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

22 بهمن ماه 

فرخنده سالروز پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی

بر ملت قهرمان ایران 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  

چهارشنبه 1401/11/20
تا شنبه 1401/11/30

چهارشنبه 1401/2/28، پنجشنبه 1401/2/29 
و جمعه 1401/2/30

یکشنبه 1400/11/10 سراسري
تا چهارشنبه 1400/11/20

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

از سوی سازمان سنجش اعالم شد:

حذفيات منابع طرح سؤال 
آزمون سراسري سال 1401

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

پذیرفته شدگان تكميل 
 ظرفيت آزمون 

کارشناسي ارشد سال 1400

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره :

ایجاد مرکز جدید در 
استان های خراسان رضوی 
 و آذربایجان غربی برای 

برگزاري آزمون توليمو در 
دوره های 177 و 178 

همراه با شما تا  آزمون  سراسري  )3(

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره: 

تمدید مهلت ثبت نام 
در آزمون سراسري

 سال 1401

گفت و گو با امير حسين جاللی و محمد جواد مهدیان؛ رتبه های 3 کشوری گروه آزمایشی علوم انسانی:

دو رتبۀ 3 کشوری با یک دنيا تفاوت !

درک سؤال، نيمی از جواب است

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره: 

ثبت  نام با تأخير متقاضيان 
آزمون کارشناسي ارشد 

سال 1401 
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سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پست الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 
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10رجب 

خجسته زادروزحرضت
 امام محمدتقی )ع(

بر متام مسلامنان  تهنیت باد 

حضرت امام محمدتقی )ع( فرمودند:
فروتنی، زینت بخش نماز اســت، و رها کردن آنچه برای 
دنیا و آخرت، ســودمند نیست، زینت بخش تقوای آدمی 

است.

]فرزندم ![ به کار نیک امر کن و خود را در شمار نیکوکاران 
در آر، و به دست و زبان، کار ناپسند را زشت شمار، و از آن 

که کار ناپسند کند، با کوشش، خود را دور بدار.

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند:
هرگاه دنیا در نظر اّمت من بزرگ آید، شــکوه اسالم از 
آنان گرفته می شــود، و هرگاه امر به معروف و نهی از 

منکر را واگذارند، از برکت وحی محروم گردند. 

در ادامة نکاتي که رعایت آنها از سوي داوطلبان  آزمون  
سراسري  سال 1401 الزم به نظر مي رسد، و از آنجا 
 که مهلت ثبت نام این آزمون تا پایان  روز چهارشنبه 
20 بهمن ماه تمدید شده است، در این شماره نیز چند 
نکته دیگر را براي تأکید بیشتر و به منظور راهنمایي 

داوطلبان  آزمون یاد شده، در سطور زیر مي آوریم: 
این  در  ثبت نام  پرداخت هزینه  اینکه  به  توجه  با  1ـ 
مي شود،  انجام  اینترنتي  صورت  به  منحصراً  آزمون، 
داوطلبان الزم است با استفاده از کارت هاي عضو شبکه 
بانکي شتاب، که پرداخت الکترونیکي آنها فعال است، 
و  سنجش  سازمان  اطالع رساني  پایگاه  به  مراجعه  با 
شرکت  ثبت نام  وجه  عنوان  به  مقرر  مبلغ  پرداخت 
در آزمون، نسبت به دریافت اطالعات کارت اعتباري 

)شماره سریال 12 رقمي( اقدام کنند. 
2ـ هرگاه داوطلبي متقاضي ثبت نام در دو یا سه گروه 
آزمایشي  باشد، یعني عالوه بر انتخاب یکي از گروه هاي 
آزمایشي علوم ریاضي و فني یا علوم تجربي یا علوم 
انساني به عنوان گروه آزمایشي اصلي، بخواهد در یکي از 
گروه هاي آزمایشي هنر یا زبان هاي خارجي نیز متقاضي 
شود، باید به ازاي هر گروه آزمایشي دیگر، مبلغ مقرر 
براي ثبت نام در آن گروه آزمایشي را نیز از همین طریق 

پرداخت و اطالعات کارت اعتباري را دریافت نماید.
در  شرکت  به  عالقه مند  داوطلبي  اگر  همچنین  3ـ 
گزینش رشته هاي تحصیلي دانشگاه پیام نور و مؤسسات 
آموزش عالي غیردولتيـ  غیرانتفاعي باشد، باید نسبت 
به پرداخت مبلغ مقرر براي این منظور از همین طریق 
ده  سریال  )شماره  اعتباري  کارت  اطالعات  و  اقدام 

رقمی( را دریافت نماید.
4ـ کلیه داوطلبان شرکت در آزمون سراسري 1401 
باید داراي دیپلم نظام آموزشي جدید )3 ـ 3 ـ 6( تا 
31 شهریور ماه 1401 باشند یا مدرک پیش دانشگاهي 
داشته باشند و یا حداکثر تا تاریخ 31 شهریور 1401 

آن را اخذ کنند، و یا داراي دیپلم دوره چهار ساله نظام 
قدیم یا مدرک کارداني )فوق دیپلم( باشند.

5 ـ الزم به یادآوري است که دارندگان دیپلم فني و 
حرفه اي و کاردانش )نظام آموزشی غیر 3 ـ 3 ـ 6(، 
که فاقد مدرک پیش دانشگاهي یا کارداني هستند، حق 
ثبت نام در آزمون سراسري سال 1401 را ندارند، و در 
صورت ثبت نام در این آزمون، به عنوان متخلف شناخته 

شده و با آنان برابر ضوابط برخورد خواهد شد.
6ـ  بر اساس ضوابط، دانشجویان دوره روزانه دانشگاه ها 
در  مي توانند  صورتي  در  عالي،  آموزش  مؤسسات  و 
آزمون سراسري سال 1401 ثبت نام و شرکت کنند که 
واجد شرایط عمومي و اختصاصي درج شده در دفترچه 
راهنماي ثبت نام آزمون یاد شده )دفترچه شماره 1( 
باشند و همچنین حداکثر تا 25 اسفند ماه 1400، نسبت 
به انصراف قطعي از تحصیل اقدام کنند. بدیهي است که 
این گروه از داوطلبان، در صورت عدم انصراف قطعي 
از تحصیل تا تاریخ تعیین شده، و در صورت موفقیت 
و پذیرفته شدن در آزمون سراسري 1401، مجاز به 
قبولي جدید خود  ادامه تحصیل در رشته  و  ثبت نام 
نیستند و به عنوان داوطلب متخلف محسوب خواهند شد.

7 ـ داوطلبان، در صورت تمایل به ویرایش اطالعات 
ثبت نامي، باید با وارد کردن اطالعات درخواستي، نسبت 
اساس  بر  ثبت نامي  اطالعات  ویرایش  و  مشاهده  به 

دستورالعمل به شرح ذیل اقدام کنند:
الفـ  آن گروه از داوطلباني که مشمول سوابق تحصیلي 
نیستند، اجازه ویرایش تمام اطالعات ثبت نامي خود را دارند.
بـ  آن گروه از داوطلباني که مشمول سوابق تحصیلي 
هستند، اجازه ویرایش اطالعات خود را دارند، اما اجازه 
ویرایش اطالعات سوابق تحصیلي شان را نخواهند داشت.

موفق باشید

همراه با شما تا  آزمون  سراسري  )3(
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تا 22 بهمن ماه ادامه دارد:
طرح بخشودگی بدهكاران صندوق رفاه

رفاه دانشجویان وزارت علوم، در آستانه  صندوق 
اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  سومین  و  چهل 
و  دانشجویان  برای  را  بخشودگی  طرح  ایران، 

دانش آموختگان خود اجرایی می كند. 
حمایتی  طرح  که  کرد  اعالم  دانشجویان  رفاه  صندوق 
روز  تا  دانش آموختگان،  و  دانشجویان  عید ویژه  تا   عید 
ادامه  اسالمی(  انقالب  پیروزی  )سالروز  ماه  بهمن   22

خواهد داشت.
و  تسهیالت  از  گرامی که  دانش آموختگان  و  دانشجویان 
وام های صندوق رفاه دانشجویان بهره مند شده و دارای 
تا  مزایای طرح عید  از  اقساط معوق هستند، می توانند 

عید بهره مند شوند.
از  بهره مندی  و  بدهی  کل  پرداخت  با  دانش آموختگان، 
بخشودگی صد در صدی خسارت، پرداخت بدهی معوق 
و بهره مندی از بخشودگی 50 درصدی خسارت و تقسیط 
مجدد مانده بدهی به تاریخ روز با پرداخت بدهی معوق 
این  حمایتی  تسهیالت  از  می توانند  شده،  سررسید 

صندوق بهره مند شودند.
همچنین دانشجویانی که به واسطه عدم تعیین وضعیت 
بدهی در موعد مقرر مطابق با مقررات صندوق، مجموع 
بدهی آنان به دین حال تبدیل شده است، در صورت واریز 
بدهی های نقدی )10 درصد، ودیعه مسکن و خوابگاه(، 
فراهم  آنان  برای  روز  تاریخ  به  بدهی  تقسیط  امکان 

می شود.
الزم به یادآوری است که در صورت پرداخت یکجای کل 
وام ها در زمان پایان دوره دریافت وام و تعیین وضعیت 
بدهکاران  ماهه،   9 تنفس  دوره  پایان  از  قبل  بدهی 

مشمول بخشودگی صد در صدی کارمزد می شوند.
یا  درخواست  درج  برای  می توانند  طرح،  این  مشموالن 
دانشجویان  رفاه  صندوق  سایت  طریق  از  خود  مشکل 

و ارتباط با مسؤوالن و کارشناسان بخش رفع اشکاالت 
نگهداری  با  و  کرده  اقدام  عید  تا  عید  بخشودگی  طرح 
کد رهگیری دریافتی، نتیجه درخواست خود را از همان 

مسیر پی گیری کنند. 

