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تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

)Ph.D( دوشنبه 1400/9/1 دكتري
جمعه 1400/12/6تا دوشنبه 1400/9/8

سه شنبه 1400/9/16 كارشناسي ارشد ناپيوسته
تا سه شنبه 1400/9/23

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 ناپيوسته
جمعه 1401/6/4تا یکشنبه 1401/4/5

كاردانی نظام جدید )دانشگاه فنی و 
حرفه ای و موسسات غيرانتفاعی(

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

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

17 ربیع االّول

خجسته زادروز رسول مکرّم اسالم 

حرضت محمد )ص( 
و  رئیس مذهب جعفری

حرضت امام  جعفر صادق)ع( 
بر متام  عاملیان تهنیت باد

برای یک حضور موفق در کنکور:

برنامه ریزی درسی 

داشته باشید

در باب وقت گذاشتن 
برای خود :

گاهی دلم
 برای خودم 
تنگ می شود !

صفحه 8

صفحه 12

هشیار باشیم !

در  رئيسی،  ابراهيم  سيد  دكتر 
سال  رسمی  بازگشایی  آیين 
تحصيلی جدید دانشگاه ها و مراكز 
پژوهشی و فناوری كشور، گفت: ما 
در كشور، نيازمند تحول هستيم، و 
این تحول حتماً باید بر پایه علم و 

دانشگاه باشد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت 
علوم، حجت االسالم و المسلمین سید 

در  جمهور،  رئیس  رئیسی،  ابراهیم 
تحصیلی  سال  آغاز  نمادین  مراسم 
عالی،  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
بنده  برای  است  توفیقی  کرد:  اظهار 
که در آغاز سال تحصیلی جدید، در 
جمع فرهیختگان، استادان و کارمندان 

و دانشجویان حضور پیدا کنم.
وی افزود: امیدوارم سال بسیار پُربرکتی 
و  فرهنگی  علمی،  مراکز  تمام  برای 

ان شاءا...  و  باشد  کشور  برای  پژوهشی 
دانشگاه ها امسال، متمایز از همه سال های 
پیشین، همراه با موفقیت های چشمگیر 

باشند و گام های بلندی را بردارند.
رئیس جمهور گفت: کشور ما، با داشتن 
دانشگاه های فعال و استادان برجسته 
جایگاه  می تواند  ارزشمند،  مقاالت  و 
بسیار رفیع تر از این را پیدا کند و ما 

می توانیم

رئیس جمهور در آیین بازگشایی دانشگاه ها:

تحول در کشور باید بر پایه 
علم و دانشگاه باشد

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 رشته ها و مواد امتحانی آزمون 

دکتری سال 1401
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حضرت امام جعفرصادق )ع( فرمودند:
هر کس مي خواهد در جوار پیامبر خدا )ص( 
امام علي )ع( و حضرت فاطمه )س(  و جوار 

باشد، زیارت امام حسین )ع( را رها نکند. 

خدایا ! بنای دیِن او ]محمد )ص([ را از آنچه 
دیگران برآورده اند، عالی تر ساز، و خواِن اکرام 
او را نزد خود هرچه گرامی تر ساز، و رتبت او 
را نزد خود بیفزا، و قرِب وسیلت، و بلندی قدر 
و فضیلتش عطا فرما، و ما را با او محشور کن؛ 
چنان که نه زیان کار باشیم و نه پشیمان؛ نه 
دور از راه حق، و نه شکنندۀ پیمان؛ نه گمراه، 
هوای  فریفتۀ  نه  و  دیگران،  کنندۀ  گمراه  نه 

نفس و شیطان.

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
نماز  خداوند،  نزد  کارها  داشتني ترین  دوست 
اول وقت، سپس نیکي به پدر و مادر، و سپس 

هشیار باشیم !جهاد در راه خداست.

ـــنگری  ـــور روش ـــه منظ ـــه ب ـــی ک ـــه مباحث در ادام
ـــری  ـــای سراس ـــز آزمون ه ـــان عزی ـــان داوطلب اذه
و خانواده هـــای محتـــرم آنـــان در ایـــن ســـتون 
ارائـــه می شـــود، در ایـــن شـــماره نیـــز بـــه 
ــزان در  ــن عزیـ ــای ایـ ــر از چالش هـ ــی دیگـ یکـ
ـــات  ـــا تبلیغ ـــاط ب ـــی در ارتب ـــال تحصیل ـــل س اوای
ــم و  ــودجو، می پردازیـ ــات سـ ــه مؤسسـ اغواگرانـ
ـــرح  ـــوارد مط ـــه م ـــرم را ب ـــان محت ـــه مخاطب توج

شـــده در ســـطور ذیـــل جلـــب می کنیـــم.
ـــام  ـــواع و اقس ـــتغال و ان ـــارت، اش ـــودجویي، تج س
واژگانـــي از ایـــن دســـت، بـــه ســـهم خـــود، عبـــارات 
ـــد  ـــک مي توانن ـــر ی ـــمندند و ه ـــي ارزش و مفاهیم
و  مفیـــد  اجتماعـــي  و  فـــردي  کارکردهـــاي 
ـــاي  ـــه ثروت ه ـــند و ب ـــته باش ـــودمندانه اي داش س
مـــادي و معنـــوي یـــک جامعـــه بیفزاینـــد؛ امـــا 
ــوارد،  ــي از مـ ــه در برخـ ــت کـ ــکل اینجاسـ مشـ
ـــگاه  ـــگي، جای ـــارت پیش ـــودجویي« و تج ـــن »س ای
ـــتفاده  ـــا اس ـــرادي ب ـــد و اف ـــم مي کن ـــش را گ خوی
ــه  ــیله را توجیـ ــعار معـــروف »هـــدف، وسـ از شـ
ـــي در  ـــان، ول ـــان و بی ـــه زب ـــه ب ـــر ن ـــد« )اگ مي کن
عمـــل( بـــه جایـــي مي رســـند کـــه مي خواهنـــد 
ــرده  ــذر کـ ــه گـ ــي جامعـ ــاي اخالقـ از ارزش هـ
و بـــه هـــر نحـــو ممکـــن بـــه ســـود سرشـــار و 
بـــادآورده اي در آشـــفته بازار تبلیغـــات نابســـامان 
ـــه  ـــا چ ـــه ب ـــت ک ـــم نیس ـــان مه ـــند و برایش برس
ــت  ــان دسـ ــه هدفشـ ــد بـ ــیله اي مي خواهنـ وسـ

پیـــدا کننـــد.
ایـــن  اگـــر صرفـــاً  نیـــز  کار  اینجـــاي  تـــا 
بزرگ نمایـــي،  و  اغـــراق  بـــا  »ســـودجویي« 
کـــه معمـــوِل تبلیغـــات تجـــاري در نظـــام 
ـــي  ـــود، حرف ـــام ش ـــت، تم ـــروز اس ـــرمایه داري ام س
نیســـت؛ امـــا مشـــکل آنجاســـت کـــه برخـــي از 
ـــه  ـــراق گون ـــات اغ ـــا تبلیغ ـــه ب ـــات، ن ـــن مؤسس ای
خـــود،  بلکـــه بـــا اصـــرار بـــر ســـخنان کـــذب و 
ــان  ــه داوطلبـ ــان دادن« بـ ــبز نشـ ــاغ سـ »دِر بـ
آزمون هـــاي  نفـــري  هـــزار  صـــد  چنـــد 
 ... و  دکتـــري  کارشناسي ارشـــد،  سراســـري، 

بـــه پـــر کـــردن کیســـه اي کـــه بـــراي کســـب 
ســـودهاي بـــادآورده اندوخته انـــد مي پردازنـــد 
 و بـــا ایـــن شـــیوه، یکشـــبه َره صـــد ســـاله 
ـــند؛  ـــز مي رس ـــه چی ـــه هم ـــچ ب ـــد و از هی مي رون
همـــه چیـــز کـــه تنهـــا مـــوردي کـــه در آن راه 
ــت،  ــي، معرفـ ــادات دینـ ــالق، اعتقـ ــدارد، اخـ نـ

وجـــدان و معنویـــات اســـت. 
ـــم:  ـــن مجـــال برگردی ـــه اصـــِل حـــرف خـــود در ای ب
ـــاتي از  ـــه مؤسس ـــت ک ـــده اس ـــاهده ش ـــا مش باره
طریـــق پایگاه هـــاي اینترنتـــي خویـــش بـــه 
منظـــور جـــذب و اغـــواي کاربـــران، کـــه اکثـــر آنهـــا 
را داوطلبـــان ورود بـــه دانشـــگاه ها و مؤسســـات 
ـــي،  ـــالت تکمیل ـــع تحصی ـــي در مقاط ـــوزش عال آم
تشـــکیل  کارشناسي ارشـــد،  خصـــوص  بـــه 
ــدون  ــرش بـ ــارت »پذیـ ــا درج عبـ ــد، بـ مي دهنـ
ــاي  ــا عبارت هـ ــد« یـ ــور در کارشناسي ارشـ کنکـ
ـــتفاده هاي  ـــه سوءاس ـــدام ب ـــبیه آن، اق ـــري ش دیگ

ــد. ــراد مي نماینـ ــي از افـ مالـ
در همیـــن ســـتون و از همیـــن مجـــال، ضمـــن 
ـــالم  ـــه شـــبه مؤسســـات و اع ـــن گون ـــه ای هشـــدار ب
حفـــظ حـــق شـــکایت از آنهـــا بـــه نهادهـــاي قضایـــي، 
ـــون، و  ـــن آزم ـــمار ای ـــز و پرش ـــان عزی ـــه داوطلب ب
همچنیـــن ســـایر آزمون هایـــي کـــه متولـــي 
ـــور  ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س ـــا س ـــمي آنه رس
ـــا  ـــازمان ب ـــن س ـــه ای ـــم ک ـــالم مي کنی ـــت، اع اس
ـــوص  ـــن خص ـــگاهي در ای ـــه و آموزش ـــچ مؤسس هی
و نیـــز در ســـایر زمینه هـــا هیچ گونـــه همـــکاري 
ـــوزي  ـــز مج ـــا نی ـــک از آنه ـــچ ی ـــراي هی ـــدارد و ب ن
ـــي  ـــان گرام ـــاً از داوطلب صـــادر نکـــرده اســـت. ضمن
و همچنیـــن خانواده هـــاي محتـــرم آنهـــا تقاضـــا 
مي کنیـــم کـــه در صـــورت مواجـــه شـــدن بـــا 
ـــه  ـــن گون ـــدن ای ـــي و دی ـــاي اینترنت ـــن پایگاه ه ای
پیام هـــا، هوشـــمندانه عمـــل کننـــد و مراتـــب را 
ـــازمان  ـــاي س ـــت آزمون ه ـــق حفاظ ـــریعاً از طری س
ســـنجش آمـــوزش کشـــور بـــه نشـــاني پســـت 
 hefazatazmon@sanjesh.org:الکترونیکـــي

ـــد.  ـــزارش دهن گ
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رئیس جمهور در آیین بازگشایی دانشگاه ها:
تحول در کشور باید بر پایه 

علم و دانشگاه باشد
ادامه از صفحه اول

با همت بلند استادان، پژوهشگران و خانواده بزرگ دانشگاه، 
گام های بلندی را در جهت پیشرفت کشور برداریم.

وی بیان کرد: ما در کشور، نیازمند تحول هستیم، و این 
تحول حتماً باید بر پایه علم و دانشگاه باشد.

