دور نخواهد نمود که 

تو یکی از آنان خواهی بود. 

پیامبر گرامی اسالم )ص( فرمودند:
نماز را در اول وقت بخوانید تا خداوند پاداش 

شما را دو برابر کند.

مشـاوران و برنامه ریـزان آموزشـی اعتقـاد دارند که 
مطالعـه بایـد پیوسـته، مسـتمر، باکیفیـت و مبتنی 
بـر یـک برنامه ریـزی اصولـی باشـد و تأکیـد بیـش 
افزایـش سـاعات مطالعـه را  از حـد بـر کمیـت و 
امـری علمـی و قطعـی نمی داننـد و آن را توصیـه 

نمی کننـد.
مشـترک  و  زیسـته  تجربـه  مشـاوران،  بـر  عـاوه 
نفـرات برتـر آزمون سراسـری، که حاصل سـال های 
متمـادی گفـت و گـوی ایـن هفته نامه با آنهـا بوده 
اسـت، حکایـت از کیفـی بـودن مطالعـه آنهـا، در 
کنـار اختصـاص سـاعات بیشـتری از روز بـه ایـن 

مسـأله دارد.
یکی از سـؤاالت بسـیار مهم داوطلبـان و متقاضیان 
آزمـون سراسـری، همـواره آن بـوده اسـت کـه: در 
یـک روز یـا هفتـه، چنـد سـاعت را باید بـه مطالعه 
اختصـاص داد و سـاعت اسـتاندارد مطالعه در روز و 

هفتـه، چقدر اسـت؟
ایـن سـؤال می توانـد  کـه  بایـد گفـت  در جـواب 
پاسـخ های مختلفی داشـته باشـد و برای هـر فرد یا 
داوطلـب، پاسـخ ها متفاوت اسـت؛ بنابرایـن، ممکن 
اسـت که سـاعت اسـتاندارد مطالعه در طـول هفته 
بـرای یـک داوطلـب 50 سـاعت و بـرای داوطلـب 

دیگر 80 سـاعت باشـد.
در ایـن مثـال، داوطلب اول ممکن اسـت که توانایی 
و شـرایط داوطلـب دوم را نداشـته باشـد؛ بنابرایـن، 
داوطلبـان10  تمامـی  اگـر  کـه  گفـت  نمی تـوان 
را  سـاعت  ایـن  کننـد،  مطالعـه  روز  در  سـاعت 

یـک  بـرای  مطالعـه  اسـتاندارد  سـاعت  می تـوان 
داوطلـب آزمـون سراسـری در طـول روز دانسـت.

بـا وجـود تأکید فراوان بـر مطالعه بیشـتر و افزایش 
کّمـی آن، هرگـز میزان مشـخصی از مـدت زمان یا 
تعـداد سـاعات قطعـی در روز را نمی تـوان بـه همه 

داوطلبـان کنکـور توصیه کرد.
عمـده داوطلبـان برتر آزمـون سراسـری، داوطلبان 
موفـق و حائـز رتبه هـای خـوب، روزانـه بیـن 8 تـا 
12 سـاعت مطالعـه را بـا توجـه به شـرایط زندگی، 
وضعیـت روحی، آمادگی ذهنی و سـامت جسـمی 
اختصـاص  ایـن حـال،  بـا  تجربـه کرده انـد؛  خـود 
در  هـم،  مطالعـه  بـرای  سـاعات  میـزان  همیـن 
زمان هـای مختلـف، متفـاوت بوده اسـت؛ بـه عنوان 
مثـال، در روزهای آغازیـن برنامه زمان بندی شـده، 
کمتـر، و در روزهـای باقی مانـده تـا کنکـور، ایـن 

سـاعات، بیشـتر بوده اسـت.
همـه داوطلبـان بـه خوبـی می داننـد کـه داشـتن 
روزهـای  بـا کیفیـت، در  البتـه  و  کافـی،  مطالعـه 
مانـده بـه کنکور، چقدر مهم و سرنوشت سـاز اسـت 
و تـا چـه حـد می توانـد نقـش مهمـی را در آینـده 
داوطلـب کنکـور داشـته باشـد؛ بنابرایـن، در ایـن 
ایـام، هر چه بیشـتر تـاش کنیـد و از لحظه لحظه 
وقـت خود نهایت اسـتفاده را ببریـد و آن را به مروِر 
مطالـب اختصـاص دهیـد، تـا در آزمـون سراسـری 

پیـشِ رو، بـا آمادگـی بیشـتری شـرکت کنید.
موفق باشید

استاندارد مطالعه؛ امری نسبی یا مطلق؟

پورعباس،  دكترعبدالرسول 
معاون وزیر و رئیس سازمان 
كشور،  آموزش  ســنجش 
محمد  حکمی دكتــر  طی 
به  حاجیلــو را  حســین 
عنوان سرپرســت معاونت 

سنجش  منابع ســازمان  مدیریت  و  برنامه ریزی 
آموزش كشور منصوب كرد.

دکتر محمد حسین حاجیلو، پیش از این، سوابق اجرایی 
متعددی همچون معاون اداری مالی و امور پشــتیبانی 
دانشــگاه جامع علمی ـ کاربردی، معــاون اداری مالی 

و پشــتیبانی ســازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشــور، معاون 
فنی  آموزش  سازمان  پژوهشی 
و حرفه ای کشــور، مشاور عالی 
معاونت توسعه مدیریت و منابع 
دانشــگاه آزاد اســالمی، عضو 
هیأت علمی دانشــگاه پیام نور، و همچنین در سال های 
1386 تا 1389 معاونت اداری و مالی سازمان سنجش 

آموزش کشور را بر عهده داشته است. 
ضمناً دکتر پورعباس، با اهدای لوح تقدیری، از خدمات 

دکتر ابراهیم زاده موسوی نیز تقدیر و تشکر کرد.

سرپرست معاونت برنامه ریزي و مدیریت منابع سازمان سنجش آموزش كشور منصوب شد
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رئيس سازمان سنجش خبرداد :

درسال های آینده ،یک نظام سنجش 
دو مرحله ای اجرایی خواهد شد

ما  گفت:  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  رئیس 
نظام  یک  بلکه  داشت،  نخواهیم  کنکور  دیگر 
سنجش ورود به دانشگاه دو مرحله ای را اجرایی 

خواهیم کرد.
دکتر عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش، در 
مورد کنکور و مصوباتی در خصوص کاهش سهم آن در 
نظام سنجش آموزش کشور، گفت: طی سال های آینده، 
ما دیگر کنکور به شیوه سابق نخواهیم داشت، بلکه یک 
بخش  دو  شامل  که  را  دانشگاه  به  ورود  نظام سنجش 

است، اجرایی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: نظام سنجش دو مرحله ای را آزمون های 
آزمون های  و  پرورش  و  آموزش  در  کشوری  یکپارچه 
کشوری در سازمان سنجش تشکیل خواهد داد و ماک 
پذیرش و ورود به دانشگاه نیز این دو سنجش خواهد 
بود؛ از این رو، کنکور را حذف شده در نظر بگیرید؛ لذا 
سوابق تحصیلی و آزمون سنجش به شکل هوشمند و 
در تعداد قابل قبول، از سوی آموزش و پرورش و سازمان 
طراحی  سازمان،  دو  این  تقویت  راستای  در  سنجش، 

خواهد شد.
وی، در پاسخ به این سؤال که آیا با افزایش سهم سوابق 
تحصیلی به عدالت آموزشی نزدیک خواهیم شد، گفت: 
امتحانات  بتوانیم  باید  آموزشی،  عدالت  به  رسیدن  برای 
هوشمند را در کشور برگزار کنیم. آنچه آن روزها تحت 
عنوان امتحانات متعدد می گفتیم، امروز عملیاتی خواهد 
شد؛ چرا که امروز نیز فناوری آن در کشور موجود است که 
در آینده در مورد جزئیات آن بیشتر صحبت خواهیم کرد.

دکتر پورعباس، ضمن ابراز امیدواری در خصوص اجرای 
طرح امتحانات هوشمند ظرف دو و نهایت سه سال آینده، 
گفت: با تکرار، تعدد و تنوع آزمون، هم کیفیت آموزش باال 
خواهد رفت و این موضوع اثر مثبتی روی آموزش خواهد 

گذاشت، و هم مافیای کنکور حذف خواهد شد.
تعارضات پیش آمده  رئیس سازمان سنجش، در مورد 
در سال جاری در مورد تفاوت اهداف آموزشی آموزش و 
پرورش و سازمان سنجش، گفت: در جلسه ای که با وزیر 
آموزش و پرورش داشته ایم، بر این نکته تأکید شد که 
در راستای هم سو کردن هر دو سازمان در جهت ارائه 

خدمات بهتر و برجسته تر به دانش آموزان گام برداریم.
این همراهی و هم سویی گفت:  وی در مورد جزئیات 

و  محتواسازی  مسیر  در  بیشتر  ما،  مسأله  مهم ترین 
ببریم  پیش  شکلی  به  را  محتواسازی  اگر  که  اجراست 
که سؤاالت ما در چارچوب کتاب های آموزش و پرورش 

باشد، این تعارضات پایان خواهد یافت.
رئیس سازمان سنجش گفت: ما برای سال 1۴01 این 
سؤاالت  طرح  با  خدا  امید  به  و  کرده ایم  شروع  را  کار 
محتوای  به  متکی  واقع  در  و  محتوایی  مفهومی، 
در  زمان  هم  باید  آن،  از  خارج  نه  و  درسی  کتاب های 

آموزش و پرورش و سازمان سنجش تاش کنیم.
فاصله  باید  که  این موضوع  به  اشاره  با  پایان،  در  وی، 
نکته  این  بر  کنیم،  زیاد  کلیشه ای  سؤاالت  با  را  خود 
باید به نقطه ای برسیم که صد در صد  تأکید کرد که 
سؤاالت ما محتوایی و متکی به کتب درسی باشد. این 
میان  از  را  موجود  تعارضات  طبیعی  طور  به  موضوع 

خواهد برد. 

با حکم رئیس سازمان سنجش :

مدیركل روابط عمومی سازمان 

سنجش آموزش كشور منصوب شد

مشاور رئیس و سرپرست دفتر ریاست، روابط 
سنجش  سازمان  بین الملل  امور  و  عمومی 
سازمان  این  رئیس  حکم  با  کشور،  آموزش 

منصوب شد.
دکتر عبدالرسول پورعباس، معاون وزیر علوم و رئیس 
دکتر  حکمی،  طی  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان 
علیرضا کریمیان را به عنوان مشاور رئیس و سرپرست 
سازمان  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  ریاست،  دفتر 

سنجش آموزش کشور منصوب کرد.
روابط  مدیرکل  همچون  متعددی  اجرایی  سوابق  وی 
عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدیرکل روابط 
عمومی استانداری تهران و مدیرکلی روابط عمومی بنیاد 

شهید و امور ایثارگران را در کارنامه خود دارد.
جمله  از  عمومی،  روابط  حوزه  در  فعالیت  سال   1۶
عملکرد دکتر کریمیان در حوزه رسانه و روابط عمومی 

است. عضویت در هیأت علمی دانشگاه پیام نور و انتشار 
و  رسانه  حوزه  در  کتاب  و  پژوهشی  ـ  علمی  مقاالت 

سیاست، نیز بخشی از کارنامه وی است.
از  تقدیری،  لوح  اهدای  با  پورعباس،  دکتر  همچنین 
این  از  پیش  که  آمیزی،  زرین  فاطمه  خانم  خدمات 
سنجش  سازمان  سخنگوی  و  عمومی  روابط  مدیرکل 

آموزش کشور بود، تقدیر و تشکر کرد.