از سوی سازمان امور دانشجویان:

 MSRT زمان ثبت نام و برگزاری آزمون
اسفند ماه اعالم شد

اسفند   20 روز جمعه  ماه،  اسفند   MSRT آزمون 
تا  از روز یکشنبه اول  برگزار می شود و داوطلبان 
این  ثبت نام در  برای  ماه  اسفند  روز چهارشنبه 4 

آزمون فرصت دارند.
سازمان امور دانشجویان، زمان ثبت نام و برگزاری آزمون 
این  اعالم  اساس  بر  کرد.  اعالم  را  ماه  اسفند   MSRT
سازمان، این آزمون، روز جمعه 20 اسفند ماه در نوبت 

صبح برگزار می شود.
اول  یکشنبه  روز   12 ساعت  از  آزمون،  این  در  ثبت نام 
لغایت ساعت 18 چهارشنبه 4 اسفند ماه انجام می گیرد.

به خاطر  ماه  بهمن  آزمون 15  در حوزه هایی که  ضمناً 
داوطلبان  ثبت نام  شد،  لغو  کرونا  بیماری  گسترش 
داده  انتقال  ماه  اسفند   20 تاریخ  به  فوق،  حوزه های 

می شود.

نتایج دوره بدون آزمون
 کارشناسی ارشد 1400 دانشگاه آزاد 

اعالم شد

)ویژه   1400 كارشناسی ارشد  آزمون  بدون  دوره  نتایج 

استعدادهای درخشان( دانشگاه آزاد اسالمی اعالم شد.
داوطلبان، می توانند با مراجعه سامانه این مرکز به نشانی: 

www.azmoon.org از نتیجه خود مطلع شوند.
پذیرفته شدگان، می توانند از ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 
18 بهمن ماه )امروز( لغایت روز شنبه مورخ 23 بهمن ماه، 
 edu.iau.ac.ir :با مراجعه به سامانه آموزشیار به آدرس 
و مطابق جدول زمانی اعالم شده، نسبت به ثبت نام خود 

در این دوره به صورت مجازی اقدام کنند.
الزم به ذکر است که پذیرفته شدگان، می توانند به منظور 
اطالع از شرایط و ضوابط ثبت نام در این دوره، به راهنمای 
 sanjesh.iau.ir :ثبت نام که در سامانه این مرکز به آدرس 

قرار گرفته است، مراجعه کنند.

18 تا 23 بهمن ماه:

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان تكميل 
ظرفيت کارشناسی ارشد پيام نور 

زمان  پیام نور،  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیركل 
تکمیل  پذیرفته شدگان  غیرحضوری  ثبت نام 

ظرفیت كارشناسی ارشد پیام نور را اعالم كرد.
پذیرفته شدگان  ثبت نام  گفت:  حیدری  محسن  دکتر 
تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ظرفیت بهمن ماه 1400 
دانشگاه پیام نور، از 18 لغایت 23 بهمن ماه، به صورت 
به  دانشگاه  این  گلستان  سامانه  طریق  از  غیرحضوری 

نشانی reg.pnu.ac.ir انجام می شود.
وی، ضمن تبریک به کلیه پذیرفته شدگان، مدارک الزم 
برای ثبت نام غیرحضوری را شامل: »تصویر صفحه اول و 
صفحه توضیحات شناسنامه پشت و روی کارت ملی«، 
»عکس 4*3 با زمینه روشن«، »اصل مدرک کارشناسی«، 
»اصل مدرک کاردانی برای دارندگان مدرک کارشناسی 
ناپیوسته« و »مدرک مشخص کننده نظام وظیفه )ویژه 

آقایان(« عنوان کرد.
کلیه  پیام نورافزود:  عمومی دانشگاه  روابط  مدیرکل 
پذیرفته شدگان باید تصویر مدارک الزم را با فرم JPG یا 
JPEG و حجم هر تصویر حداکثر 250 کیلوبایت، برای 

بارگذاری در هنگام ثبت نام آماده کنند.
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پیرو اطالعیه مورخ 1400/11/05 به  اطالع  متقاضیان  ثبت نام  و شرکت  در آزمون  سراسري  
سال 1401 براي  پذیرش در رشته هاي با آزمون در دوره هاي  روزانه، نوبت دوم )شبانه(، 
نیمه حضوري، مجازي، پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي، دانشگاه  
پیام نور و مؤسسات  آموزش  عالي  غیرانتفاعي  و غیردولتي  و همچنین رشته هاي تحصیلي 
با آزمون دانشگاه آزاد اسالمي مي رساند که ثبت نام از روز یکشنبه مورخ 1400/11/10 
www. :دهم بهمن ماه  1400( منحصراً از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني(
sanjesh.org آغاز و در روز چهارشنبه مورخ 1400/11/20 )بیستم بهمن ماه  1400( 
پایان مي پذیرد؛ لذا متقاضیان واجد شرایط مي توانند در مهلت مقرر براي شرکت در آزمون 

سراسري سال 1401 ثبت نام نمایند. 

الف( تكاليف متقاضيان براي  شرکت  در آزمون: 
متقاضي شرکت  در آزمون  باید اقدام های  زیر را به موقع  و در مهلت  مقرر انجام  دهد:

1- مطالعه دفترچه راهنماي ثبت نام )دفترچه شماره 1( در آزمون سراسري سال 1401 
)این دفترچه همزمان با شروع ثبت نام از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان قابل دریافت 

است(.
2- خرید کارت اعتباري ثبت نام از درگاه اطالع رساني این سازمان.

3- مراجعه به سامانه جمع آوري اطالعات و سوابق تحصیلي متقاضیان آزمون سراسري 
کدهاي  دریافت  براي   http://dipcode.medu.ir نشاني:   به  دانشگاه ها  به  ورود 

سوابق تحصیلي ذیل:
1-3- کد سوابق تحصیلي دارندگان دیپلم نظام آموزشي جدید )6-3-3(.

توضیح: این دسته از متقاضیان قباًل مي بایست طبق اعالم مدارس محل تحصیل با 
مراجعه به سامانه فوق کد سوابق تحصیلي خود را دریافت نموده و در زمان ثبت نام با درج 
کد سوابق تحصیلي در درگاه اطالع رساني این سازمان اطالعات فردي خود را مشاهده 

 نمایند.
2-3- کد سوابق تحصیلي براي دیپلمه هاي سال 1384 تا سال 1400 شاخه نظري 
)نظام سالي واحدي یا ترمي واحدي و همچنین نظام آموزشي جدید 3-3-6 ( رشته هاي 

تحصیلي ریاضي فیزیک، علوم تجربي، ادبیات و علوم انساني، علوم و معارف اسالمي. 
3-3- کد سوابق تحصیلي براي متقاضیان با مدرک پیش دانشگاهي ریاضي فیزیک، علوم 
تجربي، ادبیات و علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر که مدرک دوره پیش دانشگاهي 

خود را از سال 1391 تا 1400 اخذ نموده اند.

تبصره 1: دارندگان مدرک پیش دانشگاهي سال هاي 1391 تا 1400 در صورتي که اطالعات 
آنها در بانک اطالعاتي مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش وجود نداشته یا ناقص باشد، 
 http://dipcode.medu.ir اینترنتي:  آدرس  به  اطالعات خود  تکمیل  براي   ابتدا 
مراجعه نمایند. در صورت تایید اطالعات آنان از سوي آموزش و پرورش، مي توانند تا تاریخ 

1400/11/20 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. 
تبصره 2: دانش آموزان دوره نظری سال آخر نظام آموزشی 3-3-6 که تا تاریخ 31 شهریور 
ماه سال 1401 فارغ التحصیل مي شوند، الزم است که براي اطالع از نحوه اقدام برای 
مشاهده سوابق تحصیلی به اطالعیه پرینت کارت شرکت در آزمون تاریخ 1401/03/30 

مراجعه نمایند. 
تا  این سازمان در زمان مقرر )1400/11/10  از طریق درگاه اطالع رساني  ثبت نام   -4

.)1400/11/20
5- پرینت کارت  شرکت در  آزمون بر اساس برنامه زماني مندرج در دفترچه راهنماي 

ثبت نام.
6- حضور در حوزه امتحاني تعیین  شده در کارت شرکت در آزمون  و پاسخ دادن به 

سؤاالت.

ب( ثبت نام  براي  شرکت  در آزمون:  
1- دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون سراسري سال 1401:

قرار دارد.  این سازمان  آزمون در درگاه اطالع رساني  این  راهنماي ثبت نام در  دفترچه 
متقاضیان الزم است که برای اطالع از شرایط عمومي و اختصاصي، مقررات وظیفه عمومي 
)برای برادران(، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع غیر ایراني، توضیحات مربوط به 
سهمیه ها و سایر موارد مورد نیاز، این دفترچه راهنما را مطالعه نموده و در صورتي که 
داراي شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه هستند، به عنوان متقاضي در این آزمون 

ثبت نام نمایند.