به  دستیابی  کنار  در  کرد:  تأکید  رئیسی  االسالم  حجت 
واکسن، باید دستیابی به درمان قطعی کرونا در دستور کار 

قرار گیرد و حتماً از نگاه ها و اندیشه های نو استقبال شود.
رئیس جمهور ادامه داد: دانشگاهیان حتماً باید در ارتباط 
با مسأله کشور به دولت کمک کنند. رسیدن به مسائل 
از  باید  آموزشی، حقوقی و رفاهی موجود در دانشگاه ها، 

سوی وزارت علوم مورد توجه قرار بگیرد.
وی گفت: ظرفیت های کشور نشان می دهد که هیچ بن 
تمام  پیشرفت در  و  نداریم،  اهدافمان  پیشبرد  بستی در 
حوزه ها نشان داد که می توانیم تحریم ها را کنار گذاشته و 

گام های بزرگی را برداریم.
هم جذب دانشجو و هم تحقیقات و پژوهش ها در دانشگاه ها 
باید هدفمند باشند. ممکن است که دستگاه های اجرایی 
در  پژوهش  و  تحقیق  اما  باشند،  نداشته  علمی  کارهای 

دانشگاه ها باید تقاضا محور باشند.
دکتر رئیسی تأکید کرد: پی گیری اشتغال دانشجویان، جزو 
مسائل ابتدایی است که باید حل شود و یقین دارم که با 
همت تمام مسؤوالن، حتماً این مشکالت رفع خواهد شد. 
ما با تکیه بر جهاد علمی و عملی می توانیم این مهم را تحقق 
بخشیم؛ چرا که کشور ما دارای ظرفیت های ارزشمندی است.

شرایط بازگشت »بازماندگان 
از تحصیل« به دانشگاه آزاد اعالم شد

رئيس مركز سنجش، پذیرش و فــارغ التحصيلی 
دانشگاه آزاد اسالمی، دستورالعمل بازگشت به تحصيل 
پذیرفته شدگان و دانشجویان بازمانده از تحصيل 
كرد. ابالغ  را  دانشگاه  این  غيرپزشکی  رشته های 
به  »بازگشت  دستورالعمل  طباطبایی،  معصومه  دکتر 
تحصیل پذیرفته شدگان و دانشجویان بازمانده از تحصیل 

رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی« را به رؤسای 
دانشگاه آزاد اسالمی استان ها ابالغ کرد.

بر اساس این دستورالعمل، ادامه تحصیل پذیرفته شدگان 
و دانشجویان رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی، 
که به دالیل مختلف از ادامه تحصیل باز مانده اند )از جمله 
ترک تحصیل کرده، عدم مراجعه داشته و یا در صورت 
قبولی ثبت نام نکرده  یا انصراف داده اند(، در صورت مراجعه 
از تاریخ اول مهر ماه 1400 تا 31 شهریور ماه 1401، با 
یا  نیمسال  در  سنوات  در  احتساب  بدون  مرخصی  ثبت 

نیمسال های عدم مراجعه، بالمانع است.
این دستورالعمل، شامل دانشجویان تحصیالت تکمیلی که 
فقط پایان نامه و رساله آنها باقی مانده است، نمی شود و برای 
این دانشجویان، برابر ضوابط و مقررات آموزشی و با رعایت 
قوانین نظام وظیفه )در خصوص آقایان( تصمیم گیری می شود.

امروز:
 آخرین مهلت انتقال دانشجویان شاهد 

و ایثارگر وزارت بهداشت

مهلت ثبت نام برای نقل و انتقال دانشجویان شاهد و 
ایثارگر وزارت بهداشت، تا امروز 26 مهر ماه تمدید شد. 
بر اساس آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر 
وزارت بهداشت، حداکثر 5 درصد سهمیه پذیرش مقاطع 
تحصیلی دانشگاه های علوم پزشکی )به جز مقطع دکتری 
تخصصی( برای نقل و انتقال این گروه از دانشجویان در 

شروع هر سال تحصیلی اختصاص می یابد.
تسهیالت موضوع این آیین نامه، صرفاً برای همسر و فرزندان 
شاهد، جانبازان باالی 50 درصد، همسر و فرزندان آنان، 
 آزادگان، همسر و فرزند آنان و جانبازان 25 تا 49 درصد

 و همسر و فرزندان آنان است.
دانشجویان  انتقال  و  نقل  ثبت نام  زمان  است که  گفتنی 
شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی در نیمسال اول 
سال تحصیلی جدید، از »اول تا دهم شهریور ماه« تعیین 
شده بود که به دلیل تقاضای برخی از دانشجویان  شاهد و 
ایثارگر، که تاکنون موفق به ثبت نام برای نقل و انتقاالت 

دانشجویی نشده اند، تا 26 مهر ماه )امروز( تمدید شد.
ضمناً دانشجویان واجد شرایط انتقال، الزم است که صرفاً 
در زمان تعیین شده و از طریق سامانه نقل و انتقال به 
آدرس: https://vsa.behdasht.gov.ir )بخش سامانه 
از مراجعه حضوری به دانشگاه ها و  انتقال( اقدام کرده و 

ستاد مرکزی وزارت بهداشت خودداری کنند.
الزم به یادآوری است که درخواست متقاضیان، در کمیسیون 
نقل و انتقاالت بررسی شده و نتیجه آن، پس از بررسی 
الزم، از طریق پیامک به دانشجو اطالع رسانی می شود.

پیش بینی ۳00 میلیارد تومان اعتبار برای 
وام های دانشجویی

علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئيس 
اول  نيمسال  برای  گفت:  فناوری  و  تحقيقات 
برای  اعتبار  تومان  ميليارد   300 حدود  تحصيلی، 
وام های دانشجویی پيش بينی شده است كه نسبت 
و  دارد  افزایش  درصد   30 قبل  تحصيلی  سال  به 
تركيب وام های دانشجویی در سال تحصيلی جدید 

تغييری نخواهد
به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر ناصر 
مطیعی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، گفت: 
با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و پایداری شرایط شیوع 
ویروس کرونا، همانند سه ترم گذشته، همه دانشجویان، 
به جز آنهایی که پایان نامه یا رساله دارند، باید به شیوه 
مجازی سر کالس درس حاضر شوند. حتی نودانشجویاِن 
به صورت  دانشگاه های کشور هم  همه مقاطع تحصیلی 
غیرحضوری واحدهای درسی را پشت سر می گذرانند تا 
درگیر بیماری کرونا و شیوع آن در میان آحاد جامعه نشوند.

همین  در  دانشجویان  رفاه  صندوق  داشت:  اظهار  وی 
راستا و به منظور همراهی با شرایط دانشجویان، مقدماتی 
می کند  ایجاد  دانشجویی  وام های  پرداخت  خصوص  در 
برای  دانشجویان  دغدغه های  از  بخشی  رفع  موجب  تا 
هزینه های تحصیلی شان در دوران تحصیل در دانشگاه باشد.

دکتر مطیعی افزود: این همیاری صندوق رفاه، که تا کنون با 
عنوان وام دانشجویی شناخته شده است، مواردی مانند: وام 
شهریه، وام مسکن متأهلی، وام ضروری، وام ویژه دکتری و 

وام تحصیلی را شامل می شود.
در  دانشجویی  وام های  پرداخت  نحوه  به  اشاره  با  وی، 
نیمسال جدید تحصیلی، گفت: برخی از شرایط پرداخت 
وام ها تسهیل شده و تالش ما این است که در کمترین 

زمان پس از ارسال درخواست، وام ها پرداخت شود.
کرد:  تأکید  علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه  رئیس صندوق 
ارسال  موقع  به  دانشجویی،  وام های  به  مربوط  بخشنامه 
خواهد شد و تصمیم داریم که هیچ فهرست وامی از سوی 
دانشجوی  و هیچ  نماند  پاسخ  بی  دانشجویان  و  دانشگاه 

وام گیرنده واجد شرایطی از دریافت وام محروم نشود.
دانشجویی  وام های  ثبت نام  زمان  که  است  ذکر  به  الزم 
نیمسال اول تحصیلی، پس از تشکیل کامل کالس های 
دانشجویان  رفاه  صندوق  و  دانشگاه هاست  در  آموزشی 
وزارت علوم، با ابالغ بخشنامه ای به دانشگاه ها، زمان دقیق 

ثبت نام  این وام ها را اعالم می کند.
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ضمن اعالم رشته ها، مواد امتحانی و ضرایب دروس هر یک از مجموعه های امتحانی 
این  ذیل  جدول  شرح  )به   1401 سال   )Ph.D( دكتری  مقطع  ورودی  آزمون 
و  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به  است(،  آمده  سازمان سنجش  سایت  در  که  اطالعیه 
شرکت در این آزمون می رساند که پذیرش دانشجو در سال 1401 بر اساس قانون 
»سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز 
همچنین  و  اسالمی  شورای  محترم  مجلس   1394/12/18 مصوب  عالي«  آموزش 
آیین نامۀ اجرایي مربوطه و مصوبات »شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي 
دفترچه  در  مندرج  ضوابط  و  شرایط  و  اطالعیه  این  مطابق  و  تکمیلی«  تحصیالت 
راهنمای ثبت نام پذیرش آزمون مذکور، که در زمان ثبت نام )آذر ماه سال 1400( از 

سوی این سازمان منتشر می شود، صورت خواهد گرفت.
1- دكتري آموزشي ـ پژوهشي: سنجش و پذیرش براي ورود به مقطع دکتري 

ناپیوسته آموزشي ـ پژوهشي، بر اساس معیارهاي زیر انجام مي گیرد:
1-1- آزمون متمرکز )50 درصد(.

2-1- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري )20 درصد(.
3-1- مصاحبه علمي و سنجش عملي )30 درصد(.

 2- دكتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای مقطع دکتری ناپیوسته پژوهشـ  محور،
 بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

1-2- آزمون متمرکز )30 درصد(.
2-2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(.

3-2- مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(.
4-2- تهیه طرحواره )20 درصد(.

اجرای مرحلۀ اول )آزمون متمرکز( از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، و ثبت 
از سوی   ... و  فناوری، مصاحبه علمی  و  پژوهشی  آموزشی،  به سوابق  مربوط  امتیاز 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.
تحصیالت  دوره هاي  در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شورای  مصوبه  اساس  بر   -3

تکمیلی، مواد آزمون متمرکز دکتری )Ph.D( سال 1401 به شرح زیر خواهد بود:
الف( آزمون زبان                            با ضریب )1(
ب( آزمون استعداد تحصیلی                              با ضریب )1(
با ضریب )4( ج( آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد  
سنجش و پذیرش برای تمامی دوره ها، شامل دوره های : روزانه، نوبت دوم )شبانه(، 
 پردیسهای خودگردان، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعي، دانشگاه آزاد اسالمی و .... بر اساس 

قانون فوق و آیین نامه اجرایی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت. 
4- شرایط و ضوابط در دفترچۀ راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دکتري 

نیمه متمرکز سال 1401 اطالع رساني خواهد شد.
5- با توجه به امکان اصالح عناوین رشته ها یا سایر اطالعات در جداول مجموعه های 
امتحانی تا زمان شروع ثبت نام، مالک نهایی، اطالعات درج شده در دفترچه راهنمای 

ثبت نام خواهد بود.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های دکتری )Ph.D( سال 1401

با توجه به عدم پذیرش حضوری داوطلبان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و به 

منظور تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضــیان می توانند به 

 سیـــستم پیشخان خدمـــات الکترونیکی ســـازمان سنـجش آمـوزش کشور به آدرس:

 http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات الزم 

ثبت نمایند. ضمناً پس از ثبت درخواست، برای داوطلب ، شماره نامه و کدرهگیری از 

طریق پیام کوتاه ارسال می شود.