تمدید دوره آموزشی دانشجویان 
علوم پزشکی بدون احتساب 

سنوات تحصيلی

مصوبه  پزشکی،  علوم  برنامه ریزی  عالی  شورای 
امکان تمدید دوره تحصیلی دانشجویان از سوی 
و  آموزشی  فرآیندهای  تعویق  جهت  به  دانشگاه 

پژوهشی در دوره کرونا را ابالغ کرد.
مصوبه هشتاد و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی 
آموزشی  دوره  »تمدید  خصوص  در  پزشکی،  علوم 
فعالیت های  فرآیند  تعویق  به  توجه  با  دانشجویان 
آموزشی و پژوهشی آنان ناشی از شیوع بیماری کووید - 

1۹« به دانشگاه های علوم پزشکی اباغ شد.
اینکه  به  توجه  »با  است:  آمده  مصوبه  این  تشریح  در 
و  شود  دیده  کامل  بسته  یک  صورت  به  باید  آموزش 
دانشجویان در طول دوره تحصیل، حداقل مهارت های الزم 
را کسب کنند، چنانچه به علت شیوع بیماری کووید - 
1۹، گروه آموزشی و دانشکده، ناکافی بودن دوره آموزشی 
برای کسب مهارت در زمان ارائه درس را تأیید کنند، در 
صورت درخواست دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی 
پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، دکتری عمومی )پزشکی، 
و  ناپیوسته  کارشناسی ارشد  داروسازی(،  و  دندان پزشکی 

دکتری تخصصی )Ph.D(، تمدید دوره بامانع است.
منظور  به  مربوط،  آموزشی  دوره  تمدید  ترتیب،  این  به 
تکمیل مهارت های آموزشی مندرج در برنامه آموزشی در 
سقف سنوات مجاز تحصیل، بدون اخذ مجدد واحد درسی 
و ثبت نمره جدید در کارنامه دانشجو )بدون احتساب در 
سنوات تحصیلی دانشجویان( پس از تصویب در شورای 

آموزشی دانشگاه، بامانع است.«
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10 بهمن ماه:

آخرین فرصت شركت در جشنواره 
دانشجویی ایده های نوآورانه 

آموزشی 
ایده های  دانشجویی  در جشنواره  فرصت شرکت 
نوآورانه آموزشی در حوزه آموزش پزشکی ۱۴۰۱ 

تا ۱۰ بهمن ماه تمدید شد. 
نوآورانه  ایده های  دانشجویی  جشنواره  چهارمین 
علوم  آموزش  کشوری  همایش  با  همزمان  آموزشی، 

پزشکی، اواخر اردیبهشت سال 1۴01 برگزار می شود.
این جشنواره، هم زمان با بیست و سومین همایش کشوری 
آموزش علوم پزشکی و پانزدهمین جشنواره کشوری شهید 
مطهری، در روزهای 28 تا ۳0 اردیبهشت ماه 1۴01 با 
مرکز  محل  در  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  همکاری 

بین المللی همایش های رازی برگزار خواهد شد.

به  آموزشی،  نوآورانه  ایده های  دانشجویی  جشنواره 
منظور تقویت حضور و مشارکت دانشجویان در تحول و 
نوآوری در آموزش علوم پزشکی و با هدف نهادینه سازی 
فعالیت های هدفمند، آگاهانه و روشمند در زمینه توسعه 

و تعالی آموزش علوم پزشکی برگزار می شود.
برنامه  از:  عبارتند  ایدهها  حیطههای ششگانه جشنواره 
آموزشی،  ارزشیابی  یادگیری،  و  یاددهی  درسی،  ریزی 
الکترونیکی،  یادگیری  دانشجویی،  حمایت  و  مشاوره 

مدیریت و رهبری آموزشی.
سامانهپایگاه  طریق  از  صرفًا  نوآورانه،  ایدههای  دریافت 
 ICHPE.org :اینترنتی بیست و سومین همایش به آدرس 
انجام خواهد شد؛ لذا هر گونه فایل ارسالی خارج از این 

سامانه بررسی نمیشود.
الزم به یادآوری است که آیین نامه چهارمین جشنواره 
ایدههای نوآورانه آموزشی و راهنمای تدوین، در سایت 
بخش  پزشکی  علوم  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز 

ایده های نوآورانه قرار گرفته است.

تا ۶ بهمن ماه ادامه دارد:

ثبت نام تکميل ظرفيت بدون 
آزمون دانشگاه آزاد

ثبت نام تکمیل ظرفیت دوره کارشناسی ناپیوسته 
آزاد  دانشگاه  تحصیلی  سوابق  اساس  بر  پذیرش 

اسالمی آغاز شد. 

فارغ التحصیلی  امور  و  پذیرش  سنجش،  مرکز  اعام  با 
دوره  ظرفیت  تکمیل  نتایج  اسامی،   آزاد  دانشگاه 
کارشناسی ناپیوسته پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی 
دانشگاه آزاد اسامی، روی سامانه مرکز آزمون دانشگاه 

به نشانی:  www.azmoon.org قرار گرفته است.
بر این اساس،  پذیرفته شدگان می توانند تا تاریخ ۶ بهمن ماه، 
  edu.iau.ac.ir :با مراجعه به سامانه آموزشیار به نشانی 
و مطابق جدول زمانی اعام شده نسبت به ثبت نام خود 

به صورت مجازی اقدام کنند.
پذیرفته شدگان کلیه محل  های دانشگاهی، برای اطاع 
از زمان و چگونگی تحویل مدارک، باید به آدرس سایت 

واحد دانشگاهی محل پذیرش خود مراجعه کنند.
گفتنی است که داوطلبان پذیرفته شده، برای اطاع از شرایط 
و ضوابط ثبت نام، می توانند راهنمای ثبت نام این مقطع را از 

سامانه: sanjesh.iau.ir دریافت و مطالعه کنند.

8 بهمن ماه:

آخرین مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان 
بدون آزمون دانشگاه پيام نور

پذیرفتـه شدگان  غیرحضـوری  ثبت نام  مهلــت 
 بر اساس سوابق تحصیلـی دانشگاه پیام نــور، تا 

۸ بهمن ماه تمدید شد.
توجه  با  پیام نور،  دانشگاه  آموزشی  معاونت  اعام  طبق 
دوم  نیمسال  پذیرفته شدگان  از  تعدادی  اینکه  به 
1۴01-1۴00 پذیرش صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی 
ثبت نام  نشده اند،  خود  ثبت نام  به  موفق   1۴00 بهمن 

 1۴00 ماه  بهمن   8 تا  دانشجویان  این  غیرحضوری 
تمدید شد.

کلیه پذیرفته شدگان می توانند در مهلت مقرر، با مراجعه 
به سیستم گلستان به نشانی: reg.pnu.ac.ir نسبت 

به ثبت نام خود اقدام کنند.
ضمنًا تمدید ثبت نام حضوری و انتخاب واحد این افراد، 
تحصیل  به  مشغول  دانشجویان  آموزشی  تقویم  مطابق 

خواهد بود.

از ۳0 بهمن ماه آغاز می شود:

 ثبت نام آزمون كارشناسی ارشد 
گروه علوم پزشکی سال 1401 

کارشناسی ارشد  دوره  ورودی  آزمون  در  ثبت نام 
سال  پزشکی  علوم  گروه  رشته های  ناپیوسته 

تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از ۳۰ بهمن ماه آغاز می شود.
ثبت نام در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 
 رشته های گروه علوم پزشکی سال تحصیلی 1۴02-1۴01 
 10 تا  ماه  بهمن   ۳0 روزهای  در  اینترنتی  صورت  به 

اسفند ماه انجام می شود.
آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های 
در   1۴02-1۴01 تحصیلی  سال  پزشکی  علوم  گروه 

روزهای 5 و ۶ خرداد ماه 1۴01 برگزار خواهد شد.
الزم به یادآوری است که مرکز سنجش آموزش پزشکی، 
کارشناسی ارشد  دوره  ورودی  آزمون  منابع  راهنمای 
تحصیلی  سال  پزشکی  علوم  گروه  رشته های  ناپیوسته 
1۴01-1۴02 را به همراه مدارک مورد پذیرش، دروس 
امتحانی و ضرایب مربوط به این رشته ها منتشر کرده است.

برای نیمسال دوم 1۴01-1۴00:

برنامه زمان بندی انتخاب واحد و 
حذف و اضافه دانشگاه آزاد اعالم شد

حذف  و  واحد  انتخاب  زمان بندی  برنامه  جزئیات 
در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  اضافه  و 

نیمسال دوم ۱۴۰0-۱۴۰1 اعالم شد.
واحد  انتخاب  شده،  زمان بندی  برنامه  اساس  بر 
از  دوم  نیمسال  در  اسامی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان 
طریق سامانه آموزشیار انجام می شود و از ۹ تا 21 بهمن 

ماه ادامه دارد.
همچنین حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسامی 
لغایت 5 اسفند ماه  از ۳0 بهمن ماه  نیمسال دوم،  در 

انجام خواهد شد.
الزم به ذکر است که انتخاب واحد ورودی های جدید، از 
سوی واحد دانشگاهی این پذیرفته شدگان انجام می شود.

گفتنی است که دانشجویان دانشگاه آزاد اسامی، برای 
انتخاب واحد در نیمسال دوم، باید به سامانه آموزشیار 

به آدرس: http://edu.iau.ac.ir مراجعه کنند. 
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کد  در  دانشجو  پذیرش  درخصوص  سازمان  این   1400/9/18 مورخ  اطالعیه   پیرو   
رشته محل هاي اعالم شده از سوي دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالي در دوره 
کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي بهمن 
ماه سال 1400، 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 که براي اطالع از زمان دقیق ثبت نام و مدارک مورد نیاز  و نحوه انجام مراحل 
ثبت نام، از روز دوشنبه مورخ 1400/11/4 )امروز( به درگاه اطالع رساني دانشگاه یا 

مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمایند. 