 2- پرداخت هزینه خرید کارت اعتباري: 
با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتي انجام مي شود، الزم 
است که با استفاده کارت هاي عضو شبکه بانکي شتاب که پرداخت الکترونیکي آنها فعال 
است، با مراجعه به درگاه اطالع رساني سازمان و پرداخت مبلغ 750/000 )هفتصدوپنجاه 
هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون، نسبت به دریافت اطالعات کارت 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره :

ثبت نام  و شرایط و ضوابط 
شرکت در  آزمون  سراسري

سال  1401
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اعتباري )شماره سریال 12 رقمي( اقدام نمایید. 
تبصره 1- با توجه به اینکه مقرر شده است در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، خدماتي 
از طریق ارسال پیام کوتاه ارائه شود، مبلغ 12000 )دوازده هزار( ریال به عنوان هزینه 

استفاده از خدمات پیام کوتاه دریافت مي شود.
پنج گانه  گروه هاي  از  یکي  در  آزمون مي تواند  مطابق ضوابط  متقاضي  هر  تبصره 2- 
آزمایشي شامل گروه آزمایشي 1 )علوم ریاضي و فني(، گروه آزمایشي 2 )علوم تجربي(، 
گروه آزمایشي 3 )علوم انساني(، گروه آزمایشي 4 )هنر( و گروه آزمایشي 5 )زبان هاي 

خارجي( شرکت نماید.
تبصره 3- چنانچه تمایل به ثبت نام در 2 یا 3 گروه آزمایشي )با توجه به توضیحات تبصره 
4 ذیل(  باشید، الزم است که به ازاي هر گروه آزمایشي، مبلغ 750/000 )هفتصد و پنجاه 
هزار( ریال دیگر نیز از همین طریق پرداخت و اطالعات کارت اعتباري را دریافت نمایید.

تبصره 4- منظور از ثبت نام در 2 یا 3 گروه آزمایشي بدین صورت است که متقاضي 
مي تواند عالوه بر انتخاب یکي از گروه هاي آزمایشي )علوم ریاضي و فني یا علوم تجربي 
یا علوم انساني( به عنوان گروه آزمایشي اصلي، در گروه های آزمایشي هنر و زبان خارجي 
نیز متقاضي شود؛ به عبارت دیگر، نمي توان به طور همزمان، در گروه هاي آزمایشي علوم 

ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني ثبت نام نمود.
تبصره 5- چنانچه عالقه مند به شرکت در گزینش رشته هاي تحصیلي دانشگاه پیام نور 
باشید، الزم است که نسبت به پرداخت مبلغ 200/000 )دویست هزار( ریال دیگر نیز از 
همین طریق، اقدام و اطالعات کارت اعتباري )شماره سریال 10 رقمي( را دریافت نمایید.
تبصره 6- چنانچه عالقه مند به شرکت در گزینش رشته هاي تحصیلي مؤسسات آموزش 
عالي غیردولتي و غیرانتفاعي باشید، الزم است که نسبت به پرداخت مبلغ 200/000 
)دویست هزار( ریال دیگر نیز از همین طریق، اقدام و اطالعات کارت اعتباري )شماره 

سریال 10 رقمي( را دریافت نمایید.
تبصره 7- در رابطه با نحوه اعالم عالقه مندي به رشته هاي دانشگاه هاي فرهنگیان و 
تربیت دبیر شهید رجایي تهران، به اطالع مي رساند که  در صورت اخذ مجوزهاي قانوني 
توسط وزارت آموزش و پرورش از مراجع ذیصالح براي پذیرش دانشجو در دانشگاه هاي 
فوق، موضوع در مرحله انتخاب رشته هاي تحصیلي )نیمه اول مرداد ماه سال 1401( 

اطالع رساني خواهد شد.

یادآوری های مهم:
دارا بودن دیپلم نظام آموزشي جدید 3-3-6 ، اعم از شاخه هاي نظري، فني و حرفه اي - 1

یا کاردانش یا اخذ دیپلم حداکثر تا تاریخ 1401/06/31، دارا بودن مدرک پیش دانشگاهي 
دوره  دیپلم  بودن  دارا  تاریخ 1401/06/31،  تا  پیش دانشگاهي حداکثر  مدرک  اخذ  یا 

چهارساله نظام قدیم یا مدرک کارداني )فوق دیپلم( براي متقاضیان الزامي است.
دارندگان دیپلم فني و حرفه اي و کاردانش )نظام آموزشی غیر 3-3-6( که فاقد - 2

مدرک پیش دانشگاهي یا کارداني هستند که حق ثبت نام در آزمون سراسري سال 1401 
را ندارند و در صورت ثبت نام در آزمون به عنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با 

آنان برخورد خواهد شد.
در آزمون سراسري سال 1401 پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصیلي: آهنگسازي، - 3

ادبیات نمایشي، ارتباط تصویري، آموزش هنر، بازیگري، طراحي پارچه، طراحي صحنه، 
طراحي صنعتي، طراحي لباس، عکاسي، کتابت و نگارگري، مجسمه سازي، نقاشي، نمایش 
عروسکي، نوازندگي موسیقي ایراني و نوازندگي موسیقي جهاني در گروه  آزمایشي هنر و 
همچنین در رشته هاي علوم ورزشي و آموزش تربیت بدنی به صورت متمرکز و با شرایط 
خاص صورت مي پذیرد؛ لذا توضیحات الزم در این خصوص از طریق اطالعیه هاي مربوط 

در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون به اطالع متقاضیان خواهد رسید. 
بر اساس ضوابط، دانشجویان دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در - 4

صورتي مي توانند در آزمون سراسري سال 1401 ثبت نام و شرکت نمایند که اوالً واجد 
شرایط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون مذکور باشند و ثانیاً 
حداکثر تا تاریخ 1400/12/25 نسبت به انصراف قطعي از تحصیل اقدام نمایند. متقاضیان 
مذکور، در صورت عدم انصراف قطعي از تحصیل تا تاریخ تعیین شده، در صورت موفقیت 

و قبولي در آزمون، مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در رشته قبولي جدید خود نیستند. 
5- بر اساس تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایي قانون ایجاد تسهیالت براي ورود رزمندگان 
و جهادگران داوطلب بسیجي به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 1367/11/30 
هیأت محترم وزیران، آن  دسته  از متقاضیاني که  با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر، 
یک بار در رشته هاي تحصیلي دوره  های روزانه و غیر روزانه با آزمون یا بدون آزمون )براي 
پذیرفته شدگان رزمنده از سال 1368 به بعد و براي پذیرفته شدگان سهمیه شاهد از سال 
1376 به بعد( پذیرفته شده اند، اعم از اینکه از رشته قبولي انصراف داده یا در رشته قبولي 
ثبت  نام کرده یا نکرده باشند، مجاز به استفاده مجدد از سهمیه مذكور در آزمون 
سراسري در هیچ دوره اي اعم از روزانه، نوبت دوم )شبانه(، غیرانتفاعي، پیام نور، شهریه 
پرداز، پردیس خودگردان، مجازي و دانشگاه آزاد اسالمي نخواهند بود؛ به عبارت دیگر، 
متقاضیان مشمول این ماده تحت هیچ عنوان حق استفاده مجدد از این سهمیه در تمامي 

دوره ها و همچنین دانشگاه آزاد اسالمي را ندارند.
هـ - اطالعیه و دفترچه راهنماي ثبت نام در رشته هایي که در سال 1401 پذیرش آنها 
صرفاً با سوابق تحصیلي )بدون آزمون( انجام مي گردد، هم زمان با اعالم نتایج اولیه و 
انتخاب رشته های با آزمون در محدوده زمانی نیمه اول مردادماه سال 1401 در درگاه 
اطالع رساني این سازمان قرار خواهد گرفت. متقاضیاني که تمایل به پذیرش در این رشته ها 
دارند نیازي به ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري سال 1401 نخواهند داشت. این 
متقاضیان می توانند در زمان ذکر شده با مراجعه به سامانه ثبت نام رشته های صرفاً با سوابق 

تحصیلی در درگاه اطالع رساني این سازمان متقاضی این رشته ها شوند.

ج( آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نياز براي ثبت نام:
پس از مطالعه دفترچه راهنما مدارک یا اطالعات الزم مندرج در تقاضانامه ثبت نام، از جمله 
فایل عکس اسکن شده را بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه آماده نمایید. در صورت 
تمایل، به ویرایش اطالعات ثبت نامي، الزم است که با وارد نمودن اطالعات درخواستي 
نسبت به مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي بر اساس دستورالعمل به شرح ذیل اقدام 

کنید:
الف- آن دسته از متقاضیاني که مشمول سوابق تحصیلي نیستند، امکان ویرایش تمامی 

اطالعات ثبت نامي خود را دارند.
ب- آن دسته از متقاضیاني که مشمول سوابق تحصیلي هستند، امکان ویرایش اطالعات 

خود را به جز اطالعات سوابق تحصیلي خواهند داشت.
توجه: شرایط و ضوابط ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري، در دفترچه راهنماي شماره 
1 آزمون درج شده است و هرگونه  تغییر  در شرایط و ضوابط ثبت نام این آزمون، به صورت 
اطالعیه رسمي از طریق  درگاه اطالع رساني این سازمان و نشریه پیک  سنجش  و در صورت 

لزوم  از طریق رسانه هاي گروهي  اعالم  خواهد شد.