داوطلبان می توانند پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه، به پرتال 

رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد شده و 

از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.                                                                                                                

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و  پی گیری درخواست داوطلبان به روش الکترونیکی

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اصالحات و تغییرات مجموعه هاي  امتحاني

در آزمون ورودي نیمه  متمرکز دکتري )Ph.D( سال 1401

ــواد  ــته ها، مـ ــالم رشـ ــوص اعـ ــورخ 1400/06/10 در خصـ ــه مـ ــار اطالعیـ ــرو انتشـ پیـ
ــون ورودي  ــي آزمـ ــاي امتحانـ ــک از مجموعه هـ ــر یـ ــب دروس هـ ــي و ضرایـ امتحانـ
ــام  ــان ثبت نـ ــالع متقاضیـ ــه اطـ ــال 1401، بـ ــري )Ph.D( سـ ــز دكتـ نيمه متمركـ
ـــک از  ـــر ی ـــرات ه ـــات و تغيي ـــه اصالح ـــاند ک ـــوق می رس ـــون ف ـــرکت در آزم و ش

ـــایت  ـــه در س ـــه ك ـــن اطالعي ـــر ای ـــدرج در زی ـــي من ـــاي امتحان مجموعه ه
ســـازمان ســـنجش آمـــده اســـت، اعـــالم مي گـــردد.   

    روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 
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با توجه به تماس ها و مکاتبات بسیار زیاد داوطلبان عزیز و مطالب مطرح شده در شبکه های 
پذیرش  و  به سنجش  و مصاحبه های متعدد در خصوص موضوعات مربوط  اجتماعی 
دانشجو، سازمان سنجش آموزش کشور الزم می بیند که توضیحات ذیل را برای آگاهی 

داوطلبان و هشدار به آنها، به اطالعشان برساند:
 الف- اخیرا مشاهده شده است که عده ای از افراد سودجو  و کالهبردار، با سوءاستفاده از 
اشتیاق داوطلبان و  همچنین شرایط کنونی شیوع و همه گیری ویروس کرونا، اقدام به راه 
اندازی کانال های تلگرامی و اینستاگرامی جعلی با عنوان »روابط عمومی سازمان سنجش 
آموزش کشور« و طرح وعده های دروغین در خصوص اختصاص سهمیه کرونا نموده اند که 

متأسفانه تعدادی از داوطلبان هم به آنها اعتماد و با آنها همراهی کرده اند. 
سازمان سنجش آموزش کشور، ضمن اعالم کالهبردار و سودجو بودن این گونه کانال ها، 
اعالم می دارد که کلیه اخبار و اطالعیه ها درخصوص آزمون ها، نحوه پذیرش، میزان تأثیر 
سوابق تحصیلی، سهمیه های مصوب و سایر اطالعات الزم را که از طریق مراجع ذی صالح 
 ،www.sanjesh.org نشانی:  به  خود  رسمی  سایت  طریق  از  صرفاً  می شود،   ابالغ 
سایت هفته نامه پیک سنجش و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به اطالع داوطلبان 
می رساند و این سازمان هیچ گونه فعالیت و اطالع رسانی در فضای مجازی } تلگرام، 

اینستاگرام و...{ به غیر از کانال های اطالع رسانی داخلی به نشانی زیر ندارد:
http://sapp.ir/sanjeshprnoet : 1-  پیام رسان سروش

https://profile.igap.net/prnoetir : 2-  پیام رسان آي گپ
https://gap.im/prnoetir :3-   پیام رسان گپ

@prnoetir :4-  پیام رسان بله
https://eitaa.com/prnoetir : 5-  پیام رسان ایتا

ب- سنجش و پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی، بر اساس مصوبات قانونی مراجع 
ذی ربط صورت می گیرد و اخیراً مصاحبه های متعددی هم در خصوص روش های سنجش 
و پذیرش برای سال جاری و سال های آینده در رسانه ها صورت گرفته است. در این 

خصوص، سازمان سنجش آموزش کشور الزم می بیند به اطالع داوطلبان عزیز برساند:
1-  ضوابط و قوانین سنجش و پذیرش سال 1400 مطابق دفترچه های رسمی منتشر 
شده در سایت اطالع رسانی این سازمان، مشابه سال گذشته است و هیچ گونه تغییری 
نکرده است و مبنای قوانین و مقررات قانونی، دفترچه های ثبت نامی منتشر شده از سوی 

این سازمان است.
2-  در خصوص روش های سنجش و پذیرش سال های آتی، این سازمان در جریان هیچ کدام از 
تغییرات اعالم شده در مصاحبه های افراد مختلف نیست و مشارکتی هم با آنها در این زمینه ها 
نداشته است و طبیعتاً روابط عمومی این سازمان نیز اطالعاتی در این خصوص ندارد که بتواند 
پاسخگوی داوطلبان عزیز باشد؛ لذا از داوطلبان عزیز درخواست می شود اگر سؤالی راجع به 

این گونه مصاحبه ها دارند، آن را از افراد یا دستگاه های مصاحبه کننده پی گیری نمایند.
در خاتمه، از عموم داوطلبان آزمون هاي سراسري خواهشمند است که در صورت مشاهده 
این  نام و عنوان  از  اقدامات خالف قوانین و مقررات یا سوء استفاده احتمالي  هرگونه 
 سازمان، مراتب را از طریق شماره تلفن هاي: 36182152 -026 و 026-36182151 
اینترنتي: نشاني  الکترونیکي: hefazatazmon@sanjesh.org  یا  آدرس   و 

http://q.sanjesh.org/53479 به ستاد خبري اداره کل حراست سازمان سنجش 
آموزش کشور گزارش نمایند.        

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

توضیحات سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

مطالب مطرح شده در شبکه هاي اجتماعي و رسانه ها در ارتباط با روش هاي پذیرش دانشجو 

در سال هاي آتي ، سهمیه ها و ارتباط کانال هاي تلگرامي و اینستاگرامي با این سازمان

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

 TOEFL ، GRE،IELTS به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر
و ... می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات و 
وعده های واهی مبنی بر اخذ مدارک مورد نظر، با مشخصات داوطلب  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.
2 - با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان در 
فهرست متخلفان آزمون های این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمناً این داوطلبان از 2 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 نمودن مجریان آزمون نمایند 
و در آن شرکت کنند و تخلف آنان )حتی پس از دریافت مدرک ( اثبات گردد، برابر 
مقررات برگزاری آزمون ها، مدارک مربوط به آنها 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 اصلی، برابر قانون مجازات اسالمی )تعزیرات 
مصوب 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 های بین المللی، کلیه 
مراحل ثبت نام آزمون ها 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 که به روش های 
مختلف اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی می نمایند برخورد قانونی 

خواهد شد.
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بدین وسیله اسامي آن  دسته از حافظان کل قرآن مجید 
)دیپلم و غیردیپلم( و کارشناسان رسمي علوم قرآني، که 
در آزمون کارشناسي ارشد سال 1400 شرکت نموده و حائز 
شرایط هستند، اعالم مي شود؛ لذا ضرورت دارد که حافظان 

محترم، با توجه به توضیحات ذیل، اقدام نمایند.
علوم،  وزارت  آموزشی  محترم  معاون  ابالغیه  بر  بنا  الف( 
آزمون  از آن،  بعد  و  از سال 1398  فناوری،  و  تحقیقات 

مستقل شفاهی صحت حفظ برگزار نخواهد شد.
ب( الزم است که متقاضیان بهره مندی از قانون مذکور، 
جلسه 573  مصوبه  در  مندرج  تخصصی  مدرک  حداقل 
شورای عالی انقالب فرهنگی )حافظ درجه 3( را، که آزمون 
آن از سوی سازمان دارالقرآن کریم و با همکاری ادارات کل 
تبلیغات اسالمی سراسر کشور برگزار می شود، ارائه نمایند.

ج( حافظان محترم قرآن دارای مدرک دیپلم و غیردیپلم، 
که اسامی آنها در جدول 1 درج شده است، الزم است که 
مدارک زیر را تا تاریخ 1400/09/10 به آدرس، سازمان 
سنجش آموزش کشور، صندوق پستي 15875-4378، 

حوزه معاونت فني و آماري ارسال نمایند:
لزوم،  و، در صورت  اول  ج-1( تصویر شناسنامه )صفحه 

صفحه توضیحات(. 
ج-2( تصویر کارت ملی.

ج-3( دو قطعه عکس 4*3 تمام رخ، تهیه شده در سال 
جاری )پشت نویسی شده(.

ج-4( تصویر مدرک تخصصي صحت حفظ )حداقل درجه 
3( که در دفاتر اسناد رسمي برابر اصل شده باشد.

د( حافظان داراي مدرک کارشناسي رسمي علوم قرآني 
مدرک  حداقل  دارای  که  جدول 2(،  در  مندرج  )اسامی 
براي  که  است  الزم  هستند،  حفظ   3 درجه  تخصصی 
مدارک   1400/09/10 تاریخ  تا  تسهیالت،  از  استفاده 
ذیل را به آدرس سازمان سنجش آموزش کشور، صندوق 
پستي 4378-15875، حوزه معاونت فني و آماري سازمان  

ارسال نمایند:
با  قرآني  علوم  رسمي  کارشناسي  مدرک  تصویر  د-1( 
گرایش هاي علوم قرآن مجید، تفسیر قرآن مجید، فنون 
قرائت مجید، تالوت و کتابت قرآن مجید، تربیت معلم قرآن 
و تربیت مربي عقیدتي سیاسي، الهیات و معارف اسالمي با 

گرایش علوم قرآن و حدیث.
د-2( تصویر مدرک تخصصي صحت حفظ )حداقل درجه 

3( که در دفاتر اسناد رسمي برابر اصل شده باشد.
د-3( فهرست رشته ها و دانشگاه هاي انتخابي در مجموعه 
امتحاني الهیات و معارف اسالمي )کد رشته 1111(. این 
فهرست از دفترچه شماره 2 آزمون کارشناسي ارشد، قابل 

بهره برداري است.
هـ( دارندگان دیگر مدارک کارشناسي غیر علوم قرآني، حق 

استفاده از این تسهیالت را دارا نیستند.
از  و( حافظان کل قرآن مجید، که در سال هاي گذشته 

تسهیالت قانون اعطاي مدرک کارشناسي و باالتر استفاده 
کرده اند، حق استفاده مجدد از این تسهیالت را  نخواهند داشت.
ز( ضوابط ثبت نام و آیین نامه آزمون هاي ارزیابي و اعطاي 
مدرک تخصصي به حافظان قرآن کریم، در سایت سازمان 
دارالقرآن کریم قابل مشاهده است )متقاضیان، به منظور 
کسب اطالعات بیشتر، مي توانند طی روزهای غیرتعطیل 
تلفن  شماره  با  ظهر   12 الي  صبح   9 ساعت  از  اداری، 
حافظان  به  تخصصی  مدرک  اعطای  و  ارزیابی  دبیرخانه 

قرآن کریم )66956068-021( تماس حاصل فرمایند(. 
جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم 