یادآوری های مهم:
1- پذیرفته شدگان مي بایست داراي اصل یا گواهي دوره دوم متوسطه نظام جدید در 
یکي از رشته هاي تحصیلي شاخه فني و حرفه اي و کاردانش یا دیپلم فني و حرفه اي 
و کاردانش نظام ترمي یا سالي واحدي یا دیپلم شاخه نظري نظام آموزشي جدید 
)نظام  3-3-6( یا نظام ترمي واحدي یا سالي واحدي بوده یا دوره مربوط را حداکثر 
تا پایان شهریور ماه سال  1400 با موفقیت  به پایان رسانده باشند یا داراي دیپلم نظام 

قدیم )دوره چهارساله( بوده باشند.
تبصره: پذیرفته شدگان داراي دیپلم شاخه نظري نظام ترمي واحدي یا سالي واحدي 
در زمان ثبت نام عالوه بر مدرک دیپلم، مي بایست گواهي مدرک پیش دانشگاهي با 
تاریخ فارغ التحصیلي حداکثر تا 1400/6/31 را نیز ارائه نمایند؛ در غیر این صورت، 

مجاز به ثبت نام نخواهند بود.
  2- پذیرفته شدگان مندرج در این اطالعیه، که قباًل در یکي از دانشگاه ها و مؤسسه های 
قبولي  مطابق ضوابط،  گرفته اند،  قرار  نهایي  پذیرفته شدگان  ردیف  در  عالي  آموزش 
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، 

مدارک ثبت نامي افراد از محل قبولي قبلي آنان درخواست مي شود. 
3- پذیرفته شدگان مرد الزم است که با توجه  به  بند »مقررات  وظیفه  عمومي«  مندرج  

دوره  آزمون   رشته  انتخاب  و  ثبت نام  راهنماي   دفترچه    19 و   18 در صفحه های 
غیردولتي  عالي  آموزش  مؤسسات  و  حرفه اي  و  فني  دانشگاه  جدید  نظام  کارداني 
به  را  مربوط  گواهي  و  بوده  الزم  شرایط  واجد   1400 سال  ماه  بهمن  غیرانتفاعي 

دانشگاه محل قبولي ارائه دهند.
با توجه به اینکه این دسته از پذیرفته شدگان حداکثر تا پایان شهریور ماه   -4   
سال جاري موفق به اخذ دیپلم شده اند؛ لذا قبولي پذیرفته شدگاني که داراي مغایرت 
معدل هستند، باطل اعالم مي شود و مجاز به ثبت نام در رشته قبولي اعالم شده در 

این مرحله نیستند.
   5- کد رایانه اي  و رشته تحصیلي دارندگان دیپلم  متوسطه  نظام جدید، شاخه نظري 
نظام آموزشی جدید )نظام 3-3-6(، نظام سالي واحدي، ترم واحدي، نظام  قدیم  آموزش  
متوسطه  )جدول شماره 5   دفترچه  راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته در صفحه های 29 
تا 35 مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته هاي تحصیلي دوره هاي نظام 
جدید سال 1400( مي بایست با عنوان رشته تحصیلي قبولي اعالم شده مطابقت  

داشته  باشد؛ در غیر  این صورت، قبولي  آنان لغو خواهد  شد.
پذیرفته شدگان داراي دیپلم شاخه نظری، منحصراً مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل 

در رشته هاي تحصیلي كارداني ناپیوسته هستند.
   6-  پذیرفته شدگان مي بایست در زمان مقرر، نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند؛ 
زیرا عدم ثبت نام در زمان مقرر، به منزله انصراف قطعي از تحصیل آنان تلقي خواهد 

شد. 
7- 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 داده و واجد 

شرایط نیست، قبولي  وي  لغو و طبق  مقررات  با او رفتار خواهد شد.
بخش  با  را  خود  سؤاالت  یا  سؤال  مي توانند  لزوم،  صورت  در  متقاضیان،  ضمناً   -8
پاسخگویي اینترنتي این سازمان به نشانی: https://request.sanjesh.org و یا 

)در روزها و ساعات اداري( با شماره تلفن: 42163-021  مطرح نمایند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

اعالم اسامی پذیرفته شدگان  نهایی رشته های تحصيلی 

پذیرش صرفًا با سوابق تحصيلی دوره كارداني نظام 

جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسه های آموزش 

عالي غيرانتفاعي بهمن ماه سال 1400
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدین وسیله به اطالع دانش آموزان عزیز پایه 
تحصیلی  سال  دوازدهم  سنجِش  آزمایشی  آزمون های  که  می رساند  دوازدهم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 درباره: شرکت تعاونی خدمات آموزشیاطالعیه 
 )دوره دوم متوسطه( آموزان پايه دوازدهمويژه دانش دوازدهمسنجشِ هاي آزمايشی آزمون 

دوازدهم سنجشِ هاي آزمايشی آزمونرسااند هاه آموزان عزیز پایه دوازدهم میوسیله به اطالع دانشبدین ،با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال
 منظور:شرهت تعاونی خدمات آموزشی به از سوی 1401-1400تحصیلی  سال
 ؛1401ها و مؤسسات آموزش عالی سال سراسری دانشگاه آزمونی داوطلبان با شیوه برگزاری ( آشنای1)
  ؛( ارزیابی معلومات مکتسبه داوطلبان در زمینه دروس عمومی و اختصاصی در مقاطع زمانی مختلف2)
  ؛میزان پیشرفت تحصیلی داوطلب در زمینه دروس عمومی و اختصاصی ( تعیین و تشخیص3)
شهرستان و استان محا   های الزم به منظور مقایسه نمرات مکتسبه در زمینه دروس عمومی و اختصاصی هر داوطلب با داوطلبان( فراهم آوردن زمینه4)

  ؛چنین داوطلبان سراسر هشورتحصی  و هم
 ؛1401طلب برای حضور در جلسات آزمون و هاهش اضطراب حضور در جلسۀ برگزاری آزمون سراسری سال ی و آماده سازی داو( آشنای5)
 گردد.( همک به واحدهای آموزشی با توجه به نتیجه آزمون، برگزار می6)

 توان به موارد زير اشاره کرد:، می«دوازدهمسنجشِ هاي آزمايشی آزمون»هاي از مزيت
 ؛های درسیست مطالعۀ هتابآشنایی هام  با شیوة در 
 ؛های درسی هر پایهتر شدن نگاه داوطلب به مطالب هتابعمیق 
 ؛ای استاندارد و مفهومی در هر درسگزینه های چهارآشنایی با پرسش 
 ؛ممارست و تمرین در مدیریت زمان 
 ؛هاهش تدریجی استرس و هیجانات ناشی از آزمون 
 در هر درس، در طول سال تحصیلی آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود. 

 :است 26/04/1400خ مورز شنبه از رو ،نامضمناً زمان شروع ثبت .ها به شرح جدول زير استي آزمونبندزمان نحوه      

 
 :سنجشِ دوازدهمهاي آزمايشی نحوه برگزاري آزمون

هاای ، مجموعاۀ آزمونن، دبیران و مدیران محترم مراهاز آموزشایهمه جانبه و دریافت نظرات مشاورا هایبررسیبا  ،شرهت تعاونی خدمات آموزشی
 هشاتصاورت تابساتانه، ههاای آزمایشای بنوبت از آزمون دوطراحی نموده است.  1401-1400نوبت برای سال تحصیلی  چهاردهآزمایشی را مجموعاً در 

جاامع برگازار خواهاد شاد تاا داوطلباان شارهت هنناده صاورت های آزمایشای بهاز آزموننوبت  چهارای و مرحلهرت صوبههای آزمایشی نوبت از آزمون
، با ارزیابی هامالً علمی و استاندارد، از وضعیت علمی و تحصیلی خود شناخت پیدا هرده و در هر مرحلاه از دوازدهمسنجشِ هاي آزمايشی آزموندر

 تحصیلی خود اقدام نمایند.ها نسبت به رفع مشکالت آزمون
با هدف ارزیاابی مطالعاات تابساتانی داوطلباان برگازار  1400های مرداد و شهریور نوبت و در ماه دودر  ،های تابستانهآزمون هاي تابستانه:آزمون
 خواهد شد. 
 برگزار خواهد شد. نسانیعلوم او  علوم تجربی، علوم رياضی و فنیآزمایشی  سه گروهفقط برای  ،های تابستانهآزمون توجه:

 هاي آزمايشیگروه تاريخ برگزاري آزمون نام اينترنتیثبت مهلت هاي آزمايشیآزمون

تانه
ابس

ت
 

 علوم ریاضی و فنی، 22/05/1400 ید.آزمون برگزار گرد اول تابستانه
 علوم تجربی 
 12/06/1400 آزمون برگزار گردید. دوم تابستانه و علوم انسانی

ـه
ــ

رحل
م

 اي

 23/07/1400 آزمون برگزار گردید. 1مرحله 

 علوم ریاضی و فنی،
 علوم تجربی، 
 علوم انسانی

 هنر  
 خارجی )انگلیسی( هایو زبان

 14/08/1400 گردید. آزمون برگزار 2مرحله 
 05/09/1400 آزمون برگزار گردید. 3مرحله 
 26/09/1400 آزمون برگزار گردید. 4مرحله 
  5مرحله 

 )جمع بندي نوبت اول(
 24/10/1400 .آزمون برگزار گردید

 15/11/1400 تمدید شد4/11/1400تا پایان روز دوشنبه  6مرحله 
 06/12/1400 19/11/1400 7مرحله 
 20/12/1400 27/11/1400 8مرحله 

امع
ج

 

 جامع نوبت اول
 )پايه(

21/12/1400 26/01/1401 

 16/02/1401 30/01/1401 جامع نوبت دوم
 30/02/1401 12/02/1401 جامع نوبت سوم 
 27/03/1401 10/03/1401 جامع نوبت چهارم 

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم:
شرکت تعاونی خدمات آموزشی، با بررسی های همه جانبه و دریافت نظرات مشاوران، 
در  دبیران و مدیران محترم مراکز آموزشی، مجموعۀ آزمون های آزمایشی را مجموعاً 
چهارده نوبت برای سال تحصیلی 1400-1401 طراحی نموده است. دو نوبت از آزمون های 

آزمایشی به صورت تابستانه، هشت نوبت از آزمون های آزمایشی به صورت مرحله ای و چهار 
نوبت از آزمون های آزمایشی به صورت جامع برگزار خواهد شد تا داوطلبان شرکت کننده 
درآزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم، با ارزیابی کاماًل علمی و استاندارد، از 
وضعیت علمی و تحصیلی خود شناخت پیدا کرده و در هر مرحله از آزمون ها نسبت به رفع 

مشکالت تحصیلی خود اقدام نمایند.
آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه، در دو نوبت و در ماه های مرداد و شهریور 

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

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

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

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

تنها دروس پایه دهم و یازدهم، از داوطلبان آزمون گرفته می شود.