د( نحوه ارســال درخواســت یا ارتباط غيرحضوری با سازمان سنجش 
آموزش کشور

در صورت لزوم مي توانید سؤال یا سؤاالت خود را از طریق سامانه پاسخگویي اینترنتي 
این سازمان به نشانی: https://request.sanjesh.org، یا در روزها و ساعات اداری با 

شماره تلفن: 42163-021 در میان بگذارید.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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دانشجو  پذیرش  در خصوص  و 1400/10/27  مورخ 1400/10/22  اطالعیه هاي  پیرو 
در مرحله تکمیل  ظرفیت آزمون ورودي کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1400، توجه 
پذیرفته شدگان نهایي  این مرحله را به توضیحات ذیل که در دو بخش، شامل بخش اول: 
پذیرفته شدگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي )به جز دانشگاه آزاد اسالمي(، و بخش 

دوم: پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي است، جلب می نماید.
یادآوری مهم: متقاضیاني كه هم در ردیف پذیرفته شدگان یکي از دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي و هم در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي 
در این مرحله قرار مي گیرند، منحصراً مي توانند در یکي از كدرشته محل هاي 
قبولي ثبت نام نمایند و مجاز به ثبت نام در هر دو محل قبولي نیستند؛ در غیر این 

صورت، مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.
 بخش اول: مربوط به پذیرفته شدگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 

)به جز دانشگاه آزاد اسالمي(
متقاضیاني که اسامي آنان به عنوان پذیرفته شده نهایي این مرحله اعالم شده، الزم است که 
براي اطالع از زمان دقیق ثبت نام، به درگاه اطالع رساني دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل 
قبولي خود مراجعه و سپس با همراه داشتن مدارک ثبت نامي )مدارک مندرج در اطالعیه 
مورخ 1400/7/27 این سازمان در خصوص اعالم اسامي پذیرفته شدگان نهایي مندرج در 
درگاه سازمان( در زمان مقرر براي ثبت نام به مؤسسه محل قبولي خود مراجعه نمایند. 

یادآوری های مهم:
1- زمان شروع به تحصیل پذیرفته شدگان نهایی این مرحله )تکمیل ظرفیت( نیمسال 

دوم سال تحصیلي 1400-1401 )بهمن  ماه 1400( است. 
2- پذیرفته شدگان، به شرط اخذ مدرک تحصیلي حداکثر تا تاریخ 1400/11/30، مجاز به 

ثبت نام و ادامه تحصیل در رشته قبولي خود هستند.
3- پذیرفته شدگان مندرج در این اطالعیه، که قباًل در ردیف پذیرفته شدگان یکي از 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي قرار گرفته اند، مطابق ضوابط، قبولي قبلي آنان لغو شده 
و مي بایست منحصراً در رشته قبولي جدید ثبت نام نمایند. ضمناً این دسته از متقاضیان، 

الزم نیست که از محل قبولي قبلي خود انصراف دهند، بلکه با آنان همانند دانشجوي 
انتقالي رفتار شده و مؤسسه محل قبولي جدید آنان می بایست مدارک ثبت نامي این دسته 

از افراد را از محل قبولي قبلي آنان درخواست نماید. 
4- پذیرفته شدگان مي بایست در زمان مقرر، براي ثبت نام به مؤسسه محل قبولي خود 
مراجعه نمایند؛ زیرا عدم مراجعه به موقع پذیرفته شدگان در تاریخ هاي تعیین شده برای 

ثبت نام، به منزله انصراف از تحصیل در کدرشته محل ذي ربط تلقي می شود.
5- با توجه به اعالم نظر دفتر گسترش وزارت متبوع مبنی بر حذف کدرشته محل های 
26177 و 26178 از کدرشته امتحاني 1251،کدرشته محل 26176 از کدرشته امتحاني 
1259 و کدرشته محل 26175 از کدرشته امتحاني 1264 مؤسسه غیرانتفاعی پویش 

قم، در کدرشته محل های مذکور، فردی به عنوان پذیرفته شده نهایی اعالم نشده است.
6- ظرفیت پذیرش کدرشته محل 22908 از کدرشته امتحاني 1277 دانشگاه زنجان از 

یک به دو نفر افزایش یافته است.
با توجه به عدم پذیرش حضوري متقاضیان به منظور جلوگیري از شیوع ویروس کرونا، 
مي توانید سؤال یا سؤاالت خود را از طریق سامانه پاسخگویي اینترنتي این سازمان به 
نشانی: https://request.sanjesh.org، یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن: 

42163-021 در میان بگذارید. 
بخش دوم: مربوط به پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي

اسالمي  آزاد  دانشگاه  تحصیلي  رشته هاي  تکمیل  ظرفیت  مرحله  در  که  متقاضیانی 
شرکت نموده و به عنوان پذیرفته شده نهایی اعالم شده اند، الزم است که براي اطالع 
پایگاه  به  خود،  پذیرش  محل  دانشگاهي  واحدهاي  در  ثبت نام  چگونگي  و  زمان  از 
  https://sanjesh.iau.ir :اطالع رساني مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه به نشاني 
مراجعه نمایند. همچنین متقاضیان مي توانند سؤال خود را در رابطه با نتایج دانشگاه 
 www.azmoon.org سایت:  در  مندرج  ما«  با  »ارتباط  بخش  در  اسالمي   آزاد 

مطرح کنند و آن را پي گیري نمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون  در  شرکت  و  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به   ،1400/11/10 مورخ  اطالعیه   پیرو 
نیمه حضوري، مجازي،  نوبت دوم »شبانه«،  سراسري سال 1401 در دوره هاي روزانه، 
پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالي، دانشگاه  پیام نور )آموزش از راه 
دور( و مؤسسات  آموزش  عالي  غیرانتفاعي  و غیردولتي  و همچنین رشته هاي تحصیلي 
دانشگاه آزاد اسالمي مي رساند که به منظور فراهم نمودن تسهیالت بیشتر براي آن دسته 
از متقاضیانی که تا تاریخ 1400/11/17 براي ثبت نام خود در این آزمون اقدام ننموده اند، 
ترتیبي اتخاذ گردیده است که بتوانند تا روز چهارشنبه مورخ 1400/11/20 نسبت به 

ثبت نام خود در آزمون یاد شده اقدام نمایند. متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در 
نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنماي ثبت نام و فراهم نمودن مدارک و 
اطالعات مورد نیاز ثبت نام، به درگاه اطالع رساني این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت نام 

خود در آزمون مذکور اقدام نمایند.
ضمناً متقاضیانی که قبالً ثبت نام خود را تکمیل و کد رهگیري دریافت کرده اند، در صورت تمایل، 
می توانند تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي خود اقدام نمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

اعالم اسامي پذیرفته شدگان نهایي مرحله تكميل  ظرفيت 
آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسالمي سال 1400

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره: 

تمدید مهلت ثبت نام در آزمون سراسري سال 1401
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هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی

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

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

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

خواهد آمد.
3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده 
و بایستی از ثبت نام این افراد خودداری نمایند و در صورت 

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

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

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره :

ایجاد مرکز جدید در استان خراسان رضوی 
)شهر تربت حيدریه(  و استان آذربایجان غربی 

)شهر اروميه( برای برگزاري آزمون الكترونيكي 
)TOLIMO( زبان انگليسي پيشرفته توليمو

در دوره های 177 و 178 
 به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته )تولیمو( دوره های  177 و 178 می رساند
 که با توجه به راه اندازی مراکز جدید در دانشگاه های تربت حیدریه و ارومیه، در صورت تمایل برای ثبت نام
     و شرکت در آزمون این دوره ها در مراکز مذکور، می توانند به درگاه اطالع رسانی این سازمان به نشانی:

http://tolimo.sanjesh.org/register مراجعه نموده و با توجه به توضیحات ارائه شده در این قسمت، 
نسبت به ثبت نام خود در هر یک از این مراکز اقدام نمایند. الزم به یادآوری است که آزمون مذکور، در روزهای 

سه شنبه مورخ 1400/12/03 و 1400/12/17 برگزار خواهد شد. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره: 

ثبت  نام با تأخير متقاضيان شرکت در

آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401 

و بيست و هفتمين دوره المپياد علمي- دانشجویي کشور 
به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1401 در تمام دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي دولتي و غیردولتي و همچنین دانشگاه آزاد اسالمي و بیست و هفتمین دوره المپیاد علمي- دانشجویي 
تاریخ  از  ثبت نام  دوم  مرحله  همچنین  و  لغایت 1400/09/27  تاریخ 1400/09/16  )از  مقرر  زمان  در  که  کشور 
1400/11/03 لغایت 1400/11/06 ( در این آزمون ثبت نام ننموده اند، مي رساند که امکان ثبت نام با تأخیر براي این 
دسته از متقاضیان، از روز چهارشنبه مورخ 1400/11/20 تا روز شنبه مورخ 1400/11/30 در درگاه اطالع رساني 
این سازمان به نشاني: www.sanjesh.org  فعال خواهد شد؛ لذا متقاضیان مي توانند با مطالعه دفترچه راهنمای 
ثبت نام و اطالعیه مورخ 1400/9/23 در خصوص اصالح این دفترچه راهنما، که از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان 

قابل دسترس است، نسبت به ثبت نام خود در این آزمون اقدام نمایند. 
ضمناً بر اساس برنامه زماني پیش بیني شده آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1401 در روزهاي چهارشنبه، 

پنجشنبه و جمعه مورخ 28 ، 29 و 1401/2/30 برگزار خواهد شد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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* به عنوان اولین و مهم ترین سؤال، از شما می خواهیم كه نحوۀ مطالعۀ خود را 
در هر درس بیان كنید.
درس ادبيات فارسی:

امیرحسین جاللی: من از سال دهم، ادبیات را به صورت موضوعی می خواندم؛ البته سال 
دهم روی آرایه ها کار می کردم و سال یازدهم روی قرابت معنایی. در زمینه دستور زبان 
هم مشکلی نداشتم. سال دوازدهم، بیشتر درس به درس جلو رفتم و تست زدم و تمرین 
کردم؛ در واقع، با اینکه در کنکور، کتاب فارسی خیلی تعین کننده نیست و تست زدن 
اهمیت بیشتری دارد، اما سعی کردم که در هر زمینه، از سؤاالت روی کتاب درسی هم 
کار کنم تا هم برای امتحان نهایی آماده باشم و هم اگر احیاناً سؤالی از کتاب درسی طرح 