نام پدرنامنام خانوادگيردیف
علي اكبر            عفت                           ابراهيمي                      1
قدیر                مریم                          ابراهيمي فروتقه               2
عبدالمجيد           ابوبكر                        احمدي نيا                     3
حاتم                سعيد                          اخترشناس                      4
علي اكبر            علي                           ارجي                          5
محمدعلي             فاطمه                         آرمات                         6
علي اكبر            حامده                         آزاد                          7
عبدالحميد           هادي                          اسماعيل زاده                  8
موسي                مهدي                          اسماعيلي                      9
دادخدا              مسلم                          اصغریان                       10
سبيل                محسن                          افروز                         11
حسن                 سميه                          اكبرزاده كهریزي               12
حميدرضا             اميرحسين                      اهلل وردي                      13
علي اكبر            مریم                          الهي                          14
سيدعلي              مليكه سادات                   امامي                         15
رحيم                محمد                          امجدي                         16
رضاقلي              ميثم                          اميدیان دهكردي                17
حسن                 حبيب                          اميري                         18
محمد                مهرانگيز                      اميري                         19
حسين                حسن                           اميني                         20
علي                 فائزه                         اميني جزه                     21
محمدحسين            مریم                          انصاري                        22
نوروز               محمدحسين                      انصاري جابري                  23
حسين                مهدي                          ایرانمنش                      24
مسعود               محبوبه                        ایماني بوسجين                 25
حميدرضا             حسن                           بابایي ازناوه                 26
ناصر                زهرا                          بارورزكوچه قلعه               27
محمدیوسف            بالل                          باعزم ابقه ئي                 28
محمد                زهرا                          باكفي                         29
حسن                 احمد                          باورداني                      30
حسن                 علي                           بختياري                       31
حسن                 فاطمه                         بختياري                       32
صفرمحمد             ميالد                         بخشنده                        33
علي                 محمدحسين                      بالسم                         34
ایوب                عاسف                          بلوچ                          35
اعيد                حميد                          بلوچ                          36
بنياد               سليمان                        بندهي                         37
قاسم                عبدالوكيل                     بني كمال                      38
رضا                 مائده                         بهرامي                        39
حسين                احمدرضا                       بهمني                         40
بهرام               فاطمه                         بيراوندي                      41
قوس الدین           نبي                           پادیيه براهوئي                42
عين اهلل            محمد                          پازكي طرودي                   43
قادرداد             صفيه                          پایه دار                      44
علي                 عيسي                          پناهي زاده                    45
ابوالفضل            عليرضا                        پنجور                         46
شيخ فياض            عصمت                          پورحيدري                      47
محمد                مریم                          پورشاهرخ آبادي                48
سيدحمزه             سيدحميدرضا                    پورمرشد                       49
عبدالحسن            مرتضي                         پورنعامه                      50
محمدحسين            مریم                          پورواعظيان شرقي               51
مهدي                فاطمه                         تالقاني                       52
عبدالمجيد           اسامه                         ترشابي                        53
منوچهر              معصومه                        تميمي تواندشتي                54
سعيداحمد            فضل الرحمن                    توتازهي صفا                   55
سيدمحمد             ذاكره السادات                 تهامي زرندي                   56
حسن                 محمدرضا                       جاودان                        57
عبدالفتاح           محسن                          جباري                         58
مهدي                زهرا                          جدي                           59
سيدهادي             زینب سادات                    جزائري شوشتري                 60

جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم 
نام پدرنامنام خانوادگيردیف
ابراهيم             محمدصالح                      جعفرزاده قهدریجاني            61
ابراهيم             مهدي                          جعفرزاده قهدریجاني            62
محسن                بهاره                         جعفري                         63
محمدمحسن            عليرضا                        جعفري مطلق                    64
محمدتقي             محمدصادق                      جعفري نژاد                    65
جعفر                فریده                         جليل پور                      66
عبدالساده           حكيم                          جميلي                         67
كاظم                زینب                          جواهري                        68
امير                معين                          جودي رودي                     69
مرتضي               مریم                          جهازیان                       70
محمد                عبدالرشيد                     چاري زهي نيا                  71
حالت بردي           رجب محمد                      حبيب لي                       72
حكمت                مجيد                          حبيبي برآبادي                 73
مهدي                محمدحسين                      حبيبي بينا                    74
علي                 هانيه                         حججي نجف آبادي                75
نعيم                نوال                          حزباوي                        76
محمدرضا             مهدي رضا                      حسن زاده                      77
محمدصادق            معصومه                        حسني اردكاني                  78
غالم سرور           سعيد                          حسني ریزه ئي                  79
محمدحسن             اميد                          حسين زاده                     80
ایوب                قاسم                          حسيني                         81
سيد ابراهيم          فاطمه سادات                   حسيني                         82
سيد محمدرضي          زینب سادات                    حسيني                         83
سيد محمدحسن          سيده مریم                     حسيني                         84
سيد محمود            نجمه السادات                  حسيني دره كردي                85
سيد علي              اعظم                          حسيني دهنوي                   86
سيد اسماعيل          فاطمه سادات                   حسيني روشن                    87
سيد محمد             سيده محدثه                    حسيني عبدل آبادي              88
علي اكبر            ساجده                         حسيني فهرجي                   89
سيدابوالفضل         اكرم سادات                    حضرتي                         90
ماشااهلل             حليمه                         حق بين                        91
سيدابراهيم          فاطمه سادات                   حيدري                         92
سيداحمد             فهيمه سادات                   خاتمي                         93
غالمرضا             حسين                          خامسي پور                     94
سعيد                معصومه                        خان پور                       95
صفر                 مهسا                          خساره                         96
داریوش              حسينعلي                       خسروشاهي                      97
تویلي               مصطفي                         خسروي                         98
مهدي                اميررضا                       خسروي                         99
عليجان              امير                          خسروي                         100
محمدسعيد            محمد                          خطيبي قشمي                    101
عبدالرحمان          راحله                         خورسند                        102
عبدالعزیز           احمد                          دامني                         103
محمدصالح            احمد                          دامني                         104
حميد                انسيه                         درایتي                        105
راضي                حسنا                          درخشان                        106
موسي                خورشيد                        دریایي                        107
هادي                فاطمه                         دليري                         108
عباس                مژگان                         دهقان منشادي                  109
داود                زهرا                          دهقاني عشرت آباد              110
سعدي                عطيه                          ذوالفقاري                     111
محمدرضا             فاطمه                         رادمهر                        112
خليل                ابراهيم                       ربي هاوي                      113
منتظر               زهرا                          ربيعي فر                      114
كاظم                زینب                          رجب                           115
محمد                عبدالعزیز                     رحماني                        116
غالمحسين            بتول                          رحماني سرچشمه                 117
ذبيح اهلل            محمد                          رحمانيان                      118
عبداهلل            نعمت اهلل                     رحيمي                         119
یارمحمد             محمد                          رزم پوش                       120
حسنعلي              اميرحسين                      رضایي                         121
محمدرضا             فاطمه                         رضایي                         122
محمود               اميرعباس                      رضایي ادریاني                 123
حسن                 مهدي                          رضایي خوراني                  124
محسن                محمدسجاد                      رضایي فر                      125
عبدالرضا            مرضيه                         رضائي                         126
محمدصدیق            زینب                          رضائي                         127
رجبعلي              نرگس                          رضائي ادریاني                 128
علي ضامن            مریم                          رضائي ده شيبي                 129
مجيد                حسين                          رفيعي                         130
داود                محمد                          رمضاني                        131
جعفرعلي             فاطمه                         رمضاني خارواني                132
عبدالرئوف           صهيب                          رمضاني نشتيفاني               133
احد                 بهاره                         رنجبري                        134
درمحمد              عبدالباسط                     رندبلوچ                       135

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشوردر خصوص: 

نتایج حافظان قرآن مجید در آزمون کارشناسی ارشد سال 1400
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جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم 
نام پدرنامنام خانوادگيردیف
رسول                خالد                          ریگي                          136
محمدحنيف            ابراهيم                       ریگي                          137
صحبت                عبيداهلل                       ریگي بيداستري                 138
سيدمحسن             سيده محدثه                    رئيس الساداتي                 139
محمد                رباب                          رئيسي                         140
علي                 محمدامين                      زارع بيدكي                    141
مرتضي               سونيا                         زارعي                         142
احمد                سعيده                         زارعي                         143
محمد                رضا                           زارعي كریاني                  144
حيدر                مریم                          زندلشني                       145
اكبر                حسين                          زواران حسيني                  146
اكبر                محمدرضا                       زواران حسيني                  147
ایرج                زهرا                          زینالي                        148
رضا                 فاطمه                         زینلي                         149
سيدحسين             فاطمه                         ساجدي                         150
سيدمحمد             سيده طاهره                    ساجدي                         151
عبدالمجيد           عبداهلل                       سارباني                       152
محمدعلي             فاطمه                         ساالري نسب جوزمي              153
سيدرضا              سيداميرحسين                   سجادي                         154
محمد                حسين                          سحاریان پوري                  155
عليرضا              فاطمه                         سرافراز                       156
حسن                 صادق                          سرخي                          157
عليرضا              محمدمهدي                      سرگزي پور                     158
محمد                فاطمه                         سعادتي                        159
محمدجواد            ابوالفضل                      سقاي بيریا                    160
عبدالرحمن           عبداللطيف                     سقلي                          161
حسين                مهدي                          سلمانيان قهدریجاني            162
محمد                بهاره                         سلمانيان قهدریجاني            163
عبدالرحيم           محمد                          سليمي                         164
عباس                زهرا                          سواري                         165
صمد                 محمد                          سوري                          166
سيدمحمد             سيده فاطمه                    سيادت موسوي                   167
سيدعليرضا           سيدشهاب الدین                 سياهپوشان                     168
ابراهيم             حسين                          شاطري پوراصفهاني              169
عبدالغفار           حميرا                         شاه بخش                       170
علي مراد            طاهره                         شاه وردي شهركي                171
حسين                فاطمه زهرا                    شاهمرادي پورگسموني            172
احمد                معين الدین                    شاهوزهي مهر                   173
علي اصغر            مهدي                          شجاعي                         174
عباس                علي                           شجاعي اراني                   175
محمدشریف            آامنه                          شرفي زاده                     176
ابراهيم             فاطمه                         شریفي ویدوجي                  177
علي                 سميه                          شفيعي قهدریجاني               178
عبدالرسول           زهرا                          شكيبافر                       179
علي اكبر            عليرضا                        شوروزي                        180
عبدالواحد           احسان                         شه بخش                        181
عبداهلل              خداداد                        شهدادي                        182
رحيم                ام البنين                     شهالچشم سردرود                183
اسا                 رشيد                          شهنوازي جابر                  184
غالمحسين            مسعود                         شيرمحمدي حسيني ئي             185
محسن                مهدي                          شيروي                         186
یداهلل              حميد                          شيهكي                         187
عبدالرحمان          عبدالغفار                     صاحبدل مهرابادي               188
حسن                 محسن                          صادقيان رناني اصفهاني         189
محمد                محمدابراهيم                   صافي                          190
غالمعلي             ام هاني                       صالحي                         191
هدایت               محمدمهدي                      صالحي رزوه                    192
حسين                هما                           صفایي                         193
عبداالحد            محسن                          صمدزاده مهرآبادي              194
صفرعلي              اميد                          صمدیه                         195
هدایت               زهرا                          طالبي طالب بيگي               196
محمدعلي             فاطمه                         طغياني                        197
طه                  سينا                          طالئي كورانه                  198
جواد                فرشته                         ظرافتي اكمل                   199
حسن                 زهرا                          عادل پور                      200
محسن                محمد                          عاشوري                        201
سلمان               فاطمه                         عاشوري                        202
عباس                حمزه                          عامري پور                     203
مسعود               محمدامين                      عباسي                         204
محمدعلي             مائده                         عباسيان                       205
عبدالغفار           بتول                          عبدالرحيمي                    206
قاسم                محمد                          عبدالعلي نژاد                 207
قاسمعلي             حميده                         عبداللهي                      208
حجت اهلل             مليحه                         عبداللهي اصل                  209
سيد نورآقا           سيدحسن                        عبداللهي موسوي                210
وزیر                یاسين                         عثماني                        211
حسين علي            عصمت                          عسكر آبادي                     212
تولد                فاطمه                         عسكري مهارلوئي                213
سيدمجيد             سيد محمدصالح                   عطایي فرد                     214
محمدجواد            محمدمهدي                      عظيمي                         215
سيد حسين             فاطمه سادات                   علوي                          216
جهانبخش             محمد                          علي پور                       217
هاشم                معصومه                        عليزاده                       218
اسماعيل             محمد                          عناني                         219
عبدالحسين           اعظم                          غفوري                         220
اصغر                زهره                          غفوري قهدریجاني               221
علي اصغر            علي                           غفوري منش                     222

جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم 
نام پدرنامنام خانوادگيردیف
وحيد                حسين                          غالم آزاد                     223
محمود               غزل                           غنجي                          224
سيدمهدي             عطيه سادات                    غياثي                         225
اكبر                محمدهادي                      فاجر                          226
سيدعلي              سيدمحمدمهدي                   فاطمي نيا                     227
حسن                 مهدي                          فرامرزي                       228
سعيد                فاطمه                         فرجي                          229
قاسم                هانيه                         فرهادفر                       230
داوود               محسن                          فالح                          231
حميد                مهتاج                         فهيم                          232
فيض احمد            فاطمه                         فياضي                         233
ناصر                نرجس                          قادري                         234
ميكائيل             ندا                           قاسمي                         235
غالمرضا             الهام                         قاسمي بيستگاني                236
رضا                 معصومه                        قاضي خاني لي                  237
حسين                فاطمه                         قدوسي                         238
عبدالمحمد           زهرا                          قرباني                        239
تقي                 محمدمهدي                      قرباني                        240
محمدعلي             محمد                          قمري                          241
علي یار             حميدرضا                       كاظمي                         242
خليل اهلل            عبيده                         كبوداني نصرآاباد               243
یاسين               محمدیاسر                      كبوداني نصرآباد               244
گل محمد             سراج                          كرد                           245
محمدرسول            عبدالغفار                     كرد زابلي                      246
مصطفي               صفورا                         كردي جوزداني                  247
علي                 زهرا                          كرمي                          248
حسن                 امير                          كریم طاهري                    249
احمد                محمدمهدي                      كریمي                         250
داود                زهرا                          كریمي                         251
محسن                فاطمه معصومه                  كریمي                         252
عباس                فاطمه                         كریمي طاهري                   253
عباسعلي             زهرا                          كریميان فرد                   254
محمدرضا             طيبه                          كزازي وركانه                  255
محمدعلي             حميد                          كشاورز                        256
علي اصغر            محمدمهدي                      كشت كاران                     257
اكبر                محمدمهدي                      كفيري                         258
داداهلل             ابوبكر                        كوهساري                       259
سيدمهدي             سيده فاطمه                    كهربائي                       260
رضا                 فاطمه زهرا                    كياني رناني                   261
مرتضي               فاطمه                         گرجي                          262
رحمان بردي          یحيي                          گلدي                          263
نادر                زینب                          گلستاني حتكني                 264
نصراهلل             محمدعمر                       گمشادزهي                      265
اسماعيل             مهران                         گنجي                          266
اكبر                زهرا                          گندمكارن دليگاني              267
محمدعلي             محمدمهدي                      لطفي                          268
محمدتقي             مریم                          لطيفي                         269
نورمحمد             حميدرضا                       ماخونيكي                      270
شي محمد             انعام اهلل                    متقي                          271
فاضل                عباس                          مجلسي                         272
محمدرضا             محبوبه                        مجيدي                         273
عبدالسالم           داوود                         محبوبي كاریزكي                274
محمد                مجتبي                         محسني راد                     275
محمودرضا            حدیثه                         محمدحسين ميرزایي              276
محمودرضا            نفيسه                         محمدحسين ميرزایي              277
عبدالرحمن           علي                           محمدیان                       278
حسن                 محمدرضا                       محمودي                        279
محمداسماعيل         مریم                          مختاري                        280
نعمت اهلل            حسن                           مختاري                        281
غالمحسين            فاطمه                         مختاري حسن آباد               282
موسي                عباس                          مدبرپور                       283
شعبان علي           محمدجواد                      مسلمي                         284
رمضان               مرضيه                         مظفري شمسي                    285
جعفر                رقيه                          مظلومي ابوخيلي                286
سيدمسلم             سيدمحمدمهدي                   معمره                         287
منصور               علي اكبر                      معيني                         288
عبداهلل              ابراهيم                       مقدمي فرد                     289
غالم محمد           نعمت                          مالزهي                        290
محمود               احسان                         ملك زاده اشلوبالغ             291
صادق                سعيد                          منتشلو                        292
علي                 محمدمهدي                      منتظري                        293
سبزعلي              وحيده                         منصورفالح                     294
سعيد                عال                           منصوري                        295
قربانعلي            سميه                          مؤذني                         296
مرتضي               زهرا                          مؤذني قهدریجاني               297
سيد اژدر             سيده سميه                     موسوي                         298
ناصر                علي                           موسوي                         299
سيد شهاب الدین        سيد محمدسعيد                   موسوي                         300
سيدمصطفي            یگانه سادات                   موسوي قوام آباد               301
سيدقاسم بگ          فاطمه سادات                   موسوي نيك                     302
مسعود               محمدعلي                       موسي پور                      303
ناصر                مصطفي                         مؤمني                         304
سيدابوالحسن         سيده فاطمه                    مهدوي                         305
قاسم                محمدصادق                      مهرآور                        306
رضا                 علي                           ميربلوچ                       307
رسول بخش            عبدالسالم                     ميربلوچزهي                    308
ولي                 مهشيد                         ميرزاپور                      309

جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم 
نام پدرنامنام خانوادگيردیف
محمد                ساره                          ميرزاحكيمي                    310
محمد                وحيد                          ميرزادوستي                    311
سيدمحمدباقر         سيدمحمدحسين                   ميرزاطباطبائي                 312
حاجي احمد           فاطمه زهرا                    ميرزایي حسنوند                313
حسين                رضا                           ميرزائي                       314
سيدعباس             سيده فاطمه                    ميریان                        315
یعقوب               احسان                         نادري                         316
مرتضي               ریحانه                        نجارزادگان                    317
محمدصالح            محسن                          نجف                           318
عباسعلي             عليرضا                        نجفي                          319
غالمحسن             فاطمه                         نجفي واحد                     320
رضا                 سيده زهرا                     نژادالحسيني                   321
حجت                 نسيم                          نصرآبادي                      322
بختيار              علي                           نظري                          323
حسين                ریحانه                        نظري                          324
نریمان              عسل                           نعمتي ماسوله                  325
رحمان               فاطمه                         نوازني                        326
عبدالشكور           یحيي                          نوتي زهي                      327
فرض اهلل             معصومه                        نوروزي                        328
حسين                كبري                          نوري                          329
غالمرضا             زهرا                          نوري پركستاني                 330
فيض محمد            قاسم                          نوري دشتي                     331
حميد                لقمان                         نيریزي                        332
عبدالكریم           امينه                         نيسي                          333
مهدي                امنه                          واضحي اشتياني                 334
عباس                پارسا                         ورواني فراهاني                335
رضا                 سارا                          وظيفه دان                     336
سيدحميد             زهراسادات                     هاشمي                         337
علي                 امين                          هاشمي                         338
عجيل                علي                           هاشمي                         339
نورمحمد             عبداهلل                       هاشمي اصل                     340
علي اكبر            حسين                          همت فر                        341
سيدجالل             مليكاسادات                    همراخان باجگيري               342
علي قلي             فرشته                         یاراحمدي                      343
محمدعلي             فاطمه                         یاوري                         344
تقي                 ریحانه                        یعقوبي                        345
قوچعلي              سميه                          یوسفي                         346

جدول 2( داوطلبان دارنده مدرك رسمي کارشناسي علوم قرآني
نام پدرنامنام خانوادگيردیف

محمدحسين            فاطمه                         اسدي                          1
محمد                گالله                         اسدي تازه آباد                2
مسعود               رضا                           اسفندیاري كركرق               3
فقيرمحمد            محمداسحق                      آسوده                         4
سيدمحسن             ليلي                          اعتباري                       5
حميد                فاطمه                         اميري لنگلي                   6
عباسعلي             مریم                          برزگر                         7
حسين                طيبه                          برزگراصل                      8
احمد                قاسم                          بيجاوي                        9
سيفعلي              نسرین                         حمزه پور                      10
اسماعيل             ليال                          خزایي پول                     11
سيف اهلل            محبوبه                        دهقاني دستجردي                12
احمد                آیدا                          راوندلنگرودي                  13
محمدعلي             محبوبه                        رجب زاده خراستانه             14
احمدقلي             ماهرخ                         رفيعي                         15
مجتبي               مهدي                          رمضاني                        16
مهدي                محمدحسين                      رمضاني                        17
محمد                مظاهر                         رمضاني مباركه                 18
عبدالمجيد           وحيد                          ریگي                          19
عيسي                اعظم                          زارعكار                       20
محمد                عارف                          زارعي                         21
احمد                الهه                          سبزه                          22
ولي                 محمدهاشم                      سپاهي                         23
كریم                زهرا                          سلماني پور                    24
كریم                سونيا                         سلماني پور                    25
شریف                عبدالقدوس                     شه بخش                        26
عباس                ابراهيم                       شهابي                         27
مراد                ميالد                         صبورزاده                      28
ابوالقاسم           صدیقه                         عباسي پلگ آباد                29
علي محمد            محمدجواد                      غالميان                       30
محمد                عطيه                          فتحي قره بابا                 31
رمضان               ساجده                         فوالدي                        32
فيض اهلل             هادي                          محمدي                         33
ابوالحسن            منصوره                        محمدي                         34
سيد تيمور            سيد علي                        موسوي                         35
سيد عدنان            هاشميه                        موسوي                         36
خميس                كلثوم                         مولوي                         37
سيد باقر             خدیجه سادات                   مهجوري                        38
سيد مرتضي            زهرا سادات                     مهدوي                         39

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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ــاعت و  ــر در س ــو 90 کیلومت ــرعت آه ــد س  می گوین
ســرعت شــیر 57 کیلومتــر در ســاعت اســت؛ امــا چــرا  
هنگامــی کــه شــیر، آهــو را تعقیــب می کنــد، بســیاری 
از اوقــات او پیــروز میــدان می شــود؟ تنهــا دلیلــش آن 
اســت کــه در ایــن مســابقۀ تعقیــب وگریــز، آهــو مــدام 
ــا و  ــیر، تنه ــد و ش ــگاه می کن ــه پشــت ســر خــود ن ب
تنهــا، بــه هــدف خــود، یعنــی آهــو، خیــره می شــود.