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

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

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

اطالعيه شركت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم 
ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم )دوره دوم متوسطه( سال تحصيلی 1401-1400
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نمره آزمون عمومی )با توجه به ضرایب(، به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه 
به ضرایب( تقسیم  بر مجموع کل ضرایب محاسبه می شود.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

مبلغ هر آزمون جامعمبلغ هر آزمون تابستانه یا مرحله ای

850.000 ریال600.000 ریال 

آزمون های  مراحل  كلیه  كه  متقاضیانی  دانش آموزان،  درخواست  به  توجه  با 
مرحله ای )8 مرحله( و جامع )4 نوبت( را به صورت یکجا ثبت نام نمایند نیز 

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

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

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

سایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها )www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
شایان  ذکر است که دانش آموزان برای استفاده از تخفیف، بهتر است کلیه مراحل آزمون 
)8 مرحله و 4 نوبت جامع( را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از تعداد آزمون های 

آزمایشی سنجِش دوازدهم، از تخفیف 20 درصدی نیز بهره مند شوند.
توجه فرمایید که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی دانش آموز، 

برنامه ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را محاسبه و ارائه می نماید.

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

ثبت نام در این آزمون ها اقدام و کدرهگیري دریافت نمایند.
ثبت نام،  اعتباری  كارت  اینترنتی  خرید  كه  است  ذكر  به  الزم  مهم:  نکته 

نشان دهنده ثبت نام نهایی دانش آموز نبوده و الزم است كه متقاضيان، بعد 
لينک  به  رمز(،  شماره  و  پرونده  شماره  )دریافت  اعتباری  كارت  خرید  از 
 ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و كد پی گيری 

16 رقمی را دریافت نمایند.
دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن هرگونه 
سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه 42966-021 )صدای 
داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00.

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

تلفن های 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمایند.

نکات مهم:
1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نیز، در این مرحله انجام می شود.
2- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی مراحل 
اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اینترنتی و انتخاب تعداد 

آزمون ها دقت الزم را به عمل آورند.

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

با شماره: 88321455-021 نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام نمایند. 

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

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

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

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

با توجه به اسـتفاده غیر قانونی برخی از ناشـران از سـؤاالت آزمون های آزمایشـی سنجش در 
کتاب های خود و همچنین انتشـار و فروش غیرقانونی این سـؤاالت در سایت های اینترنتی، 
فضای مجازی و شـبکه های اجتماعی، همان طور که ممنوعیت هرگونه اسـتفاده و انتشـار 
سـؤاالت آزمون هـای آزمایشـی سـنجش بـه هـر طریـق در نسـخۀ چاپی ایـن سـؤاالت درج 
گردیـده اسـت، بـار دیگر یادآور می شـود که حـق چاپ، تکثیر و انتشـار سـؤاالت آزمون های 
 آزمایشـی سـنجش به هـر روش )الکترونیکی، اسـتفاده در کانال هـای تلگرام، سـایت ها و ...( 
در هـر مقطـع زمانـی، برای تمام اشـخاص حقیقی و حقوقـی )حتی با ذکـر منبع( ممنوع 

اسـت؛ به عبارت دیگر، اسـتفاده از سـؤاالت آزمون های آزمایشـی سـنجش، منحصراً متعلق 
به پدیدآورنده آن، یعنی شـرکت تعاونی خدمات آموزشـی کارکنان سـازمان سـنجش آموزش 
کشـور، بوده و اسـتفاده از این سـؤاالت برای سایر مؤسسـات و ناشران آموزشی به کلی ممنوع 
اسـت و ایـن موضـوع محـدود بـه دورة زمانی خاصی نیسـت. بدیهی اسـت که این شـرکت، 

اقدامـات قانونـی الزم را در مـورد متخلفـان از این امر به عمل خواهـد آورد.

شركت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعيۀ بسيار مهم  شركت تعاونی خدمات آموزشی
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پایین  را  بعد سرش  و  را گفت  این جمله  و عصبانیت  بغض  با  بی انصافید«.  »خیلی 

انداخت و با حرص کتابش را ورق زد. 

و  نیاوردم  خودم  روی  به  اما  خوردم،  جا  عصبانیت  و  همه صراحت  این  از  ابتدا  در 

پرسیدم: »حاال چرا بی انصاف؟!« 

در حالی که چهره اش از خشم برافروخته شده بود، گفت: »چون درکمون نمی کنید. 

ما چقدر  نیست که  اصاًل حواستان  و  داریم  را  ما فقط درس شما  فکر می کنید که 

درس داریم و هر روز هم تا ساعت دو و نیم مدرسه هستیم؛ تازه هیچ کداممان هم 

جادوگری بلد نیستیم تا زمان را طوالنی تر کنیم!«

متوجه شدم که بیشتر دانش آموزان کالس با نگاهشان حرف های او را تأیید می کنند 

و انگار با زبان بی زبانی می گویند: »جانا! سخن از زبان ما می گویی«. ناخودآگاه از این 

موج منفی حاکم بر کالس خنده ام گرفت و گفتم: »میشه این بی انصاف! یک زحمت 

به شما بده و شما حرفش رو گوش کنید؟ قول می دم که در پایان این خواسته، اگر 

من و شما به یک نظر واحد نرسیدیم، من کوتاه بیام و در مورد برنامه درسی، مطابق 

خواسته تان عمل کنم«. 

بچه ها پذیرفتند و قرار شد که برای مدت یک هفته، بعد از ساعات مدرسه، هر کاری 

که انجام می دهند، صادقانه بنویسند و هفته دیگر ریز برنامه هفتگی خود را، با ذکر 

داده  را  برای هر کاری صرف کرده اند، در جدولی که خودم مشخصاتش  زمانی که 

بودم، به من بدهند. 

را مطالبه کردم.  برنامه هفتگی شان  ابتدای کار،  بعد سر کالس رفتم و همان  هفته 

خوشبختانه  اکثر قریب به اتفاق بچه ها، آن را مطابق آنچه به آنها گفته بودم نوشته 

و انجام داده بودند، و من قول دادم که نتیجه را فردای آن روز به اطالعشان برسانم.

شاید باورتان نشود که بیشتر دانش آموزان در هفته، بیش از سه ساعت از زمان خود 

را به خاطر  تلفن همراهشان از دست می دادند، و البته  این زمان شامل حرف زدن 

با تلفن ثابت نمی شد! گوش دادن به موسیقی  و تماشای برنامه های تلویزیونی نیز 

از موارد قابل توجهي بود که برای برخی از دانش آموزان حالت اعتیاد گونه داشت و 

هر روز بین یک تا دو ساعت از زمانشان را می گرفت؛ حتی بعضی از دانش آموزان، 

زمان هایی از روز را نوشته بودند که نمی دانستند در آن زمان ها چه کرده اند؛ چون هیچ 

کار خاصی انجام نداده و در عین حال به مطالعه دروس خود نیز نپرداخته بودند، و 

باالخره الزم است به خوابیدن های بی موقع آنها اشاره کرد که بیشتر برای فرار از درس 

و  فراموش کردن کوتاهی ها و عذاب وجدان  بود؛ خواب هایی طوالنی که گاه در طی 

روز، بیشتر از دو ساعت طول می کشید. 

هدر  را  بیشتری  زمان  تعطیل،  روزهای  در  بچه ها  که  بود  اینجا  جالب 

می دادند؛ برای مثال، صبح ها دیرتر از خواب برمی خاستند و شب ها 

خصوص  می گذاشتند؛ به  کنار  را  درسی  کتاب  زودتر 

شده  تلف  وقت های  پنجشنبه ،  روز هاي 

چشمگیرتر بود. 

هر  روزانه  برنامه  جدول  کنار  در 

زمان  مقدار  آموز،  دانش 

با  و  نوشتم  را  شده  تلف 

کردن  »های الیت« 

تلف  زمان های 

 ، ه شد

قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نڪند !*
)بحثی در مدیریت وقت یک داوطلب آزمون سراسری( 
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موارد  این  به  را  توجهشان 

جلب نمودم. وقتی برگه هایشان را 

بود.  تماشایی  چهره هایشان  برگرداندم، 

دست  از  زمان  همه  این  به  تعجب  با  عده ای 

عده ای  و  می شدند  شرمنده  و  می کردند  نگاه  رفته 

زندگی  که  نمی شود  می گفتند  و  می کردند  جبهه گیری 

نکرد و همه اش درس خواند، باالخره تفریح نیز برای یک کنکوری 

الزم است.

برایشان توضیح دادم که با تفریح مخالف نیستم، و اگر با دقت برنامه شان را ببینند، 

متوجه می شوند که زمان  هایی را نیز برای تفریح، استراحت و حتی دیدن تلویزیون 

اختصاص داده ام؛ اما اگر تفریحشان بدون برنامه ریزی و بی حساب و کتاب باشد، بدون 

شک، بیش از نیاز یک جوان کنکوری وقت خود را صرف کارهای متفرقه خواهند کرد. 

متهم  مرا  گذشته  هفته  که  دانش آموزی 

»شما  گفت:  بود،  کرده  بی انصافی  به 

»های الیت«  هم  مرا  کردن  حمام  زمان 

و  نرویم؟!«  هم  حمام  یعنی،  کرده اید؛ 

بعد به کنایه ادامه داد: »به نظر شما یک 

کنکوری ماهی یک بار حمام برود خوب 

است؟!« 

گفتم: به نظر من، یک کنکوری اگر یک 

خوب  خیلی  برود،  حمام  میان  در  روز 

است؛ چون یک حمام کوتاه مدت، باعث 

به  می شود؛  انسان  نشاط  و  سرزندگی 

خصوص اگر از آب خیلی داغ استفاده نکنید؛ اما بعضی از  شما هر بار حداقل یک 

ساعت در حمام هستید. راستش مرا یاد مادر بزرگم انداختید که می گفت در دوران 

قدیم 20 روز یک بار به حمام عمومی می رفتیم و یک نیمه روز را در حمام سپری 

خوابی  ناخود آگاه  آن،  از  بعد  و  می کند  خسته  را  انسان  طوالنی  حمام  می کردیم. 

طوالنی نیز خواهید داشت. 

درباره پنجشنبه ها صحبت کردیم و اینکه چرا در این روز، زمان کمتری را به مطالعه 

اختصاص می دهند. اقرار کردند که پنجشنبه ها به امید جمعه هستند، و چون تصور 

استراحت  خود  به  پنجشنبه ها  خواند،  خواهند  درس  خوب  را  جمعه  که  می کنند 

می دهند، و البته در نهایت جمعه ها را هم دیر از خواب بیدار می شوند و وقت مفید 

این تصور که دیگران خوش  با  از دست می دهند و  غروب های جمعه هم،  را  خود 

می گذرانند، اما آنها مجبورند سرکتاب و دفتر  خود باشند، دل به درس نمی دهند و 

با اینکه کتاب جلویشان باز است، مطالعه مفیدی ندارند. 

در زمینه خواب های بی موقع نیز قرار شد که در طی روز، بیشتر از یک ساعت نخوابند 

و با  این حس که اگر کمتر از دو ساعت بخوابیم، سردرد می گیریم یا خسته و کالفه 

هستیم، مبارزه کنند؛ چون این حس ها جنبه بیولوژیکی ندارد و بیشتر نوعی تلقین به 

خود است. برای جلوگیری از حس خواب آلودگی هنگام درس خواندن هم، پذیرفتند 

بود، به چشم هایشان  آنها محدود  اگر مبحث مورد مطالعه، بسیار و زمان  که حتی 

اعتماد نکنند و به جای آنکه جمالتی مثل »نمی توانم« یا  »امکان ندارد که این همه 

درس را بشود خواند« و ... را بر زبان بیاورند، شروع به مطالعه کنند و بدانند که کم 

خواندن، بهتر از اصاًل نخواندن است.