شد، پاسخ آن را بلد باشم.
در کل، فارسی را، چون از سال دهم کنکوری می خواندم و تست می زدم، در سال دوازدهم 
کمتر برایش وقت می گذاشتم و مطالعة آن، هفته ای دو یا سه ساعت بیشتر وقتم را 
نمی گرفت؛ اما طی سال های دهم و یازدهم، وقت بیشتری برای ادبیات می گذاشتم؛ چون 
معتقدم که »کار نیکو کردن از پر کردن است«؛ برای همین زیاد تست ادبیات می زدم و در 
اوقات فراغتم هم شعر زیاد می خواندم؛ چون خواندن شعر های مختلف، در باالرفتن درک 

ادبی و پاسخ دادن به تست های آرایه و قرابت معنایی، بسیار مؤثر است.
محمدجواد مهدیان: من دورۀ دوم متوسطه درس نخواندم و بعد از سال نهم وارد حوزه 
شدم و چهار سال دروس حوزوی خواندم، اما بعد تصمیم گرفتم که در آزمون سراسری 
شرکت کنم؛ برای همین، دروس سه سال متوسطه دوم را از مهر سال 99 به بعد به تنهایی 
مطالعه کردم. در ابتدا شیوۀ مطالعه ام در بعضی از 
دروس اشتباه بود، اما به مرور شیوۀ صحیح 
پیدا  را  درس  هر  مطالعة 
کردم؛ برای مثال، در 
آغاز، شیوۀ مطالعه ام 

در ادبیات به این گونه بود که کتاب درسی را با دقت می خواندم و بعد از آن، تست های 
جامع را می زدم، اما با استفاده از این روش در آزمون های آزمایشی نتیجه ای نمی گرفتم و 
درصدهایم پایین می شد؛ بنابراین، به این نتیجه رسیدم که باید نگاهم به ادبیات، مثل نگاه 
طراح سؤال باشد؛ مثاًل از خودم سؤال می کردم که: طراح در چه فضای ذهنی، دو بیت را به 
هم ربط می دهد؟ چطور ابیات دارای آرایة پارادوکس یا تشبیه و ... را در کنار هم می آورد؟ 

بدین ترتیب، توانستم در سؤال های تستی، به خصوص در آرایه، سریع به جواب برسم.
در کل، ادبیات را با عشق و عالقه می خواندم و نگاهم این بود که جوری بخوانم تا بتوانم 
بعد از کنکور از اطالعاتم استفاده کنم. در عمل هم بعد از کنکور به این روند ادامه دادم؛ به 

این صورت که دیوان حافظ را خواندم و دفتر دوم مثنوی را هم تمام کردم.
دستور زبان هم برایم خواندنی بود؛ چون به نظر من، این مبحث با فلسفه ارتباط تنگاتنگی 
دارد. ما می بینیم که  هایدگر، فیلسوف معروف آلمانی، برای بیان عقایدش، واژه  و اصطالح 
می سازد؛ در واقع، در اینجا زبان و فلسفه به هم نزدیک می شوند؛ از طرف دیگر، برایم جالب 
بود که بدانم: چرا بشر ساختار زبانی دارد؟ چرا کلماتی که استفاده می کند، ساختار دارند؟ 
البته خیلی اوقات ناکام بودم که می خواستم با کتاب درسی به جواب این سؤال ها برسم؛ اما 
با این نگاه وارد می شدم و ضمن آن، دستور زبان فارسی را با صرف و نحو عربی نیز  مقایسه 

می کردم و به این کار هم عالقه مند بودم.

درس عربی:
محمدجواد مهدیان: به دلیل اینکه در حوزۀ علمیه، ادبیات عرب خوانده و آن را هم 
خیلی خوب خوانده بودم، مشکلی در این درس نداشتم و فقط به طور مجمل کتاب های 

مدرسه را خواندم و بعد فقط تست می زدم.
به  بود؛  برایم کتاب درسی  اصلی  و  اول  اولویت  امیرحسین جاللی: در درس عربی، 
خصوص کتاب های عربی سال یازدهم و دوازدهم را ریزبه ریز شکافتم و نکته ای مستقیم یا 
غیرمستقیم در کتاب درسی نبود که من آنها را بلد نباشم؛ حتی اگر نکته ای دستوری بود 
که در کتاب درسی فقط اشاره ای به آن شده بود، آن نکته را هم دقیق خواندم. از تست هم 
برای تثبیت مطالب، استفاده می کردم؛ البته بیشتر در زمینة متن عربی که برایم چالشی 

بود؛ وگرنه، در قواعد مشکلی نداشتم و تست کمتری در  زمینه قواعد حل می کردم.

گفت و گو با امير حسين جاللی و محمد جواد مهدیان؛ رتبه های 3 کشوری گروه آزمایشی علوم انسانی:

دو رتبۀ 3 کشوری با یک دنيا تفاوت !
قسمت اول

امسال گروه آزمایشی علوم انسانی، دو رتبۀ 3 كشوری داشت: محمدجواد مهدیان از شاهین 
شهر و امیرحسین جاللی از شهر یزد كه عالوه بر زندگی در شهر هایی متفاوت، در نحوۀ مطالعۀ 
دروس، برنامه ریزی درسی، عالیق، درصدهای آزمون سراسری، معدل كتبی نهایی و ... نیز با یک 
دیگر تفاوت داشتند، اما در نهایت، هر دو رتبۀ 3 كشوری را كسب كردند. این همه نشان می دهد 
كه نمی توان برای نحوۀ مطالعه و موفقیت تمامی داوطلبان، نسخۀ یکسانی پیچید و از همه خواست 

كه شیوه و راه مشخص و همانندی را در زمینۀ آمادگی برای كنکور دنبال كنند.
گفت و گوی زیر، بخش اول از مصاحبه با این دو داوطلب عزیز است. در بخش اول گفت و گو، به 
نحوۀ مطالعۀ هر دو رتبۀ 3 كشوری در تک تک درس هایی كه در آزمون سراسری گروه آزمایشی 
علوم انسانی از آنها سؤال طرح می شود، پرداخته ایم و در بخش دوم دربارۀ سایر مسائلی كه 
برای داوطلبان اهمیت دارد، با آنها گفت و گو كرده ایم. با تشکر از آقایان امیرحسین جاللی و 

محمدجواد مهدیان، بخش اول گفت و گو را تقدیمتان می كنیم.
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درس معارف اسالمی :
امیرحسین جاللی: روش خواندن درس معارف، مهم است و در کنار اینکه باید متن 
کتاب درسی را حفظ کرد، آیات را هم باید فهمید و ارتباط بین متن و آیه را پیدا کرد. 
من، به خصوص معارف اسالمی سال یازدهم را، که حفظ کردنی اش خیلی بیشتر است، 
باالی 20 بار مرور کردم ! تست هم در سال دهم و یازدهم نمی زدم، اما در سال دوازدهم 

خیلی تست زدم.
محمدجواد مهدیان: به نظر من، شیوۀ بیان مطالب در کتاب های درسی معارف، مناسب 
دانش آموزان نبوده و اصاًل جذاب نیست. من فقط به عشق آیاتی که در کتاب های درسی 
هست، آن را مطالعه می کردم؛ اینکه بتوانم با آیات انس پیدا کنم و یک ارتباط احساسی 
با آنها برقرار کنم؛ اما شیوۀ مطالعه ام این طور بود که اول متن کتاب را می خواندم و بعد 
تست ها را می زدم که در ابتدا نتیجه ای هم از این شیوۀ مطالعه نگرفتم؛ در نتیجه، یک 
مدت تست نزدم و کتاب ها را دقیق تر خواندم و با نگاه طراح در آیات دقت کردم. شاید 
بتوانم بگویم که هر کتاب معارف را 7 یا 8 بار مطالعه کردم؛ چون حفظ کردن واژه به 

واژۀ کتاب هم بی فایده است و الزم است که درک 
کنی  هدف مؤلف کتاب درسی از آوردن مطالب آن 
چیست. بعد هم تست های مختلف و متعدد برای این 
درس زدم. شاید حدود 5 هزار تا تست برای درس 

معارف زدم.

درس زبان خارجی:
تقریباً  را  زبان  دهم،  سال  جاللی:  امیرحسین 
در  است  قرار  که  می گفتم  و  بودم  گذاشته  کنار 
یازدهم،  سال  اما  بزنم؛  صفر  را  درس  این  کنکور 
وقتی در آزمون های آزمایشی، کارنامه های خودم را 
با دانش آموزانی که در سطح خودم بودند، مقایسه 
کردم، دیدم که در اکثر درس ها از آنها قوی تر هستم و 
فقط در دو درس ریاضی و زبان عقب هستم. مشکلم 
در زبان این بود که اصاًل این درس را شروع نکرده 
بودم. با شروع کرونا و تعطیلی مدارس، دیدم فرصت 

خوبی است که از پایه شروع به مطالعه زبان  کنم و در نهایت در کنکور توانستم این درس 
را 68 درصد بزنم.

محمدجواد مهدیان: پیش از اینکه به حوزه بروم، 5 یا 6 سال در کالس های آزاد آموزش 
زبان شرکت می کردم. در حوزه نیز، چون به ارتباط  فرهنگی عالقه دارم، فیلم به زبان 
عربی یا انگلیسی می دیدم و زمانی هم که تصمیم به شرکت در کنکور و مطالعة درس های 

دبیرستانی گرفتم، چون پایة قوی داشتم، به راحتی توانستم بر این درس مسلط شوم.