ایــن مثــال بــرای شــما عزیــزان کنکــوری هــم صــدق 
ــی  ــابقۀ علم ــن مس ــد در ای ــر می خواهی ــد. اگ می کن
پیــروز میــدان باشــید، نبایــد مــدام بــه اشــتباهاتی که 
در گذشــته کرده ایــد،  فکــر کنیــد یــا از اینکــه نســبت 
ــری  ــۀ ضعیف ت ــاده، پای ــوی و آم ــوزان ق ــه  دانش آم ب

ــی  ــرژی منف ــود ان ــه خ ــید و ب ــران باش ــد، نگ داری
بدهیــد. بایــد در ایــن مســابقه، مهم تریــن رقیــب خود 
را در مســیر آمادگــی بــرای آزمــون سراســری، فقــط 
ــان بدانیــد؛ چــرا کــه مقایســه کــردن  و فقــط، خودت
وضعیــت درســی خودتــان بــا ســایر افــراد، کار بســیار 
ــّد نظــر  ــن نکتــه را م ــد ای اشــتباهی اســت. شــما بای
داشــته باشــید کــه همــۀ افــراد شــبیه هــم نیســتند؛ 
بنابرایــن، مقایســه وضعیــت درســی بــا ســایر رقبــای 
خــود در کالس درس و مدرســه، اشــتباه محــض 
ــان را  ــالش خودت ــت ت ــت نهای ــما می بایس ــت. ش اس
ــۀ  ــته و هفت ــه روز گذش ــبت ب ــا نس ــد ت ــه کار ببری ب

ــان، عملکــرد بهتــری داشــته باشــید؛ قبــل خودت

ــن  ــه ای ــد ب ــه بتوانی ــرای  اینک ــر، ب ــن خاط ــه همی  ب
ــزی درســی  ــر برنامه ری ــه دفت ــاز ب نتیجــه برســید، نی

ــد. داری
دفتــر برنامه ریــزی باعــث می شــود کــه شــما در 
مــورد نحــوۀ درس خوانــدن، ســرعت مطالعاتــی، 
ــی  ــات کاف ــان، اطالع ــد و غیرمفیدت ــاعت های مفی س
ــد  ــات، بتوانی ــن اطالع ــت ای ــا ثب ــید و ب ــته باش داش
ــکار های  ــل ورزش ــت مث ــد. درس ــا کار کنی روی آنه
ــرای  ــد و ب ــه ای کــه رکوردشــان را ثبــت می کنن حرف
ــوز  ــک دانش آم ــد، ی ــالش می کنن ــردن آن، ت ــر ک بهت
کــه دارای هــدف اســت نیــز، بــا ثبــت کــردن ســاعت 
مطالعــه اش، تــالش می کنــد کــه هــر هفتــه اش بهتــر 

ــۀ قبــل باشــد. از هفت

چگونه برنامه ریزی درسی کنیم؟
اکنون چه می کنید؟

ــد، در  ــام می دهی ــول روز انج ــه در ط ــی را ک کارهای
ــد  ــر کنی ــال، ذک ــرای مث ــید؛ ب ــر بنویس ــن دفت ای
ــوید؟  ــدار می ش ــواب بی ــی از خ ــه زمان ــه: چ ک
ناهــار  و شــام خوردنتــان چقــدر زمــان 
ــد؟  ــۀ روز می خوابی ــا در میان ــرد؟ آی می ب
انجــام  صــرف  را  روز  در  چقــدر 
ــور  ــا حض ــری ی ــای کامپیوت بازی ه
می کنیــد؟  مجــازی  فضــای  در 
چقــدر تلویزیــون می بینیــد یــا 
می دهیــد؟  گــوش  موســیقی 
وقتــی زمان هــای انجــام امــور یــاد 
ــد،  ــن کنی ــت تعیی ــا دق ــده را ب ش
هــم زمان هــای آزادتــان معلــوم 
کــه  زمان هایــی  هــم  و  می شــود 

برای یک حضور موفق در کنکور:

برنامه ریزی درسے داشته باشید
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ــه بطالــت هــدر مــی رود و می توانیــد آنهــا را حــذف  ب
کنیــد یــا حداقــل کمتــر بــه آنهــا بپردازیــد، مشــخص 

می شــود.

جّوگیر نشوید
روزانــه،  اهــداف  بایــد  برنامه ریــزی خــوب،  یــک 
هفتگــی و ماهانــه داشــته باشــد؛ یعنــی فقــط نگاهــی 
کوتــاه مــدت نداشــته باشــد؛ چــون وقتــی شــما فقــط 
برنامه ریــزی کنیــد، حجــم  بــرای مدتــی کوتــاه 
ــد و  ــک روز می گذاری ــرای ی ــا را ب ــادی از درس ه زی
تصــور می کنیــد کــه می توانیــد از پــس ایــن مطالعــۀ 
حجیــم و پرمشــقت برآییــد؛ امــا در عمــل فقــط چنــد 
ــت  ــه رعای ــد ب ــه می توانی ــک هفت ــت ی ــا در نهای روز ی
ــک  ــرای ی ــس ب ــید؛ پ ــد باش ــه ای پای بن ــن برنام چنی
ــا  ــد  ت ــه بتوانی ــد ک ــزی کنی ــان طــوری برنامه ری روزت
ــرای آن  ــه اج ــری ب ــون سراس ــزاری آزم ــان برگ زم

ــید.  ــد  باش متعه
ــه  ــه مدرس ــی ک ــد در روزهای ــروع می توانی ــرای ش ب
داریــد، از ســه یــا چهــار ســاعت مطالعــه در روز آغــاز 
ــا هفــت ســاعت  ــه شــش ی ــه مــرور آن را ب کنیــد و ب
ــا  ــار ی ــم از چه ــل ه ــای تعطی ــانید، و در روزه برس
پنــج ســاعت مطالعــه در روز شــروع کنیــد و آن را بــه 
هشــت تــا ده ســاعت برســانید؛ حتــی شــاید بــه مــرور 
هــم بتوانیــد بیــش از ده ســاعت در روزهــای تعطیــل 

مطالعه کنیــد.
ــم  ــک حک ــزی، ی ــه برنامه ری ــید ک ــته باش ــه داش توج
قطعــی نیســت و شــما بایــد شــرایط و توانمندی هــای 
ــر  ــد و ب ــر بگیری ــزی در نظ ــع برنامه ری ــود را موق خ
اســاس آن جلــو برویــد؛ امــا در عیــن حــال، مواظــب 

باشــید کــه خــود را نیــز دســت کــم نگیریــد!

تک درس مطالعه نکنید
دروس  فقــط  یــا  یــک درس  فقــط  روز،  یــک  در 
اختصاصــی یــا دروس عمومــی را مطالعــه نکنیــد. بــه 
ــر  ــود را در ه ــت خ ــد از وق ــول 70 درص ــور معم ط
روز می توانیــد بــه دروس اختصاصــی و 30 درصــد 
ــه دروس عمومــی اختصــاص دهیــد؛ امــا ایــن  آن را ب
ــکان دارد  ــی نیســت؛ چــون ام ــک حکــم کل حکــم، ی
ــر  ــی، توانمندت ــک درس اختصاص ــی در ی ــه داوطلب ک
از یــک درس عمومــی باشــد و نیــاز داشــته باشــد کــه 
ــتر از دروس  ــی بیش ــی، حت ــک درس عموم ــرای ی ب

ــذارد. ــت بگ ــود، وق ــی خ اختصاص
نکتــه دیگــر اینکــه مباحــث پیچیــده و ســخت را زمانی 
مطالعــه کنیــد کــه کارآیــی و تــوان ذهنــی بیشــتری 
ــت هایی را کــه  ــا حــد ممکــن، تعداد تس ــد، و ت داری
قــرار اســت در یــک هفتــه کار کنیــد، مشــخص کنیــد 
ــد. ــزی کنی ــم برنامه ری ــت ها ه ــد برای تس ــا بتوانی ت

مرور کنید
 مـــرور مباحــث مطالعه شــده، باعـــث تســـلط شــــما 
کــه  بپذیریــد  بایــد  می شــود.  مباحــث  آن  روی 
ــه باهــوش باشــد،  ــدر هــم ک ــب، هــر چق ــک داوطل ی
نمی توانــد بــا یــک بــار مطالعــۀ مبحثــی خــاص، 
بــه درک درســتی از آن برســد و تســلط الزم را در 
ــزی  ــاً در برنامه ری ــس حتم ــد؛ پ ــدا کن ــث پی آن مبح
خــود، زمانــی را بــه مــرور مطالــب اختصــاص دهید. در 
پایــان هفتــه هــم زمانــی را مشــخص کنیــد کــه اگــر 
در طــول هفتــه، بنــا بــه هــر علتــی، نتوانســتید درســی 
را مطابــق بــا برنامه ریــزی خــود مطالعــه کنیــد، در آن 
ــه  زمــان  بتوانیــد ایــن کــم کاری را جبــران کنیــد؛ ب
ــام  ــه انج ــه را ب ــان هفت ــد پای ــال، می توانی ــوان مث عن

ــد. ــن کار اختصــاص دهی ای

استراحت و تفریح؛ نیازهای الزم
شــما یــک ربــات نیســتید و نمی توانیــد حداقــل 
ــه  ــی ک ــد. داوطلب ــط درس بخوانی ــداوم فق ــاه م 9 م
ــود،  ــتراحت خ ــح و اس ــان تفری ــه زم ــه ب ــدون توج ب
برنامه ریــزی می کنــد. بعــد از مدتــی کوتــاه از پــا 
ــز  ــده ای نی ــد. ع ــا می کن ــز را ره ــه چی ــد و هم می افت
ــاص  ــح اختص ــتراحت و تفری ــه اس ــادی را ب ــان زی زم
می دهنــد. ســعی کنیــد کــه جــزو هیــچ یــک از ایــن 
ــک  ــد از ی ــط، بع ــور متوس ــه ط ــید. ب ــروه نباش دو گ
ســاعت و نیــم مطالعــه، بیســت دقیقــه تــا نیــم ســاعت 

ــت. ــی اس ــردن، منطق ــتراحت ک اس
ــل  ــیاری کام ــز و هوش ــدن برای تمرك ــوب خوابی خ
ــاعت  ــت س ــا هش ــش ت ــاً ش ــس حتم ــت؛ پ الزم اس
ــز   ــح نی ــرای تفری ــید. ب ــته باش ــبانه داش ــواب ش خ
زمانــی را در نظــر بگیریــد؛ مثــاًل آخــر هفته هــا نیمــی 
ــد، اختصــاص  ــه تفریحــی کــه دوســت داری از روز را ب
بدهیــد؛ امــا نبایــد پرداختــن بــه ایــن تفریحــات، شــما 

را از مســیر مطالعاتی تــان دور کنــد.

مکتوب کنید
بــه صــورت  ثبــت ســاعت مطالعاتــی هــر درس 
باعــث  شــده،  زده  تســت های  تعــداد  و  جداگانــه 
ایجــاد یــک مقیــاس اندازه گیــری می شــود. از طریــق 
ــه  ــبت ب ــه نس ــد ک ــد بفهمی ــاس می توانی ــن مقی ای
ــان را  ــا خودت ــته اید ت ــدر پیشــرفت داش ــه ق ــل، چ قب
ــان  ــر عملکردت ــا اگ ــد؛ ی ــا بدهی ــر از گذشــته ارتق بهت
نســبت بــه قبــل افــت کــرده اســت، بــرای بهبــود آن 
ــردن  ــر ک ــل، پ ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــزی کنی برنامه ری
ــد.   ــّدی بگیری ــی ج ــود را خیل ــزی خ ــر برنامه ری دفت
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تحصیلی،  سوابق  مربوطه،  قانونی  مراجع  مصوبات  اساس  بر  و  اخیر  سال های  طی 
نقش تعیین کننده ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات 
از  استفاده  با  آموزشی،  خدمات  تعاونی  شرکت  لذا  است؛  نموده  ایفا  عالی  آموزش 
بیش از دو دهه تجربه در طراحی و برگزاری آزمون های آزمایشی به منظور آمادگی 
طراحی  به  اقدام   1401  -1400 تحصیلی  سال  برای  متوسطه،  دوره  دانش آموزان 
آزمون های تابستانه، مرحله ای و جامع برای دانش آموزان پایه یازدهم )دوره متوسطه( 
نموده است. این آزمون ها، با ماهیتی جدید ازنظر محتوا، بودجه بندی و اجرا، گامی 
مورد  است  امید  که  است  زمینه  این  در  موجود  نیاز  به  پاسخگویی  جهت  در  مهم 
توجه دانش آموزان عزیز سال یازدهم متوسطه و همچنین مشاوران و دست اندرکاران 

دبیرستان های دوره دوم متوسطه قرار گیرد.