راهی  پذیرفتند که هیچ  در ضمن، همه 

برای طوالنی تر کردن زمان ندارند و تنها 

راه موجود برای رسیدن به کارهای ضرور، 

مدیریت زمان با تغییر رفتار است.

به آنها گفتم که اگر شما  خیلي وب گردي 

به  مي سوزانید،  تلفن  مي کنید،  همیشه 

خداوندگار شبکه هاي اجتماعي گوناگون 

سریال  چند  شبی  شده اید،  تبدیل 

باید  مي کنید،  تلویزیونی  نگاه  یا  فیلم 

در برنامه تان تغییر ایجاد کنید؛ مثاًل یک 

هفته به هیچ یک از شبکه هاي اجتماعي 

سر نزنید. کم کم  این زمان هاي محدود را افزایش دهید و، در عین حال، تعداد اهداف 

خود را هم زیاد کنید؛ براي مثال، طی یک ماه، نه وارد شبکه هاي اجتماعي شوید، نه 

سریال های تلویزیونی را نگاه کنید و نه سراغ وب گردی بروید، و باالخره الزم است که 

برای هر درس، زمانی را تعیین کنید و خود را محدود به پرداختن به یک درس در 

همان زمان معین کنید؛ مثاًل اگر قرار است 25 تست فیزیک را در مدت 40 دقیقه 

اینکه  برای  افزایش دهید و بگویید  را به 120 دقیقه  این مدت  نباید  جواب دهید، 

منظور هر تست را متوجه شوید، نیاز به وقت بیشتری داشته اید؛ چون ذهن انسان، 

وقتی احساس کند که محدودیت زمانی ندارد، متمرکز نمی شود، و برای همین، با 

اینکه شما تصور می کنید که مشغول مطالعه و فکر کردن هستید، ذهنتان درگیر چیز 

دیگری مي شود و دقت و تأمل الزم را ندارید و زمانتان را به هدر می دهید. 

در انتهای سال، همه دانش آموزان من رتبه عالی نیاوردند؛ اما هیچ یک از آنهایی هم 

که به حرف هایم گوش دادند، از کمی وقت گله نکردند و همه از نتیجه کارشان راضی 

بودند؛ چیزی که روز اول به نظرشان غیرممکن می نمود! 

*  این مطلب در زمانی نوشته شده که از کرونا و گسترش آن که موجب تعطیلی مراکز تجمع افراد، مانند: مدارس و دانشگاه ها و ... شد، خبری نبود و دانش آموزان به طور تمام وقت در کالس های درس حضور می یافتند.

P اگر قرار است 25 تست فيزیک را در مدت 40 دقيقه جواب دهيد، 
نباید این مدت را به 120 دقيقه افزایش دهيد؛ چون ذهن انسان، وقتی 

احساس كند كه محدودیت زمانی ندارد، متمركز نمی شود

P  بچه ها در روزهای تعطيل، زمان بيشتری را هدر می دادند؛ برای 
مثال، صبح ها دیرتر از خواب برمی خاستند و شب ها زودتر كتاب درسی 

را كنار می گذاشتند؛  به خصوص روزهاي پنجشنبه، وقت های تلف شده 

چشمگيرتر بود
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تعریف هوش و استعدادش را زیاد شنیده بودم، ولی وقتی اولین بار 

از او درس پرسیدم و دیدم که معنی هیچ یک از واژگان را نمی داند 

و حتی نام یکی از نویسندگان آثار موجود در کتاب را به خاطر 

نمی آورد، مبهوت شدم. در اولین امتحان کتبی نیز نتیجه مشابه 

بود و او به اکثر سؤال های حفظی پاسخ صحیح نداده بود. وقتی 

دلیلش را پرسیدم، به پاسخی تکراری رسیدم که بارها از زبان 

بچه ها شنیده ام؛ اینکه حافظه ام خوب نیست و در درس های 

حفظی مشکل دارم؛ اینکه به درس های فهمیدنی، همین که 

سر کالس گوش بدهم و چند تا تمرین در خانه حل کنم، 

مسلّط می شوم؛ اما درس های حفظ کردنی را باید چندین 

بار بخوانم و تازه باز معلوم نیست که بتوانم در کالس یا 

موقع امتحان، پاسخگوی سؤالها باشم !

پرسیدم: می خواهی حافظه ات خوب شود یا مثل بعضی 

و  می کنی  افتخار  تحلیلت  قدرت  به  دانش آموزان  از 

حوصله وقت و انرژی گذاشتن برای تقویت حافظه ات 

را نداری؟!

کمی فکر کرد و گفت: نه، وقت می گذارم. یک زمانی 

می توانم  تحلیلی  هوش  با  فقط  که  می کردم  فکر 

حافظه  داشتن  که  می بینم  حاال  اما  شوم،  موفق 

خوب یا حداقل متوسط هم ضروری است و باید به این بخش هم توجه کنم.

دانش آموز من برای بهتر شدن حافظه اش، هفت گام را مرحله به مرحله طی کرد و 

در نهایت به نتیجه ای موفقیت آمیز رسید. شما نیز می توانید این گام ها را طی کنید و 

شاهد بهتر شدن حافظه تان باشید. 

گام اول: در گام اول باید بپذیری که یک بار خواندن کافی نیست. این واقعیتی است 

که جز معدودی از نوابغ، هیچ کس با یک بار خواندن یک مطلب، نمی تواند آن را در 

خاطر بسپارد. حتی مطالبی که به آنها عالقه مندیم به مرور زمان از خاطر ما می رود، 

چه رسد به مطالبی که به آنها عالقه چندانی نداریم؛ پس خواندن و مرور مستمر، 

بهترین راه برای به خاطر سپردن مطالب است؛ در ضمن باید توجه داشت که اگر در 

یک روز، چندین بار یک مبحث را بخوانی، آن مطلب در حافظه کوتاه مدت تو تثبیت 

می شود و در همان روز یا فردای آن روز، به خاطرت خواهد ماند؛ اما اگر بخواهی که 

آن مطلب، در حافظه بلند مدتت تثبیت شود، باید در روزهای متعدد، آن مطلب را 

مطالعه کنی؛ برای مثال، مطلبی را که برای بار اول می خوانی، باید در طی یک هفته، 

یک روز در میان مرور کنی، و در هفته های بعد حداقل یک بار مروری سریع روی آن 

داشته باشی تا مطمئن شوی که آن مطلب در خاطرت مانده است. 

گام دوم: استفاده از یک رژیم غذایی سالم و مناسب، نه تنها برای جسم مفید است، 

آمریکا،  نیز الزم است. طبق نظرات آکادمی عصب شناسی  برای مغز و حافظه  بلکه 

مرکبات،  هویج،  اسفناج،  بروکلی،  کلم  توت ها،  مثل:  سبزیجاتی،  و  میوه ها  خوردن 

گوجه فرنگی و سیب زمینی، که حاوی میزان زیادی آنتی اکسیدان هستند، می تواند 

توانایی ارتباط سلول های مغزی را با یکدیگر باال ببرد و خطر آسیب رسیدن 

به آنها را پایین بیاورد.

دهند.  کاهش  را  ذهنی ات  حواس  قادرند  چربی ها  که  باش  داشته  توجه 

مانند:  ذهنی،  مهارت های  که  داد  نشان  تورنتو  دانشگاه  در  پژوهشی 

حافظه، هوشیاری، تشخیص، فاصله و یادگیری قوانین، در موش هایی 

که رژیم غذایی با چربی 40 درصد داشته اند، فروکش کرده است. این 

عالئم با مصرف چربی های اشباع شده تشدید شد؛ زیرا وقتی چربی 

باال می رود، جریان خون کاهش یافته و در نتیجه اکسیژن رسانی 

به اعضای بدن، از جمله مغز، کاهش می یابد. همچنین افزایش 

گام های هفتگانه برای شڪوفایے حافظه
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چربی، متابولیسم گلوکز را، که منبع عمده انرژی سلول و تنها منبع انرژی سلو ل های 

مغزی است، کند می کند؛ پس تا حد امکان، از مصرف روغن های جامد و مواد غذایی 

سرخ شده، به خصوص چیپس، پرهیز کن.

 از خوردن غذاهای سس دار نیز پرهیز کن؛ زیرا بر اساس تحقیقات انجام شده روي 

عادات غذایي بیش از هشت هزار نفر، استفاده از سس ها و غذاهاي سویا دار، باعث 

کاهش قدرت حافظه مي شود. نوشیدنی ها کافئین دار نیز  به علت دارا بودن موادي 

به نام »تانن« )اسید تانیک(، که 75 درصد آهن موجود در بدن را از بین مي برند،  

باعث اختالل در حافظه می شوند؛ زیرا وجود آهن برای عملکرد صحیح حافظه الزم 

است. به جای این مواد، بهتر است که از غذاهای دریایی استفاده کنی؛ چون روغن 

امگا - سه، که در غذاهای دریایی و گردو وجود دارد، باعث تسهیل ورود جریان خون 

به مغز می شود.

 گام سوم: ورزش کن. ورزش های قلبی- عروقی، مانع از دست رفتن حافظه می شود. 

پزشکان بر این عقیده اند که ورزش، گردش خون را در مغز باال می برد و نمی گذارد 

بروند. دانشمندان یک  از بین  باال رفتن سن به سرعت  با  بافت های عصبی مغز  که 

برنامه  بالغی که تحت  نیز دریافتند در مغز موش های  بیولوژیکی  مؤسسه تحقیقات 

ورزشی قرار گرفته اند، تولید سلول های مرکز حافظه )هیپوکامپ( افزایش داشته است؛ 

در ضمن، ثابت شده است که انجام حرکات ورزشی دلخواه، چند برابر بیشتر از انجام 

یک مجموعه از حرکات ورزشی غیرمتنوع، در این زمینه تأثیر خواهد داشت؛ پس به 

جای یک گوشه نشستن و بازی با کامپیوتر یا وقت گذرانی با تلفن همراه، زمان هایی 

از روز را به ورزش اختصاص بده؛ حتی در زنگ های تفریح، خوب است که به حیاط 

بروی و کمی بدوی یا نرمش کنی. 

گام چهارم: با  استفاده از سلول های خاکستری مغز و وادار کردن آنها به فعالیت در 

زمینه های مختلف، مغزت  را ورزش بده. با به کارگیري راه های بسیار ساده می توان 

به رشد و ترمیم سلول های عصبی و افزایش شاخه های سلول های عصبی )دندریت( 

کمک کرد. فکر کردن به چیزهای زیبا و مثبت، یک راه است؛ همچنان که استفاده 

از کلمات جدید و تجربه مزه ها و بوهای جدید، تغییر مسیر هر روزه و رفتن از یک 

راه جدید، همه باعث می شود که اعمال تو  در کورتکس مغز تجزیه و تحلیل شود. 