درس ریاضی:
محمدجواد مهدیان: من اصاًل به ریاضی عالقه نداشتم. سال دوازدهم هم اوایل کار هرچه 
ریاضی می خواندم، نمی فهمیدم. از پدرم که دکتری مکانیک دارند، برای یک دو فصل 
کتاب ریاضی دهم کمک گرفتم و تا حدودی آن را متوجه شدم، اما باز هم خیلی از مطالب 
را نمی فهمیدم؛ حتی گاه آن قدر از سختی مباحث و عدم درک خودم در این درس عصبانی 
می شدم که خودکار را پرت می کردم و درس را کنار می گذاشتم؛ ولی تصمیم گرفتم که 
از پس این درس برآیم. برای همین، در مطالعة کتاب های کمک آموزشی و تست زدن، 
مداومت به خرج دادم؛ تا اینکه راه افتادم؛ تا جایی که گاه دو ساعت با اشتیاق تمام تست 
ریاضی می زدم؛ بدین ترتیب، ریاضی از درس عربی که برایم بسیار ساده بود، ساده تر شد؛ 

حتی در کنکور هم، برخالف نظر بسیاری از داوطلبان، درکی از سختی سؤال های ریاضی 
نداشتم و جز یک سؤال که قبل از آزمون سراسری، در هیچ نمونه تستی مانند آن را ندیده 
بودم و 12 دقیقه رویش وقت گذاشتم و تست دیگری که 7 دقیقه وقت مرا گرفت تا به آن 

پاسخ دادم، بقیة سؤال ها برایم آسان بود.
راستش ریاضی یک نکته جالب دارد و آن این است که وقتی یک مطلبی را از آن فراگرفتی، 
برای همیشه در خاطرت خواهد ماند، و حالت هم خوب یا بد باشد، می توانی ریاضی را 

حل کنی.
من در گذشته به خودم می گفتم که اصاًل ریاضی به چه دردی می خورد ! اما االن می دانم 

که واقعاً مفید است و مثل فلسفه، جوالن ذهنی فرد را باال می برد. 
در  من  بود.  بی دقتی ام  از  ناشی  بیشتر  ریاضی،  در  من  مشکل  جاللی:  امیرحسین 
محاسبات، در وارد کردن گزینة صحیح اشتباه می کردم؛ برای مثال، پاسخ عدد 2 بود، من 
به جای پیدا کردن عدد 2، گزینة 2 را انتخاب می کردم ! البته سال یازدهم مشکلم را رفع 
کردم و در سال دوازدهم در اکثر آزمون های آزمایشی، هدفم به دست آوردن درصد 100 

در این درس بود.
به داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی که در ریاضی 
ضعف دارند، پیشنهاد می کنم که ترس از این درس 
را کنار بگذارند و شروع به کار کنند و مطمئن باشند 
که با تالش و کوشش می توانند به یک دانش پایه 
از ریاضی برسند و با همان دانش پایه نیز می توانند 
بین 30 تا 50 درصد سؤال های ریاضی را در کنکور 

پاسخ دهند.

درس اقتصاد:
و  حفظی  بخش  دو  اقتصاد،  جاللی:  امیرحسین 
ندارد  مشکلی   آن  حفظی  بخش  دارد.  محاسباتی 
اما 7 یا 8 سؤال  باید متن کتاب را حفظ نمود،  و 
محاسباتی دارد که 2 یا 3 سؤال آن با تکنیک قابل 
حل است و نیاز به محاسبات سنگین ندارد. به سایر 

سؤال ها هم با تست زدن، مسلط شدم.
محمدجواد مهدیان: بخش حفظی این درس را خواندم و چندین بار مرور کردم و برای 
حل مسأله ها هم با تست زدن جلو رفتم. در کل، عالقه ای به کتاب درسی اقتصاد نداشتم؛ 

هر چند که به خود علم اقتصاد عالقه مند هستم.

درس ادبيات فارسی اختصاصی:
مطالعه  تا یک ساعت  نیم  روزی  ادبیات،  تاریخ  یادگیری  برای  محمدجواد مهدیان: 
می کردم؛ چون الزم است که تصویری از مطالب کتاب در ذهن داوطلب باشد. من در واقع 
از صفحات کتاب در ذهنم عکس برداری می کردم و تست هم خیلی زیاد زدم. عروض را 
دوست داشتم و آن قدر شعر های متعدد و متنوع خواندم و آن را تقطیع کردم که شب ها 
هم موقع خواب، وزن ها از ذهنم بیرون نمی رفت ! من االن حتی به این فکر می کنم که 

کالم اگر بخواهد به شعر در بیاید، با کدام وزن زیباتر می شود !
راستش اگر دو یا سه روز از شعر دور باشم، حس می کنم که ذهنم چیزی کم دارد و نیاز 
به شعر دارم )با خنده می گوید( مثل کسی که معتاد است ! همان گونه که آیات قرآن تعّین 
ندارد و با قلب انسان حرف می زند و می شود از آیات جواب گرفت، برای من شعر شاعرانی 
مثل حافظ و موالنا نیز  به نوعی همین نقش را دارد و معتقدم که شعر پتانسیل باالیی دارد 

و می تواند  پاسخگوی نیازهای روحی انسان باشد. 

اميرحسين جاللی: سال دهم، زبان را تقریبًا کنار گذاشته بودم 
و می گفتم که قرار است در کنكور این درس را صفر بزنم. 
مشكلم در زبان این بود که اصاًل این درس را شروع نكرده 

بودم.  با شروع کرونا و تعطيلی مدارس، دیدم فرصت خوبی 
است که از پایه شروع به مطالعه زبان  کنم و در نهایت در 

کنكور توانستم این درس را 68 درصد بزنم

محمدجواد مهدیان: گاه آن قدر از سختی مباحث ریاضی 
و عدم درک خودم عصبانی می شدم که خودکار را پرت 

می کردم و درس را کنار می گذاشتم؛ ولی تصميم گرفتم که از 
پس این درس برآیم، برای همين، در مطالعۀ کتاب های کمک 

آموزشی و تست زدن،  مداومت به خرج دادم تا اینكه راه 
افتادم؛ تا جایی که گاه دو ساعت با اشتياق تمام تست ریاضی 
می زدم و حتی در کنكور، برخالف نظر بسياری از داوطلبان، 

درکی از سختی سؤال های ریاضی نداشتم
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امیرحسین جاللی: ادبیات اختصاصی چند مبحث دارد: آرایه های ادبی 
و قرابت معنایی که در فارسی عمومی هم کار کرده بودم، تاریخ ادبیات که 
باید کتاب را خواند، و عروض و قافیه. متأسفانه مبحث قافیه، به طور خیلی 

مختصر در کتاب های درسی توضیح داده شده است و باید به کمک تست و تحلیل تست ها 
بر آن مسلط شد. در زمینه عروض هم تا اواسط سال یازدهم، قصد نداشتم که آنها را به 
صورت سماعی تقطیع کنم، اما اواخر سال یازدهم در مبحث پایه های همسان دولختی، 
گوشم با تقطیع آشنا شد و عروض سماعی را یادگرفتم و تابستان دوازدهم این شیوه در 
ذهنم تثبیت شد، و حتی تست های مرتبط با  اختیارات شاعری را هم به صورت سماعی 

پاسخ می دادم.

درس عربی اختصاصی:
امیرحسین جاللی: عربی اختصاصی، تفاوت زیادی با عربی عمومی ندارد و من برای 
تسلط به سؤال های این بخش، کار خاصی انجام ندادم ؛ فقط سه سؤال تحلیل صرفی بود 
که برای پاسخ دادن به آن، کتاب درسی را کلمه به کلمه بررسی کردم. همین موضوع 
باعث شد که از بقیة دوستانم خیلی جلو بیفتم و کم پیش می آمد که تستی را در این 

زمینه غلط بزنم.

تاریخ و جغرافيا:
محمدجواد مهدیان: من جغرافیا را دوست دارم و اگر می توانستم در رشته شهرسازی 
یا معماری ادامة تحصیل بدهم، به خاطر عالقع به جغرافیا حتما ً یکی از این دو رشته را 
انتخاب می کردم؛ در ضمن، جغرافیای شهری و انسانی، به خصوص کتاب دهم و یازدهم، 
برایم جذاب بود. از جغرافیای طبیعی هم، چون طبیعت را دوست دارم و با آن انس دارم، 
لذت می بردم و سعی می کردم که به بطن این درس بروم و ببینم که علم طبیعت شناسی 

در جغرافیای طبیعی چگونه تعّین یافته است.
تاریخ برای من مثل پیتزا یا یک لقمة خوشمزه است ! مرا رها کنند، می روم و تاریخ 
می خوانم. برای همین کتاب های تاریخ را خیلی مطالعه کردم و حتی بخش هایی از تاریخ 
را که در کتاب درسی گفته نشده یا به طور خالصه گفته شده بود، خودم وقت می گذاشتم 
و مطالعه می کردم و اصاًل  ذهنم اذیت می شد که چرا این بخش ها در کتاب درسی نیامده 

است.
برای فراگیری این دو درس خیلی تست نزدم، اما خالصه نویسی کرده بودم و بعد از چند 
بار خواندن کل کتاب ها، خالصه ها را می خواندم، و البته هر چند وقت یک بار هم خود 
کتاب های درسی را مرور می کردم و در نهایت هم در آزمون سراسری، تاریخ را 91 و 

جغرافی را 48 درصد زدم.
امیرحسین جاللی: حجم کتاب های این دو درس خیلی زیاد است و ضریب باالیی هم 
در کنکور ندارد. برای همین، خیلی از داوطلبان، وقت چندانی برای مطالعه و فراگیری این 
دو درس نمی گذارند. من برای درس تاریخ خیلی عذاب کشیدم تا تسلط الزم را بر آن 
پیدا کنم؛ چون سال دهم خیلی خوب مطالعه نکرده بودم؛ البته سؤال های تاریخ در کنکور 
کاماًل حفظی است، و اگر کتاب را دقیق خوانده باشی، می توانی به این سؤاالت پاسخ بدهی.
چند سالی است که سؤال های درس جغرافیا در کنکور سخت شده است و کتاب تست 
مناسبی هم وجود ندارد که شبیه سؤال های کنکور چند سال اخیر باشد. خود من هم چند 

سؤال جغرافیا را با شک و تردید در کنکور پاسخ دادم.