آزمون های آزمایشی سنجش ِ یازدهم دارای ویژگی های زیر است:
برای شرکت  دانش آموزان  نمودن  آماده  تستی که، ضمن  مفهومی  P ارائه سؤاالت 
در امتحانات نوبت اول و پایانی نوبت دوم پایه یازدهم، زمینه آشنایی و مهارت این 
دانش آموز  برای  بعد،  سال  سراسری  آزمون  سؤاالت  به  پاسخگویی  برای  را  عزیزان 

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

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

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

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

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش یازدهم:
این آزمون ها در 3 فاز کلی»تابستانه، مرحله ای و جامع« و در 12 نوبت برگزار می شوند.

شهریور  و  مرداد  ماه  های  و در  دو نوبت  در  است که  تابستانه  آزمون های  اول،  فاز 
کلی  مرور  و  بررسی  تابستانه،  آزمون های  اصلی  شد. هدف  خواهند  برگزار   1400

مطالب کتاب های درسی پایۀ دهم خواهد بود.
توجه: آزمون های تابستانه، فقط برای سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم 

تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.
فاز دوم، آزمون های مرحله ای است که در هشت نوبت از ابتدای سال تحصیلی تا پایان 

اسفند 1400 برگزار خواهند شد. آزمون های مرحله ای، بر اساس تقسیم بندی منابع 
تقسیم بندي هاي  طبق  آزمون،  از  مرحله  هر  در  به طوری که  می شود؛  برگزار  درسی 
انجام شده، از داوطلبان امتحان به عمل می آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر مرحله، از 
قسمت یا قسمت های مربوط به مراحل قبل نیز امتحان گرفته می شود؛ لیکن در هر 
مرحله، سؤاالت امتحاني، با تأکید بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود 
)براي مثال، در مرحله سوم آزمون، قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور 

شده است؛ با این تأکید که بیشتر سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
پایۀ  درسی  کتاب های  مطالب  به  دقیق تر  نگاه  و  بررسی  آزمون ها،  این  کلی  هدف 
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی است؛ در  ارزیابی  و  یازدهم 
این میان، آزمون ویژه ای )آزمون مرحلۀ 5( نیز در نظر گرفته  شده است که در پایان 
امتحانات نوبت اول، در تاریخ 1400/10/24 برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندی 
مطالب نوبت اول است که پس از امتحانات تشریحی نوبت اول برگزار خواهد شد و 
طبق آن، آمادگی دانش آموزان بر اساس پرسش های چهارگزینه ای استاندارد مرتبط 

با مطالب این نوبت تحصیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
فاز سوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت در ماه  های فروردین و اردیبهشت 
پرسش های  با  دانش آموزان  کامل  آشنایی  آزمون ها،  این  شد. هدف  خواهد  برگزار 

چهارگزینه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1401 است.
پس از برگزاری هریک از آزمون های مرحله ای و همچنین آزمون جامع، کارنامه ای 
با اطالعات بسیار مفید و ارزنده شامل نمره خام دروس، میانگین نمرات خام نفرات 
برتر، رتبه در هر درس و رتبه کل در مقایسه با داوطلبان شهر، استان و کشور و نمره 
کل عمومی و اختصاصی در زیرگروه های آزمایشی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد 
تا داوطلبان بر اساس اطالعات مندرج در این کارنامه ها از میزان آمادگی خود در هر 
آزمون  برگزاری  تا  نقاط ضعف خود  رفع  به  نسبت  و  یافته  آگاهی  آزمون  از  مرحله 
مرحله بعد اقدام نمایند، و در نهایت نیز با شرکت در آزمون ها آمادگی الزم را برای 

شرکت در امتحانات پایانی نوبت دوم )سال 1401( کسب  نمایند.

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

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

حضوری(.
از آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم، در بعدازظهر همان  نتایج هر نوبت  کارنامه 
آموزشی  تعاونی خدمات  اینترنتی شرکت  سایت  طریق  از  آزمون،  هر  برگزاری  روز 
به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. ضمناً به اطالع دانش آموزان 
و  مصوبات  آخرین  اساس  بر  آزمایشی،  آزمون های  کل  نمره  محاسبه  که  می رساند 
ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد. همچنین نمره آزمون دروس 
)با  عمومی  آزمون  نمره  اساس  بر  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی،  و  عمومی 
توجه به ضرایب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسیم 

اطالعیه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهم 
ویژه دانش آموزان پایه یازدهم )دوره دوم متوسطه( سال تحصیلی 1401-1400
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برای  مناسبی  تجربه  امر می تواند  این  که  محاسبه می شود،   بر مجموع کل ضرایب 
دانش آموز در ارتباط با شرکت در آزمون سراسری سال بعد باشد.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

 با توجه به درخواست دانش آموزان، متقاضیانی که کلیه مراحل آزمون  های مرحل ه ای )8 مرحله(
و جامع )2 نوبت( را به صورت یکجا ثبت  نام نمایند نیز می توانند از تخفیف 20درصدی 

ثبت نام بهره مند گردند.
با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
سنجِش  آزمون های  بتوانند  تمایل،  صورت  در  عزیز،  دانش آموزان  تا  است  گردیده 
یازدهم 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 که 
هر یک مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها، دانش آموز را گام  به  گام آماده تر 
می نماید، لذا توصیه می شود که دانش آموزان عزیز، در کلیۀ آزمون های مرحله ای و 

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

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

آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم، از تخفیف 20 درصدی نیز بهره مند شوند.
توجه شود که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی دانش آموز، 
برنامه ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را محاسبه و ارائه می نماید.

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

ثبت نام در این آزمون ها اقدام و کدرهگیري دریافت نمایند.

نکته مهم: الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده 
ثبت نام نهایی دانش آموز نبوده و الزم است که متقاضیان، بعد از خرید کارت اعتباری 

)دریافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لینک ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود 
را نهایی و شماره پرونده و کد پی گیری 16 رقمی را دریافت نمایند.

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

13:30 الی 16:00.

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

شماره تلفن های 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمایند.

نکات مهم:
1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، از جمله آزمون جامع نیز، در این مرحله 

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

و انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به  عمل آورند.

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

با استفاده از این روش هم نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام نمایند. 

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

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

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

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

پیرو انتشار اطالعیه مورخ 1400/06/10 در خصوص اعالم رشته ها و مواد امتحاني آزمون 

ورودي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401، به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت 

در آزمون فوق می رساند که اصالحات و تغييرات هر یک از مجموعه هاي امتحاني 

مندرج در زیر این اطالعيه كه در سایت سازمان سنجش آمده است، اعالم مي گردد.

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

 اصالحات و تغییرات مجموعه هاي امتحاني 

در آزمون کارشناسي  ارشد ناپیوسته سال 1401
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و  درهم  چهره ای  با  کالس،  شروع  از  بعد  دقیقه   10
خسته از راه می رسد. وقتی دلیل تأخیرش را می پرسم، 
امروز  و  نیست  خوش  »حالم  می گوید:  بی حوصلگی  با 
ادامه  و  نداشتم.«  را  جایم  از  شدن  بلند  توان  اصاًل 
می دهد: »مدتی است که حوصلۀ هیچ کس و هیچ چیز 
را ندارم و روزهایم باری به هر جهت می گذرد؛ حتی از 
خودم بیزارم؛ از اینکه وقتم را به بطالت تلف می کنم؛ از 
اینکه هر روز به خودم قول  از  اینکه درس نمی خوانم؛ 
می دهم که به  انجام کارها و وظایفم متعهد باشم، اما 
به قولم عمل نمی کنم. خالصه اینکه از همه کس و همه 

چیز خسته شده ام.«  
واقعیت این است که بسیاری از ما، در برهه هایی از زمان، 
درگیر حس هایی منفی از این نوع می شویم و از خودمان 
و وضعیتمان گله داریم و نمی دانیم که چگونه از حال 
بد به سوی حال خوب قدم برداریم؛ اما آیا می دانید که 
برای رسیدن به یک حال خوش و فرار از این احساسات 
منفی، تنها یک دقیقه زمان نیاز است؟ یک دقیقه زمانی 
که باید به خود اختصاص داد؟ کافی است که یک دقیقه 
توقف کنید، نگاه کنید و خوب گوش بدهید و سپس از 
می توانم  اکنون  که  کاری  بهترین  که  بپرسید  خودتان 
انجام بدهم، چیست، و سپس به آن چه عقلتان حکم 

می کند، گوش بدهید. 
حس  می توان  کردن  حمام  یک  با  گاهی  کنید  باور 
دنیا  سپس  و  شد  خوشحال تر  و  کرد  تجربه  را  خوبی 
اوج خستگی و کالفگی،  را طور دیگری دید. شاید در 
فقط کافی است که گوشۀ خلوتی را پیدا کنید و روی 
زمین بنشینید و پاهایتان را دراز کنید و چشم هایتان 
را ببندید و آرام نفس عمیق بکشید و یک دقیقه برای 
به  که  دهید  اجازه  دقیقه  یک  بگذارید.  وقت  خودتان 
هیچ چیز جز خودتان فکر نکنید تا بتوانید از »خودتان« 
نگران،  عصبانی،  ما  وقتی  اوقات،  اکثر  بگیرید.  کمک 
خسته یا مضطرب هستیم، برای این است که به خودمان 
توجه نمی کنیم. ما اجازه می دهیم که شرایط و محیط 
اطرافمان، روحمان را درگیر احساس های منفی کند و 
خودمان را این وسط فراموش می کنیم. ما نگران حرف 
و قضاوت دیگران هستیم و نظر آنها برایمان مهم تر از 
حس و حال خودمان است و کم کم عالیق خود را در 
که  حالی  در  می دهیم؛  قرار  دیگران  خواسته های  پس 

به خودمان  این دغدغه ها  از  فارغ  دقیقه  فقط یک  اگر 
ما  کرد.  خواهیم  پیدا  را  خوبی  راهکارهای  بیندیشیم، 
باید در آن یک دقیقه، صادقانه فکر کنیم که به راستی 
چه چیزی ما را شاد می کند و به چه نیاز داریم )توجه 
و  دارد(  فرق  با خواستن  داشتن  نیاز  که  باشید  داشته 
چه چیزی برای ما بهترین است )نه اینکه دیگران چه 

چیزی را برای ما بهترین می دانند(. 
برای مثال، داوطلبی که به خاطر دوست و آشنا درس 
می خواند، مشخص است که در فشار درس ها خسته و 
کالفه می شود و در هر فرصتی مایل است که به خانواده، 
معلم ها و ... ثابت کند که دارد اذیت می شود و سختی 
دیگران  که  دارد  انتظار  او  می کند.  تحمل  را  زیادی 
برایش دلسوزی کنند، و حتی بعضی از داوطلبان مایل 
شریک  سختی  این  در  نیز  خانواده  افراد  که  هستند 
و  ناراحت  آنها  خوشگذرانی  و  خوشحالی  از  و  باشند 
عصبانی مي شوند؛ در حالی که اگر یک دقیقه، فقط و 
انتخاب  بهترین  به خودشان فکر کنند، می توانند  فقط 
باشند.  داشته  خود  بعدی  روزهای  و  ساعت ها  برای  را 
داوطلبی که درس خواندن را دوست ندارد یا به رشته 
یا دانشگاه خاصی به طور جدی فکر نمی کند، می تواند 
با خانواده اش صحبت کند و به جای آنکه وقت خود را 
صرف درس خواندن اجباری کند، حداقل بخشی از وقت 
خود را صرف انجام کارهای مفید دیگر کند، و داوطلبی 
که هدفی تعیین شده و مشخص دارد، مي تواند با قبول 
سختی مسیر، از غر زدن دست بردارد و با شادمانی و 