کورتکس، عالی ترین الیه مغز است و کارهایی را که نیاز به درک و تیزذهنی دارد، 

از سطح کورتکس  در می آیند،  عادت  به صورت  ما  برای  اعمالی که  انجام می  دهد. 

پایین آمده و در بصل النخاع انجام می شوند؛ پس با تغییر عادت می توانیم کورتکس 

کار  آن  از  و  کرده  خارج  بی فعالیتی  از  را  خود 

بکشیم.

با  زیرا  خواب؛  به  موقع  به  و  خوب  پنجم:  گام 

یک استراحت خوب، مغز مي تواند اطالعات بیشتر 

خواب  وقتی  گرداند.  باز  حافظه ات  به  را  بهتري  و 

هستی، مغز وظیفه مهم دسته بندی اطالعات انباشته 

شده در روز را برای استفاده های آتی تو دارد؛ بنابراین، 

فرآیند  این  در  مغز  باشی،  خوبی  نداشته  خواب  اگر 

را  خود  اطالعات  سادگی  به  و  نکرده  عمل  درست 

فراموش می کنی.

مطالبی  حافظه،  بین  ساختن  آماده  برای  ششم:  گام 

یا بین مطالبی  از قبل می دانی  که خوانده ای و آنچه که 

که در حال حاضر  می خواهی به خاطر بسپاری، ارتباط و 

آثار  سپردن  خاطر  به  برای  مثاًل  کن؛  برقرار  معانی  تداعی 

ساخت:  را  ساده  جمله  این  می توان  ندوشن،  اسالمی  دکتر 

»روزها، جام جهان بین ندوشن از آواها و صفیر سیمرغ خبر 

می دهد !«؛ یا مي توانی از روش سر واژه سازی استفاده کنی و 

با مجموعه آثار یک شاعر یا نویسنده، یک کلمه خاص بسازی؛ 

در واقع، تداعی معانی آگاهانه و کنترل شده، دقیقاً همان حافظه 

آن  دنبال  به  که  می کند  ایجاد  را  کنترلی  قابل  و  شده  تربیت 

هستی.

مطالب،  آوردن  خاطر  به  در  می تواند  »ریلکسیشن«  هفتم:  گام 

برای  باشد.  بسیار مفید  به خصوص وقتی دچار اضطراب شده ای، 

ریلکسیشن، الزم است که چشم هایت را ببندی و بدنت را به ترتیب 

از سر تا نوک انگشتان پا آرام و رها کنی. ماندن در حالت ریلکسیشن 

می تواند بین 3 تا 10 دقیقه به طول انجامد. دقت کن که در این مدت، 

قرار نیست که بخوابی؛ بلکه اعضای بدن و ذهنت، باید آرام و رها شوند 

تا بتوانی مطالب آموخته شده را بهتر به خاطر بیاوری یا برای فراگیری 

مطالب جدید آماده شوی. 
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عربی، دومین درس دفترچه  عمومی آزمون سراسري است که در میان بیشتر 
با  از داوطلبان  ندارد. خیلی  داوطلبان، چندان جایگاه دوست داشتنی و خوبی 
این درس مشکل دارند و وقتی اسم عربی می آید، بعضی ها، چهار ستون بدنشان 
هم،  داوطلبان  از  برخی  نظر  از  و  می رود  درهم  اخم هایشان  گروهی،  می لرزد! 
امان از عربی و سختی هایش! اما کافی است که پای اظهار نظر گروه دیگری از 
داوطلبان نیز بنشینیم. از نظر آنان، اگر درس عربی، طبق اصول درست مطالعه 
این درس خوانده شود، واقعاً درس چندان سختی نیست؛ بلکه شیرین و جذاب 
از داوطلبان هستید به شما تبریک می گویم، و  این دسته  نیز هست. اگر جزو 
اگر از جمله داوطلبانی هستید که به دلیل سختی عربی از مطالعه آن صرف نظر 
باید اشاره کنیم که عربی درس مهمی است و با وجود اینکه ضریب  کرده اید، 
2 دارد، اما به دلیل اینکه بسیاری از داوطلبان در نحوه مطالعه و تست زنی این 
درس مشکل دارند و نمی توانند درصد خوبی در کنکور در این درس کسب کنند، 
گروهی که در این درس، چند تست درست بیشتر در مقایسه با دیگران می زنند، 

می توانند رتبه قابل قبول تر و بهتری به دست آورند.
اگر برای شما هم، مانند بسیاری دیگر از داوطلبان، کسب رتبه خوب و رسیدن 
به آرزوها و اهداف مورد نظرتان ارزشمند است، حتماً به درس عربی به عنوان 
یک درس مهم توجه داشته باشید. برخی از شما حتماً با خودتان می گویید که 
»من در این درس ضعف دارم و االن چطور می توانم نتیجه خوبی از آن بگیرم؟« 
در جواب شما باید بگوییم که اگر از همین االن و طبق اصولی که در این مقاله 
به آنها اشاره می کنیم، درس عربی را جزو برنامه مطالعاتی خود بیاورید، حتماً 
می توانید در آن، نتایج بسیار خوبی را کسب کنید. ما افرادی را در سال های قبل 
با تالش و کوشش  را  برگزاري کنکور، عربِی خود  داشته ایم که در همان سال 

فراوان، تقویت کرده و به حد بسیار خوبی رسانده اند. 
 حتماً این سؤال پیش می آید که اگر بخواهیم درس عربی را به خوبی برای کنکور 
مطالعه کنیم، اول چه چیزی را باید بخوانیم و از کجا باید شروع کنیم. برای پاسخ 
به این سؤال، الزم است که بدانید سؤاالت عربی در آزمون سراسری، شامل چند 

قسمت است: ترجمه،  درک مطلب و قواعد. 

به  عربی  ترجمه  و  است  شامل هشت سؤال  تقریباً  که  ترجمه،  اول،  بخش   -1
فارسی، ترجمه فارسی به عربی)تعریب( و سؤال از مفهوم جمله یا عبارت را در 

بر می گیرد.
2- بخش دوم، درک مطلب است که تقریباً 9 سؤال را در بر می گیرد و شامل 
سؤاالت از متن و تشکیل )حرکت گذاری( و تجزیه و ترکیب )التحلیل الصرفی 

واالعراب( است.
3- بخش سوم، مربوط به قواعد عربی دو و سه است که شامل سؤاالت اعالل، 
مرفوعات، منصوبات و  سؤال از انواع اعراب و اعراب فعل مضارع و صفت و مضاف 

الیه و ... می شود.
اگر هشت سؤال  توجه کنید، متوجه خواهید شد که  بندی  بودجه  این  به  اگر 
ترجمه و چهار سؤال درک مطلب را، که همگی مربوط به دانستن ترجمه است، 
با هم جمع کنیم، این سؤاالت حدود پنجاه درصد از سؤاالت عربی را در آزمون 
نیز،  قواعد  به  پاسخگویی  گاهی  می دانید که  البته حتماً  بر می گیرد؛  سراسري 
مستقیم یا غیرمستقیم، با دانستن ترجمه ارتباط دارد؛ با وجود این، ارزش ترجمه 
و درک واژگان، ارزشی بیش از پنجاه درصد را داراست. به همین خاطر، به شما 
داوطلبان عزیز پیشنهاد می کنیم که کار خواندن عربی را با ترجمه شروع کنید و 

تا آخر، مطالعه و تست و تمرین و ... را در این قسمت رها نکنید.
به عنوان گام اول در ترجمه، سراغ انواع فعل ها بروید و سعی کنید که به آن 
افعال تسلّط کافی پیدا کنید و پس از مرور افعال، شروع به تست زدن نمایید و 
اشکاالت و نقاط ضعف خود را پیدا کنید و تا آنجا که می توانید، دایره فراگیری 
لغات خود را افزایش دهید، و اگر می خواهید در ترجمه واقعاً موفق باشید، سعی 
کنید هر وقتی که تست عربی را می بینید، به لغات آن توجه ویژه ای داشته باشید 
تکرار  واژگان  و  عبارات  کلمات،  این  مدتی  بسپارید. پس از  به خاطر  را  آنها  و 

می شود و به این صورت، شما می توانید در ترجمه متون عربی موفق شوید.
در گام دوم باید به سراغ متون درک مطلب بروید. این متن ها، عالوه بر فعل ها، 
شامل لغات مهم دیگر نیز می شوند. خواندن این درک مطلب ها توانایی شما را در 
ترجمه متونی که در آزمون سراسری می آید، داده می شود، باال خواهد برد؛ پس با 
حوصله، همه لغات مشکل را بیابید و آنها را یاد بگیرید. برای 
انجام این کار، به صورت آهسته و پیوسته، هفته ای یک تا 
سه متن درک مطلب بخوانید و سعی کنید که به آن مطالب 
تسلّط پیدا کنید. پس از مدتی که به خواندن و ترجمه درک 
مطلب  درک  چقدر  که  می شوید  متوجه  پرداختید،  مطلب 
برایتان راحت تر و آسان تر شده است. علت آن هم تکراری 

بودن بسیاری از لغات و فعل هاست.
متون  ترجمه  زمینه  در  عزیز  داوطلب  شما  که  نکته  ای  دو 
عربی باید بدانید، این است که در عربی، با دانستن ریشه یک 
فعل و زمانی که یک فعل در آن صرف شده است، می توانید 
عربی،  در  آن،  بر  افزون  کنید؛  پیشرفت  بسیار  ترجمه  در 
و  دارند  فعلی  ریشه  یعنی  لغات مشتق هستند؛  از  بسیاری 
دهنده  تشکیل  اصلی  همان سه حرف  که شما  است  کافی 
یک کلمه را بدانید؛ به این ترتیب، موفق خواهید شد که با 

عربی؛ مهم و تأثیرگذار
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سهولت و به آسانی، معنی کلمه را حدس بزنید. نکته دوم آنکه در عربی برای 
حفظ معنی کلمات، می توانید از جعبه »الیتنر« استفاده کنید. این ابزار به شما 
کمک خواهد کرد تا یادگیری ماندگاری داشته باشید و کلمات برای همیشه در 
ذهنتان باقی بماند؛ البته، استفاده از جعبه »الیتنر« در عربی نیز، مانند بیشتر 
دروس، به اینجا ختم نمی شود و شما می توانید در قواعد و سایر بخش های عربی 

هم از »الیتنر« استفاده کنید.
مرحله سوم یادگیری درس عربی، مربوط به قواعد این درس است. در این مرحله 

سعی کنید که با خود رو راست باشید و ببینید 
که چقدر از قواعد عربی را می دانید و چه مقدار 
آن برای شما نامفهوم است. پاسخ به این سؤال، 
بیشتر  در  عربی  قواعد  چون  است؛  مهم  بسیار 
است؛  پیوسته  هم  به  زنجیروار  صورت  به  موارد 
مثاًل بحث فعل و انواع آن، که در عربی راهنمایی 
در  شما  یادگیری  در  مهمی  نقش  است،  آمده 
نحوه ساختن فعل امر و اسم فاعل، اسم مفعول 