درس علوم اجتماعی:
و  اشتیاق  با  و  داشتم  دوست  را  دوازدهم  جامعه شناسی  کتاب  محمدجواد مهدیان: 

 ، ی و کنجکا
آن را می خواندم. دوست داشتم 

شده  نوشته  چه  کتاب  در این  ببینم 
بر  تسلط  برای  کردم.  حفظ  را  مطالب  نهایت،  در  البته  و  است، 
جامعه شناسی، باید در بعضی از قسمت ها کلیدواژه را درک کنی 
و گاه الزم است که نظام تاریخی را در ذهنت بیاوری و ببینی که 
نویسنده چه می خواهد می گوید. بعضی جاها را هم باید به صورت 

مفهومی یاد گرفت؛ اما به نظرم این درس، در کل، درسی حفظی است و بیش از تست 
زدن باید بر کتاب درسی مسلط بود. 

امیرحسین جاللی: برخالف بعضی از بچه ها، که جامعه شناسی را حفظی می دانند، این 
درس به نظر من کاماًل مفهومی است. من سعی می کردم که سر کالس، اول مطلب را 

بفهمم و بعد سراغ کتاب درسی بروم و در نهایت تست بزنم.

فلسفه و منطق:
امیرحسین جاللی: منطق و فلسفه، دو درس کاماًل مجزا هستند. منطق شبیه ریاضی 
است و همان طور که یادگیری ریاضی با فهم سر کالس، خیلی راحت تر می شود، برای 
تسلط بر منطق هم باید به یک معلم یا درسنامة خوب دسترسی داشت و بعد با تست زدن، 

مباحث آن را تثبیت کرد.
فلسفه نیز با همة  درس های انسانی فرق دارد و از نظر روش خواندن، شبیه هیچ درس 
دیگری نیست. شاید بشود گفت که شباهت ضعیفی به درس معارف دارد. فلسفه را باید 
کلمه به کلمه فهمید و در ضمن، آن را حفظ هم کرد. من سال یازدهم، سراغ منابع کمک 
آموزشی مختلفی رفتم، اما هیچ منبع جامع و کاملی پیدا نکردم و در نهایت از چندین 
منبع استفاده می کردم که هر کدام نیز ضعف هایی داشتند. تست های کنکور این درس هم 
واقعاً سخت بود و حتی در توافق روی پاسخ صحیح بعضی از سؤال ها هم خود دبیران این 

درس به جمع بندی نمی رسیدند !
محمدجواد مهدیان: معتقدم که کتاب های فلسفه و منطق نیزخوب تألیف نشده است و 
سؤال های کنکور هم با ساختار کتاب فرق دارد. من با اینکه به فلسفه و منطق عالقه مندم، 

اما برای کنکور اذیت شدم و از کتاب های درسی  فلسفه و منطق زده شدم.

درس روان شناسی:
امیرحسین جاللی: کتاب روان شناسی حجم زیادی ندارد، اما این درس، درسی مفهومی 
است و خیلی از سؤال های تستی آن هم به صورت مثال طرح می شود. من سال یازدهم 
منبع تستی نداشتم و تمرکزم روی کتاب درسی بود، اما سال دوازدهم فهمیدم که نیاز به 
کار بیشتری دارم و سؤال های مفهومی بیشتری کار کردم و از چند منبع تستی نیز بهره 

بردم تا به درصد مورد نظرم در این درس برسم.
محمدجواد مهدیان: به کتاب روان شناسی و داده های آن عالقه داشتم؛ به خصوص 
بخش هایی که با فلسفه گره می خورد. همچنین روان شناسی کودک برایم جذاب بود و 

مباحث روان شناسی رشد را با پسر عمویم که تازه به دنیا آمده بود، مطابقت می دادم !
در درس روان شناسی، وقتی که تستی را اشتباه می زدم، سعی می کردم که در ذهنم صفحة 
کتاب را تصویرسازی کنم؛ چون گاه باید عین واژه های کتاب را حفظ باشی تا بتوانی تست 
را به طور صحیح پاسخ دهی. به همین خاطر، شاید 10 بار یا بیشتر، کتاب روان شناسی را 

خواندم و خالصه نویسی هایم از این درس را هم خیلی بیشتر مطالعه کردم. 
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بارها  شنیده ایم که »درک سؤال، نیمی از جواب است«؛ این موضوع واقعیتی غیر قابل 
انکار است، اما متأسفانه بسیاری از دانش آموزان، به ویژه داوطلبان آزمون سراسری، به 
این نکتة مهم بی توجه هستند. آنها بدون اینکه سؤال را با دقت و تا انتها بخوانند، به 
سراغ گزینه ها می روند و وقتی از آنها می پرسیم که چرا سؤال را با دقت نخوانده اند، 
به فرصت کم برای پاسخگویی و لزوم سرعت عمل اشاره می کنند؛ غافل از اینکه با به 
کارگیري همین شیوۀ اشتباه، بخش قابل توجهی از نمرۀ خود را از دست می دهند. 
به عنوان یک معلم، بارها شــاهد دانش آموزانی بوده ام که در آزمون های آزمایشــی 
یا آزمون های داخلی، درصد کمی کســب کرده اند. وقتــی از دانش آموز مورد نظر 
خواســته ام که در مقابل من ســؤالی را با صدای بلند بخواند و پاسخ دهد، متوجه 
شده ام که وی دقت الزم را در خواندن سؤال ندارد، و وقتی ایراد او را متذکر شده ام، 
مصّرانه معتقد بوده که با استفاده از همین روش هم می تواند پاسخگو سؤاالت باشد، 
یا چون با صدای بلند خوانده، اشتباه کرده است؛ اما واقعیت این است که تعداد قابل 
توجهی از دانش آموزان به سؤال و نکته کلیدی آن توجه و دقت الزم را ندارند و در 
نتیجه یا اصاًل متوجه سؤال نمی شوند و به بی راهه می روند و یا مجبور می شوند که 

چند بار گزینه ها را بخوانند تا بتوانند به پاسخ صحیح برسند. 
اما یک سؤال را چگونه باید خواند و به چه نکاتی باید توجه کرد تا بتوان سریع تر به 

پاسخ صحیح رسید؟
* هنگام خواندن ســؤال آرامش داشته باشید و همیشه سعی کنید که متن سؤال 
را با دقت و آرامش تمام بخوانید تا بفهمید که سؤال از شما چه خواسته است؛ زیرا 
با فهمیدن متن سؤال و دقت در آنچه از شما خواسته شده است، به نیمی از پاسخ 

دست یافته اید.
* به نکته های کلیدی سؤال دقت کنید. در هنگام خواندن سؤاالت به کلمات کلیدی 
توجه کنید و زیر آنها را خط بکشید؛ مثاًل به کلماتی مانند: همه، هیچ یک، همیشه، 
هرگز، بزرگترین، درســت ترین، نادرست ترین، کمترین، بیشترین، بجز و ... در متن 
سؤال توجه کنید. اینها کلماتی هستند که می توانند معنی تست را عوض کنند؛ پس 

ابتدا آنها را مشخص کنید و سپس تست را پاسخ دهید. 
* به سؤال های منفی در منفی دقت کنید؛ گاه طراح سؤال متن سؤال را منفی در 
منفی طرح می کند؛ برای مثال، گفته می شود که همة گزینه ها بجز ... صحیح نیست. 
توجه به این سؤال های منفی در منفی، که به خصوص در درس ادبیات به وفور دیده 

می شود، اهمیت بسیاری دارد . 

* از طوالنی بودن ســؤال نترســید و با دیدن صورت طوالنی یک تست، از حل آن 
منصرف نشــوید. بسیاری از تســت هایی که ظاهری طوالنی دارند، دارای راه حل 

ساده ای هستند و با کمی دقت می توان آنها را حل کرد. 
* وقت خود را صرف ســؤال هایی که نمی فهمید، نکنید. بــا توجه به اینکه ارزش 
سؤال های یک درس یکسان است و اگر شما به سؤال آسان پاسخ دهید یا پاسخگوی 
سؤال سخت باشید، تفاوتی در درصد و تراز شما ایجاد نخواهد شد، درست آن است 
که وقت خود را صرف پاسخگویي به سؤال های سخت یا سؤال هایی که متوجه مفهوم 
آنها نمی شوید، نکنید. خوب است بدانید که حتی رتبة یک آزمون سراسری هر سال 
نیز به تعدادی از سؤال ها پاسخ نمی دهد؛ بلکه در پاسخگویی به سؤال های یک درس، 
در کل، وضعیت بهتری نسبت به سایر داوطلبان دارد؛ پس روی یک سؤال بیش از 
حد تمرکز نکنید، چون این مســأله باعث می شود که شما به مرورِ همة سؤال های 
یک درس نرســید؛ ســؤال هایی که امکان دارد ساده باشند و شما به خوبی از پِس 

پاسخگویی به آنها برآیید. 
* از یک ســؤال به سؤال دیگر نپرید. در مقابل داوطلبانی که روی یک سؤال بیش 
از حد تمرکز می کنند، برخی از داوطلبان، هنوز یک سؤال را به طور کامل و دقیق 
نخوانده، به سراغ سؤال دیگر می روند؛ زیرا می ترسند که زمان کم بیاورند! در نهایت 
نیز  از یک سؤال به سراغ سؤال بعدی و از یک درس به سراغ درس بعدی می روند، 
و چون نمی توانند تمرکز الزم را داشته باشند، توان پاسخگویی به سؤال ها را ندارند. 
برای جلوگیری از بروز این مشکل، در حال حاضر باید با تست زدن های مکرر، زمان 
پاسخگویی به سؤال های هر درس را در ذهن داشته باشید و در همان محدوده برای 
هر ســؤال وقت بگذارید و بعد از پایان زمان پاســخگویی به هر سؤال، سراغ سؤال 

بعدی بروید. 
* حواســتان به نمرۀ منفی باشد. تعدادی از داوطلبان، بدون داشتن دانش کافی و 
مطالعة دقیق سؤال، به همة سؤال ها پاسخ می دهند و در نتیجه نمرۀ منفی کسب 
می کنند. این بدان خاطر اســت که به سؤالی پاسخ اشتباه مي دهند و عالوه بر آنکه 
نمره آن را کســب نمی کنند، یک ســوم نمره خود را نیز از دست می دهند. گفتن 
جمالتی مثل اینکه »نمی توانم سؤالی را بی پاسخ رها کنم« یا »پیش خودم می گویم 
شــاید انتخابم درست باشد و بعداً پشیمان شوم که چرا به این سؤال پاسخ ندادم« 
اشتباه محض است و موجب خواهد شد که در نهایت، رتبه ای بسیار بدتر از پیش بیني 

و انتظارتان کسب کنید.

درڪ سؤال، نیمے از جواب است
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 به اطالع متقاضیان آزمون سراسري سال 1401 مي رساند که بر اساس نامه های شماره 
1400/11/06 سازمان  مورخ   18443 شماره  و   1400/10/29 مورخ   17970/1/101
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، فهرست حذفیات منابع آزمون 

سراسری سال 1401 که از آن سؤال طرح نخواهد شد، به شرح ذیل است.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره:

حذفيات منابع طرح سؤال آزمون سراسري سال 1401
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روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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طـی سـال های اخیر و بر اسـاس مصوبـات مراجع قانونـی مربوطه، سـوابق تحصیلی، 
و  دانشـگاه ها  سراسـری  آزمـون  داوطلبـان  سرنوشـت  در  تعیین کننـده ای  نقـش 
مؤسسـات آمـوزش عالـی ایفا نموده اسـت؛ لذا شـرکت تعاونـی خدمات آموزشـی، با 
اسـتفاده از بیـش از دو دهـه تجربـه در طراحـی و برگـزاری آزمون های آزمایشـی به 
منظـور آمادگـی دانش آمـوزان دوره متوسـطه، بـرای سـال تحصیلـی 1400- 1401 
اقـدام بـه طراحـی آزمون هـای تابسـتانه، مرحله ای و جامـع بـرای دانش آمـوزان پایه 
یازدهـم )دوره متوسـطه( نمـوده اسـت. ایـن آزمون هـا، بـا ماهیتـی جدیـد ازنظـر 
محتـوا، بودجه بنـدی و اجـرا، گامـی مهـم در جهـت پاسـخگویی بـه نیـاز موجـود 
در ایـن زمینـه اسـت کـه امیـد اسـت مـورد توجـه دانش آمـوزان عزیز سـال یازدهم 
متوسـطه و همچنین مشـاوران و دسـت اندرکاران دبیرسـتان های دوره دوم متوسطه 

قـرار گیرد.

یازدهـم دارای ویژگی هـای زیـر   ِ آزمون هـای آزمایشـی سـنجش 
: ست ا

P ارائـه سـؤاالت مفهومـی تسـتی کـه، ضمـن آمـاده نمـودن دانش آمـوزان بـرای 
شـرکت در امتحانـات نوبـت اول و پایانـی نوبـت دوم پایه یازدهـم، زمینـه آشـنایی 
و مهـارت ایـن عزیـزان را بـرای پاسـخگویی به سـؤاالت آزمون سراسـری سـال بعد، 

بـرای دانش آمـوز فراهـم می نمایـد؛
P بودجه بندی منابع درسی بر اساس برنامه درسی دبیرستان ها؛

P ارائـه کارنامـه تحلیلـی پیشـرفت تحصیلی در هر آزمون و مقایسـه بـا آزمون های 
؛ قبل

P ارائـه گزارش هـای تحلیلـی، مقایسـه ای و مدیریتـی بـرای دبیرسـتان هایی کـه 
شـرکت  آزمون هـا  ایـن  در  گروهـی  به صـورت  را  پایه یازدهم خـود  دانش آمـوزان 

می دهنـد؛
P ارائـه نتیجـه نمـرات آزمـون بـه شـرکت کنندگان، بالفاصلـه پـس از پایـان هـر 

آزمون.  

نحـوه زمان بنـدی آزمون هـا به شـرح جدول زیر اسـت. ضمنـًا زمان 
شـروع ثبت نام از روز شـنبه مورخ  1400/04/26 اسـت:
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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 های تابسـتانه، بررسـی و 

مـرور کلـی مطالـب کتاب هـای درسـی پایـة دهم خواهـد بود.
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 
پایـة یازدهـم و ارزیابـی پیشـرفت تحصیلـی دانش آمـوزان در طـول سـال تحصیلـی 
اسـت؛ در ایـن میـان، آزمـون ویـژه ای )آزمـون مرحلـة 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.
فـاز سـوم، آزمون های جامـع بـوده کـه در دو نوبـت در مـاه  هـای فروردیـن و 
اردیبهشـت برگـزار خواهـد شـد. هدف ایـن آزمون هـا، آشـنایی کامـل دانش آموزان 
بـا پرسـش های چهارگزینـه ای همسـو و مرتبـط با سـؤاالت امتحانات خـرداد 1401 

ست. ا
جامـع،  آزمـون  همچنیـن  و  مرحلـه ای  آزمون هـای  از  هریـک  برگـزاری  از  پـس 
کارنامـه ای بـا اطالعـات بسـیار مفیـد و ارزنـده شـامل نمـره خـام دروس، میانگیـن 
نمـرات خـام نفـرات برتـر، رتبـه در هـر درس و رتبـه کل در مقایسـه بـا داوطلبـان 
شـهر، اسـتان و کشـور و نمـره کل عمومـی و اختصاصـی در زیرگروه 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 
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.

اطالعيه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهم
 ویژه دانش آموزان پایه یازدهم )دوره دوم متوسطه( 

سال تحصيلی 1401-1400
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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 هـای آزمایشـی سـنجِش یازدهم، در 
بعدازظهـر همـان روز برگـزاری هـر آزمون، از طریق سـایت اینترنتی شـرکت تعاونی 
خدمـات آموزشـی بـه نشانی:www.sanjeshserv.ir  منتشـر می گـردد. ضمنـاً 
بـه اطـالع دانش آمـوزان می رسـاند کـه محاسـبه نمـره کل آزمون های آزمایشـی، بر 
اسـاس آخریـن مصوبـات و ضوابـط سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور انجـام خواهد 
شـد. همچنیـن نمره آزمـون دروس عمومـی و اختصاصـی، همانند آزمون سراسـری 
و بـر اسـاس نمـره آزمـون عمومـی )بـا توجـه بـه ضرایـب( به عـالوه سـه برابـر نمره 
آزمـون اختصاصـی )بـا توجـه بـه ضرایب( تقسـیم  بـر مجمـوع کل ضرایب محاسـبه 
می شـود، کـه ایـن امـر می توانـد تجربـه مناسـبی بـرای دانش آمـوز در ارتبـاط بـا 

شـرکت در آزمـون سراسـری سـال بعد باشـد.
شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

بـا توجـه بـه درخواسـت دانش آمـوزان، متقاضیانـی كـه كلیـه مراحـل 
آزمـون  هـای مرحله  ای )8 مرحلـه( و جامـع )2 نوبت( 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 که جـدول تکمیلـی مربوط بـه هزینه هـای ثبت نام، بـرای دانش 
آموزانـی کـه مایـل بـه انتخـاب آزمون هـای آزمایشـی سـنجِش یازدهـم به صـورت 
 www.sanjeshserv.ir :تلفیقی هسـتند، در سـایت 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 اینترنتـی: دانش آمـوزان عالقه منـد بـه 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.
نكتـه مهـم: الزم به ذکـر اسـت کـه خریـد اینترنتـی کارت اعتباری 
ثبت نـام، نشـان دهنده ثبت نـام نهایی دانش آمـوز نبوده و الزم اسـت 
کـه متقاضيـان، بعد از خریـد کارت اعتبـاری )دریافت شـماره پرونده 
و شـماره رمـز(، به لينـک ثبت نـام مراجعه نمـوده و  ثبت نـام خود را 
نهایـی و شـماره پرونده و کـد پی گيـری 16 رقمی را دریافـت نمایند.

در  ثبت نـام،  راهنمـای  دفترچـه  دقیـق  مطالعـه  از  پـس  گرامـی،  دانش آمـوزان 
صـورت داشـتن هرگونـه سـؤال در خصوص شـرایط و ضوابـط ثبت نـام، می توانند 
بـا خـط ویـژه 42966-021 )صدای داوطلـب( تماس حاصل نمایند. سـاعات تماس: 

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

نكات 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
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