و ... دارد. 
     اگر واقعاً در فهم و یادگیری قواعد ابتدایی و 
اولیه مشکل دارید، اصاًل اشکالی ندارد که سری 
و  بزنید  خود  راهنمایی  کتاب های  و  جزوات  به 
بهتر  طور  به  هم  تا  کنید  مطالعه  دوباره  را  آنها 
و هم با سهولت بیشتری قواعد دبیرستان را یاد 
بگیرید؛ پس از انجام این کار و فراگیری مقدمات، 

را  استثناها  و  مهم  نکته های خیلی  آن،  در  و  تهیه کنید  را  قواعد  از  خالصه ای 
یادداشت کنید و پس از آن سعی کنید که تست آن موضوع را بزنید؛ البته باید 
توجه کنید که در ابتدا ده تا پانزده تست را انتخاب کرده و هر یک از آن تست ها 
برای هر تست زده شده، درصد  بزنید و سپس  از یک دقیقه  را در زمان کمتر 
بگیرید و بعد از آن، با مراجعه به پاسخنامه، اشکاالت و نقاط ضعف را خود پیدا 
کرده و سعی کنید که با رجوع به قواعد خالصه شده یا قواعد مفصل در کتاب، 
مطالب را در ذهن خود تثبیت نمایید. در این حالت است که شما کم کم به قواعد 
این مرحله هنوز مشکل  در  قواعد  یادگیری  در  اگر  پیدا مي کنید.  تسلّط  عربی 
داشتید، دوباره به سراغ جزوه و کتاب هایتان بروید یا از دوستان و معلمتان کمک 
بگیرید؛ اما هیچ یک از قواعد را بدون یادگیري یا با یادگیری ناقص رها نکنید؛ 
زیرا در عربی، فراگیري بسیاری از قواعد، در یادگیری قواعد بعدی مؤثر هستند 
و نقص در یادگیری هر یک باعث می شود که شما قواعد بعدی را نیز نتوانید به 
خوبی و به صورت کامل یاد بگیرید. بعد از رفع اشکال کامل به سراغ تست های 

بعدی بروید و کار خود را همین طور تا به آخر ادامه دهید.
که  است  این  انجام دهید،  قواعد می توانید  بهتر  یادگیری  برای  که  دیگری  کار 
متن  یعنی  کنید؛  پیاده  متن  روی  گرفته اید،  یاد  اول  مرحله   در  که  را  قواعدی 
درس را تجزیه و ترکیب کنید؛ مثاًل اگر در درس استثناء هستید، »مستثنی« و 
»مستثنی منه«ها را در متن درس پیدا کنید و ترکیب کنید. آن قدر این کار را 
انجام دهید تا با قواعد آن درس کاماًل آشنا شوید. بعد از یادگیری قواعد و ترجمه، 
نوبت به تمرین ها می رسد. سعی کنید که تمرین های کتاب را خودتان بدون نگاه 
کردن به جزوه  حل کنید؛ حتی می توانید که کمی آنها را تغییر داده و باز هم حل 
کنید؛ به طور مثال، در مبحث اعالل، فعل معتل ناقص را تبدیل به اجوف کنید و 

بار دیگر در ذهنتان به سؤال پاسخ دهید.

این  دهید  انجام  باید  آزمون سراسری  برای  عربی  مطالعه  در  که  آخری  مرحله 
معلومات،  و  بزنید  کنکور  در  شده  مقرر  زمان  در  را  جامع  تست های  که  است 
تا آمادگی خود  این کار باعث می شود  انجام  سرعت و مهارت خود را بسنجید. 
را در زمان بندی خاص تجربه نمایید و بتوانید تسلّطتان به اطالعات را با زمان 
بندی، هماهنگ کنید. در این زمان به خودتان یاد بدهید که با هماهنگی زمان 
و اطالعاتتان، از تست های سخت بگذرید تا بتوانید تمام سؤاالت را بخوانید و از 

معلوماتتان حداکثر استفاده را ببرید.
آن  به  باال  در  كه  مطالبی  بر  عالوه 
عربی  درس  خواندن  در  شد،  اشاره 

به نکات زیر توجه داشته باشید: 
هشتاد  به  نزدیک  عربی  درس  در   -1
و  صرف  و  قواعد  از  سؤاالت  درصد 
بقیه  و  می شود  مطرح  عربی  زبان  نحو 
پرسش ها از ترجمه لغات و متون عربی 
بودجه بندی  به  حتماً  پس  است؛   ... و 
تصمیم  تازه  اگر  و،  کنید  توجه  سؤاالت 
با توجه  این درس گرفته اید،  به مطالعه 
توان مطالعاتی  نقاط قوت و ضعف و  به 

خود، در این زمینه برنامه ریزی کنید.
2- خواندن قواعد را از پایه شروع کنید 
و آنها را برای خود همراه با مثال خالصه 

نویسی نمایید.
خوب  لغت آموزی  با  زیرا  باشید؛  داشته  توجه  درس  این  در  لغت آموزی  به   -3
می توانید در زمان پاسخگویی به سؤاالت صرفه جویی کنید؛ به عالوه، این عمل، 

دقت شما را در قسمت های دیگر زبان عربی افزایش خواهد داد.
4- از لغات و اصطالحات مشکل فیش برداری کنید.

دقت  مجزوم(  و  مجرور  مرفوع،  )منصوب،  کلمات  اعراب  به  عربی  در درس   -5
ویژه ای داشته باشید. 

6- فراموش نکنید که شرط مهم و اساسی ماندگاری مطالب در ذهن، مرور آنها 
به صورت مداوم است. بهترین مرور، به ترتیب، یک روز، یک هفته و یک ماه پس 

از اولین مطالعه است.
7- عربی را به صورت پیوسته بخوانید؛ یعنی هرگاه شروع به مطالعه این درس 
نمودید، تا زمان برگزاري آزمون سراسری، این مطالعه را به طور پیوسته ادامه 

دهید.
را مورد  بررسی تست ها، هر چهار گزینه  یا در هنگام  8- در هنگام تست زنی 
بررسی قرار دهید و گزینه های غلط را با بیان دلیل اشتباهات آنها کنار بگذارید. 

با انجام این کار، شما عماًل چهار تست را حل کرده اید.
9- نگاه کردن به پاسخ های تشریحی سؤاالت عربی، بعد از پاسخ دادن، بسیار الزم 
است و در فراگیري این درس خیلی به شما کمک خواهد کرد؛ هر چند به تست ها 
درست پاسخ داده باشید. توجه کنید که هنگام مطالعه پاسخ هاي تشریحي، باز 

هم هر چهار گزینه را بررسی کنید.
10- اگر قواعد عربی را درس به  درس نمی خوانید و آنها را به صورت موضوعی 
مطالعه می کنید، حتماً سعی کنید که درس های کتاب را نیز در زمان خود مطالعه 

کنید. 

Pدر عربی، با دانستن ریشه یک فعل و زمانی كه یک فعل 

در آن صرف شده است، می توانيد در ترجمه بسيار پيشرفت 

كنيد؛ افزون بر آن، در عربی، بسياری از لغات مشتق 

هستند؛ یعنی ریشه فعلی دارند و كافی است كه شما همان 

سه حرف اصلی تشکيل دهنده یک كلمه را بدانيد

Pدر درس عربی نزدیک به هشتاد درصد سؤاالت از قواعد 

و صرف و نحو زبان عربی مطرح می شود و بقيه پرسش ها 

از ترجمه لغات و متون عربی و ... است؛ پس حتمًا به 

بودجه بندی سؤاالت توجه كنيد
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هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی

 TOEFL ــر ــی نظیـ ــای بین المللـ ــرکت در آزمون هـ ــان شـ ــالع متقاضیـ ــه اطـ بـ
GRE،IELTS ، و ... می رســـاند بـــا توجـــه بـــه وجـــود تعـــدادی افـــراد و 
ـــذ  ـــر اخ ـــی ب ـــی مبن ـــای واه ـــات و وعده ه ـــا تبلیغ ـــه  ب ـــو ک ـــود ج ـــرکت های س ش
ـــذ  ـــرداری و اخ ـــه کالهب ـــدام ب ـــب  اق ـــخصات داوطل ـــا مش ـــر، ب ـــورد نظ ـــدارک م م
ـــر  ـــوان ناظ ـــه عن ـــازمان ب ـــن س ـــد، ای ـــراد می نماین ـــن اف ـــی از ای ـــل توجه ـــغ قاب مبال
ـــز  ـــن مراک ـــی ای ـــی و معرف ـــورد قانون ـــن برخ ـــور، ضم ـــی در کش ـــای  بین الملل آزمون ه
ـــد: ـــادآوری می نمای ـــان ی ـــالع متقاضی ـــرای اط ـــل را  ب ـــوارد ذی ـــی، م ـــع قضائ ـــه مراج ب

ـــد  ـــرار خواهن ـــد ق ـــی و تأیی ـــورد گواه ـــازمان م ـــن س ـــق ای ـــی از طری ـــا مدارک 1 -  تنه
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
ـــه  ـــبت ب ـــل( نس ـــای بین المل ـــش آزمون ه ـــور )بخ ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س س

ـــد. ـــل نمایی ـــان حاص ـــز اطمین ـــودن مرک ـــاز ب مج
2 - بـــا داوطلبانـــی کـــه مرتکـــب تخلـــف شـــوند برابـــر قانـــون برخـــورد خواهـــد 
ــازمان  ــن سـ ــای ایـ ــان آزمون هـ ــت متخلفـ ــان در فهرسـ ــخصات آنـ ــد و مشـ شـ
قـــرار خواهـــد گرفـــت. ضمنـــاً ایـــن داوطلبـــان از 2 تـــا 10 ســـال از شـــرکت در 
ـــروم  ـــت، مح ـــر آن اس ـــا ناظ ـــد ی ـــزار می نمای ـــازمان برگ ـــن س ـــه ای ـــی ک آزمون های
ــت  ــول محرومیـ ــان در طـ ــه متخلفـ ــی کـ ــن در صورتـ ــد. همچنیـ ــد شـ خواهنـ
اقـــدام بـــه ثبت نـــام در یکـــی مراکـــز نماینـــد، در هـــر مرحلـــه از مراحـــل 
ــد. ــد آمـ ــل خواهـ ــه عمـ ــری بـ ــون جلوگیـ ــان در آزمـ ــرکت آنـ ــون از شـ آزمـ

3 - مراکـــز برگـــزاری آزمون هـــا موظـــف بـــه رعایـــت قوانیـــن بـــوده و بایســـتی از 
ـــو  ـــان لغ ـــوز آن ـــف،  مج ـــورت تخل ـــد و در ص ـــودداری نماین ـــراد خ ـــن اف ـــام ای ثبت ن

می گـــردد.
ـــان  ـــودن مجری ـــراه نم ـــعی در گم ـــی س ـــدارک هویت ـــل م ـــا جع ـــه ب ـــی ک 4 - داوطلبان
ـــت  ـــس از دریاف ـــی پ ـــان )حت ـــف آن ـــد و تخل ـــرکت کنن ـــد و در آن ش ـــون نماین آزم
ـــه  ـــوط ب ـــدارک مرب ـــا، م ـــزاری آزمون ه ـــررات برگ ـــر مق ـــردد، براب ـــات گ ـــدرک ( اثب م
ـــد  ـــروم خواهن ـــال مح ـــدت 2 تا10س ـــه م ـــا ب ـــرکت در آزمون ه ـــل و از ش ـــا باط آنه
ـــند  ـــتفاده از س ـــی و اس ـــناد دولت ـــه اس ـــر گون ـــل ه ـــه جع ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــد و ب ش
مجعـــول و شـــرکت کـــردن بـــه جـــای داوطلـــب اصلـــی، برابـــر قانـــون مجـــازات 
ـــه  ـــری ب ـــازات کیف ـــود و مج ـــی می ش ـــرم تلق ـــوب 1375( ج ـــرات مص ـــالمی )تعزی اس
ـــه  ـــی ب ـــکام قضائ ـــرای  صـــدور اح ـــان ب ـــروه از متخلف ـــن گ ـــد داشـــت، ای ـــراه خواه هم

مراجـــع قضائـــی معرفـــی می گردنـــد.
یـــادآور می شـــود کـــه براســـاس قوانیـــن مؤسســـات صاحـــب امتیـــاز آزمون هـــای 
ـــخص  ـــط ش ـــخصاَ توس ـــتی ش ـــا بایس ـــام آزمون ه ـــل ثبت ن ـــه مراح ـــی، کلی بین الملل
متقاضـــی انجـــام شـــود و در صـــورت عـــدم رعایـــت شـــرایط ثبت نـــام، از شـــرکت 
متقاضـــی در آزمـــون ممانعـــت بـــه عمـــل خواهـــد آمـــد و در صـــورت مشـــاهده 
هرگونـــه تخلـــف در ایـــن زمینـــه بـــا افـــراد یـــا شـــرکت های ســـودجو کـــه بـــه 
روش هـــای مختلـــف اقـــدام بـــه ثبت نـــام متقاضیـــان در آزمون هـــای بین المللـــی 

می نماینـــد برخـــورد قانونـــی خواهـــد شـــد.

آزمون  در  کننده  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به   1400/09/28 مورخ  اطالعیه  پیرو 
کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1401 در تمامي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
المپیاد  هفتمین  و  بیست  و  اسالمي  آزاد  دانشگاه  همچنین  و  غیردولتي  و  دولتي 
علمي- دانشجویي کشور مي رساند که اطالعات ثبت نامي آن دسته از متقاضیانی که 
در زمان مقرر )از تاریخ 1400/09/16 لغایت 1400/09/27( در این آزمون ثبت نام 
مورخ  چهارشنبه  روز  لغایت   1400/11/03 مورخ  یکشنبه  روز  از  نموده اند، 
این سازمان  اطالع رساني  ویرایش، روي درگاه  و  به منظور مشاهده   1400/11/06
به نشاني: www.sanjesh.org  قرار خواهد گرفت. متقاضیان ضرورت دارد که در 
مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و اصالحات 

مربوط به آن )مندرج در اطالعیه مورخ 1400/09/23 که از طریق درگاه اطالع رساني 
این سازمان در دسترس است(، نسبت به مشاهده و کنترل اطالعات ثبت نامي خود 

اقدام، و در صورت تمایل، نسبت به ویرایش اطالعات اقدام نمایند.
به  موفق  مقرر  مهلت  که در  متقاضیانی  با  همراهي  و  مساعدت  منظور  به  ضمناً 
فوق  زماني  بازه  در  که  است  گردیده  اتخاذ  ترتیبي  نشده  اند،  آزمون  در  ثبت نام 
)1400/11/03 لغایت 1400/11/06( این دسته از متقاضیان بتوانند نسبت به ثبت نام 

در این آزمون اقدام نمایند. 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه  سازمان  سنجش آموزش كشور  درباره :

  اعالم مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي متقاضيان 

ثبت نام كننده در آزمون  كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401 

و بيست و هفتمين دوره المپياد علمي- دانشجویي كشور و همچنين 

ایجاد امکان براي ثبت نام مجدد آن دسته از متقاضيانی كه در موعد 

مقرر موفق به ثبت نام نشده اند
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور  درباره :

اطالعيه اعالم فهرست اسامي 

پذیرفته شدگان نهایي پذیرش دوره  

كارداني فني و دوره كارداني حرفه اي 

»ناپيوسته« نظام آموزش مهارتي 

دانشگاه جامع  علمي ـ كاربردي

 بهمن ماه سال 1400
   پذیرفته شدگان نهایي کدرشته محل هاي دوره  کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه اي 
نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي  ـ کاربردي بهمن ماه سال 1400 به موارد 

زیر توجه نمایند:
تحصیلي  رشته هاي  از  یک  هر  متمرکز  گزینش  به  مربوط  ضوابط  اساس  بر  الف( 
احراز  را  الزم  حدنصاب  که  متقاضیانی  بین  از  مذکور  دوره هاي  آموزشي  گروه هاي 
داده  تخصیص  ظرفیت هاي  و  انتخابي  محل هاي  کدرشته  اولویت  براساس  کرده اند، 
محل  کدرشته  هر  در  پذیرفته شدگان  اسامي  و  انجام  گزینش  سهمیه،  هر  به  شده 

استخراج شده است.
واحد،  انتخاب  و  ثبت نام  دقیق  تاریخ  از  اطالع  برای  که  است  پذیرفته شدگان الزم   
 http://edu.uast.ac.ir نشانی:  به  دانشگاه  هم آوا  آموزشی  سامانه جامع  به 

مراجعه نمایند.

ب( مدارك الزم براي ثبت نام
1- شش قطعه عکس پرسنلی پشت سفید تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاري.

2- تصویر تمامی صفحات شناسنامه و اصل آن برای مطابقت.
3- تصویر پشت و روی کارت ملي و اصل آن برای مطابقت.

 4- اصل دیپلم نظري، فني و حرفه اي یا کاردانش )شامل سه ساله نظام جدید )6-3-3( 
یا دیپلم سه ساله نظام ترمي یا سالي( یا دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه )شامل 
چهارساله یا شش ساله نظري یا فني و حرفه اي( با مهر و امضای رئیس اداره آموزش 

و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام یک برگ تصویر آن.
5- اصل کاربرگ 102 )فرم تأیید معدل( برای دانش آموختگانی که تاکنون گواهینامه 
تا  می بایست  فارغ التحصیلی  )تاریخ  است  نشده  صادر  آنان  براي  تحصیالت  پایان 

1400/06/30 باشد(.
6- اصل کاربرگ 101 )گواهی اشتغال به کار( با امضا و مهر باالترین مقام مسؤول، 
آخرین فیش حقوقي یا حکم کارگزیني یا قرارداد معتبر انجام کار و برای شاغلین 
برای  از یگان مربوط  به کار  یا گواهی اشتغال  ارائه حکم کارگزینی  نیروهای مسلح 
پذیرفته شدگان در کدرشته محل هایی که مطابق ضوابط مندرج در دفترچه منحصراً 

پذیرش از شاغالن صورت پذیرفته است.
7- مدرکي که وضعیت نظام وظیفه برادران را با توجه به بند 2-3 مقررات وظیفه 
مذکور  دوره های  پذیرش  راهنماي  دفترچه   5 و   4 صفحه های  در  مندرج  عمومي 

مشخص نماید.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور  درباره : 

اعالم اسامي پذیرفته شدگان نهایي 
پذیرش دوره  مهندسی فناوری 

و دوره كارشناسی حرفه اي 
»ناپيوسته« نظام آموزش مهارتي 
دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي 

بهمن  ماه سال 1400
توجه پذیرفته شدگان نهایي پذیرش دوره  مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه اي 
سال  بهمن  ماه  ـ    کاربردي  علمي  جامع  دانشگاه  مهارتي  آموزش  نظام  »ناپیوسته« 

1400 را به موارد زیر جلب می نمایند:
گروه هاي  تحصیلي  رشته هاي  از  یک  هر  گزینش  به  مربوط  اساس ضوابط  بر  الف( 
آموزشي مختلف در پذیرش دوره هاي مذکور از بین متقاضیاني که حدنصاب الزم را 
احراز کرده اند، بر اساس اولویت کدرشته محل هاي انتخابي و ظرفیت هاي تخصیص 
داده شده به هر سهمیه، گزینش انجام و اسامي پذیرفته شدگان در هر کدرشته محل 

استخراج شده است.
جامع  سامانه  به  ثبت نام،  زمان  از  اطالع  براي  مي بایست  پذیرفته شدگان  همه 

آموزشی هم آوا دانشگاه به نشانی: http://edu.uast.ac.ir مراجعه نمایند.

ب( مدارك الزم براي ثبت نام
1- شش قطعه عکس پرسنلی پشت سفید تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاري.

2- تصویر تمامی صفحات شناسنامه و اصل آن برای مطابقت.
3- تصویر پشت و روی کارت ملي و اصل آن برای مطابقت.

دانشگاه ها  ناپیوسته(   یا  پیوسته  از  کارداني)اعم  یا  دیپلم  فوق  اصل  مدرک    -4
علوم،  وزارت   فرهنگي،   انقالب   عالي   شوراي   تأیید  مورد  عالي  آموزش  مؤسسات  و 
تحقیقات  و فناوري ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي یا آموزشکده هاي فني 

و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش به انضمام یک برگ تصویر آن. 
5- اصل كاربرگ 101 )گواهی اشتغال به کار( با امضاء و مهر باالترین  مقام  مسؤول، 
انجام کار و برای شاغالن  یا قرارداد معتبر  آخرین فیش حقوقي یا حکم کارگزیني 
نیروهای مسلح، ارائه حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار از یگان مربوط برای 
پذیرفته شدگان در کدرشته محل هایی که مطابق ضوابط مندرج در دفترچه منحصراً 

پذیرش از شاغالن صورت پذیرفته است.
تاکنون  که  فارغ التحصیالني  برای  معدل(  تأییدیه  )فرم   103 كاربرگ  اصل   -6
فارغ التحصیلی  )تاریخ  است  نشده  صادر  آنان  براي  تحصیالت  پایان  گواهینامه 

می بایست تا 1400/11/30 باشد(.
مقررات   3-2 بند  به  توجه  با  را  متقاضیان  وظیفه  نظام  وضعیت  که  مدرکي   -7
وظیفه عمومي مندرج در صفحه  4 و 5 دفترچه راهنماي پذیرش مذکور مشخص 

نماید )براي برادران(. 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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