نشاط، در مسیری که انتخاب کرده است، گام بردارد.
جالب اینجاست که وقتی از خودمان مراقبت می کنیم و 
برای خودمان وقت می گذاریم، نسبت به خود و دیگران، 
هستیم  شادتر  و  سرحال تر  و  می شویم  عصبانی  کمتر 

و بهتر کار می کنیم و با دیگران برخورد 
انجام  به  همیشه  زیرا  داریم؛  بهتری 
می کنیم  احساس  که  می پردازیم  کاری 
خود،  از  مراقبت  با  و  است،  اولویت  در 
سالم  و  متعادل  حالت  در  را  زندگی مان 
هرگز  خاطر  همین  به  و  مي داریم  نگه 

احساس خستگی و ناراحتی نمی کنیم. 
وقتی برای خود وقت می گذاریم، دیگر در 
نخواهیم  ایثارگری  ادعای  دیگران  مقابل 

بود.  نخواهیم  متوقع  هیچ کس  از  نتیجه،  در  و  داشت 
دقت کنید که دلیل توقع ما این است که فکر می کنیم  
به خاطر دیگران، در حق خودمان کوتاهی کرده ایم؛ پس 
آنها باید قدر ما را بدانند، و اگر جز آن چه ما از این افراد 
»نمک نشناس«  برچسب  با  کنند،  رفتار  داریم،  انتظار 
بسیار غمگین  را سرزنش می کنیم و خودمان هم  آنها 

خواهیم شد. 
برای  و  خود  به  دقیقه  یک  وقتی  اوقات،  از  بسیاری 
در  چقدر  که  می شویم  متوجه  می کنیم،  فکر  خودمان 
و  گرفتن  کمک  برای  خوبی  پتانسیل های  اطرافمان 
پیشرفت کردن داریم؛ اما ما آن قدر غرق غر زدن و حس 
طلبکاری بوده ایم که نمی توانسته ایم آنها را ببینیم یا اگر 
هم آنها را می دیده ایم، نمی دانسته ایم که به چه شیوه ای 
باید از آنها یاری بخواهیم تا در هنگام بروز مشکالت، با 

آغوش باز همراهی مان کنند. 
داستان زیر به خوبی بیانگر همین امر است: 

خانه اش  به سقف  که  در سیالب های شدیدی  »مردی 
رسیده بود، گرفتار بود و آب هر لحظه او را بیشتر در خود 
فرو می برد. عده ای به کمک او شتافتند و می خواستند 
آنها،  با  همراهی  جای  به  مرد،  ولی  دهند،  نجات  را  او 
مدام از شرایطی که برایش پیش آمده بود، گله می کرد 
و می گفت که خدایا خودت کمکم کن و شرایط را به 

حالت اول برگردان، و در نهایت متأسفانه غرق شد !
گفت:  و  کرد  شکایت  خداوند  از  رفت  بهشت  به  وقتی 
داد:  جواب  خداوند  ندادی؟!«  نجات  مرا  چرا   ! »خدایا 
و  خوب  انسان  چند  با  هلیکوپتر  یک  و  قایق  دو  »من 
پشت  آنها  به  اما خودت  فرستادم،  تو  به کمک  دلسوز 

کردی !«

در باب وقت گذاشتن برای خود :

گاهے دمل برای خودم تنگ مے شود !
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ــه ـ ســه«،  ــه »شــش ـ س ــار« ب ــج ـ ســه ـ چه ــام آموزشــی از »پن ــر نظ ــا تغیی ب
شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی بــر آن شــده اســت کــه آزمون هــای آزمایشــی 
اســتاندارد را بــرای دانش آمــوزان ســال اول دوره دوم متوســطه )پایــه دهــم( 

ــد.  ــزار نمای برگ
شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی، بــه منظــور آمادگــی دانش آمــوزان دوره 
متوســطه، بــرای ســال تحصیلــی 1400- 1401 اقــدام بــه طراحــی آزمــون  هــای 
ــوده  ــم )دوره دوم متوســطه( نم ــه ده ــوزان پای ــرای دانش آم ــع ب ــه ای و جام مرحل
ــرا  ــدی و اج ــوا، بودجه بن ــر محت ــد از نظ ــی جدی ــا ماهیت ــا، ب ــن آزمون ه ــت. ای اس
گامــی مهــم در جهــت پاســخگویی بــه نیــاز موجــود در ایــن زمینــه اســت کــه امیــد 
اســت مــورد توجــه دانش آمــوزان عزیــز پایــه دهــم متوســطه و همچنیــن مشــاوران 

ــرد. ــرار گی ــطه ق ــتان های دوره دوم متوس ــت اندرکاران دبیرس و دس

ــر  ــای زی ــم دارای ویژگی ه ــنجش ِ ده ــی س ــای آزمایش آزمون ه
می باشــد:

P آشنایی با شیوۀ درست مطالعۀکتاب  های درسی؛
P ممارست و تمرین در مدیریت و استفادۀ درست از زمان؛

P کاهش تدریجی استرس و هیجانات احتمالی شرکت در امتحانات؛
ــال  ــول س ــر درس، در ط ــود در ه ــف خ ــاط ضع ــوز از نق ــش  آم ــی دان P آگاه

تحصیلــی؛
P آشــنایی بــا محتــوای ســؤاالت هم تــراز بــا امتحانــات نوبــت اول و نوبــت دوم در 

قالــب پرســش  هــای چهــار گزینــه  ای اســتاندارد در هــر درس؛  

ــت.  ــر اس ــدول زی ــرح ج ــه ش ــا ب ــدی آزمون ه ــوۀ زمان بن  نح
ــورخ 1400/04/26  ــنبه م ــام از روز ش ــروع ثبت ن ــان ش ــًا زم ضمن

اســت:

نحوه برگزاری آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:
ــزار  ــت برگ ــع« و در ده نوب ــه ای و جام ــی» مرحل ــاز کل ــا در دو ف ــن آزمون ه ای

می شــوند. 
فــاز اول، آزمون هــای مرحلــه ای اســت کــه در هشــت نوبت از ابتــدای ســال 
تحصیلــی جــاری تــا پایــان اســفند 1400 برگــزار خواهنــد شــد. آزمون های 
ــه  ــزار می شــود؛ به طوری ک ــع درســی برگ ــر اســاس تقســیم بندی مناب ــه ای ب مرحل
در هــر مرحلــه از آزمــون، طبــق تقســیم بندي هاي انجام شــده، از داوطلبــان 
ــه، از قســمت  ــر مرحل ــون ه ــن، در آزم ــر ای ــالوه ب ــد؛ ع ــل می آی ــه عم امتحــان ب
ــه می شــود؛ لیکــن  ــز امتحــان گرفت ــل نی ــه مراحــل قب ــوط ب ــا قســمت های مرب ی
در هــر مرحلــه، ســؤاالت امتحانــي بــا تأکیــد بــر منابــع مربــوط بــه همــان مرحلــه 
ــه  ــوط ب ــوم آزمون قســمت هاي مرب ــال، در مرحله س ــراي مث ــود )ب طراحــي می ش
آزمــون اول و دوم هــم منظــور شــده اســت؛ بــا ایــن تأکیــد کــه بیشــتر ســؤاالت از 

بــود(. قسمت ســوم خواهد 
ــای  ــب کتاب ه ــه مطال ــر ب ــگاه دقیق ت ــی و ن ــا، بررس ــن آزمون ه ــی ای ــدف کل ه
ــال  ــول س ــوزان در ط ــی دانش آم ــرفت تحصیل ــی پیش ــم و ارزیاب ــۀ ده ــی پای درس
ــر  ــۀ 5( در نظ ــون مرحل ــژه ای )آزم ــون وی ــان، آزم ــن می ــت. در ای ــی اس تحصیل
ــت اول، در تاریــخ 1400/01/24  ــات نوب ــان امتحان گرفتــه  شــده اســت کــه در پای
ــه  ــت ک ــت اول اس ــب نوب ــدی مطال ــدف آن، جمع بن ــد و ه ــد ش ــزار خواه برگ
پــس از امتحانــات تشــریحی نوبــت اول برگــزار خواهــد شــد و طبــق آن، آمادگــی 
دانش آمــوزان بــر اســاس پرســش های چهارگزینــه ای اســتاندارد مرتبــط بــا 
مطالــب ایــن نیمســال تحصیلــی مــورد ســنجش و ارزیابــی قــرار خواهــد گرفــت.

فــاز دوم، آزمون هــای جامــع بــوده کــه در دو نوبــت و در ماه هــای فروردیــن 
و اردیبهشــت برگــزار خواهنــد شــد. هــدف ایــن آزمون هــا، آشــنایی کامــل 
دانش آمــوزان بــا پرســش های چهارگزینــه ای همســو و مرتبــط بــا ســؤاالت 
ــری  ــور سراس ــرای کنک ــی ب ــۀ آمادگ ــی، مقدم ــرداد 1401 و به نوع ــات خ امتحان

ــت.  ــال 1402 اس س
ــی  ــی »ریاض ــته های تحصیل ــط در رش ــم ، فق ــنجِش ده ــی س ــای آزمایش آزمون ه
فیزیــک«، »علــوم تجربــی« و »ادبیــات و علــوم انســانی« برگــزار می شــود و 
را  شــرکت کنندگان  تــا  برنامه ریزی شــده  ترتیبــی  بــه  آزمون هــا  زمان بنــدی 

ــد. ــاده نمای ــت آم ــر نوب ــات ه ــرای امتحان ب
ــع،  ــون جام ــن آزم ــه ای و همچنی ــای مرحل ــک از آزمون ه ــزاری هری ــس از برگ پ
کارنامــه ای بــا اطالعــات بســیار مفیــد و ارزنــده، شــامل: نمــره خــام دروس، میانگین 
نمــرات خــام نفــرات برتــر، رتبــه در هــر درس و رتبــه کل در مقایســه بــا داوطلبــان 
شــهر، اســتان و کشــور و نمــره کل عمومــی و اختصاصــی در زیرگروه هــای آزمایشــی 
در اختیــار داوطلبــان قــرار می گیــرد تــا داوطلبــان بــر اســاس اطالعــات منــدرج در 
ایــن کارنامه هــا از میــزان آمادگــی خــود در هــر مرحلــه از آزمــون آگاهــی یافتــه و 

اطالعیه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

آزمون هاي آزمایشي سنجِش دهم
 ویژه دانش آموزان پایه دهم )دورۀ دوم متوسطه(

 سال تحصیلی 1401-1400
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نســبت بــه رفــع نقــاط ضعــف خــود تــا برگــزاری آزمــون مرحلــه بعــد اقــدام نماینــد 
و در نهایــت نیــز بــا شــرکت در آزمون هــا آمادگــی الزم را بــرای شــرکت در پایانــی 

نوبــت دوم ســال 1401 کســب  نماینــد.

زمــان و نحــوه توزیــع اینترنتــی کارت ورود بــه جلســه و کارنامــه 
ــرایط  ــدن ش ــا ش ــورت مهي ــنجش: )در ص ــی س ــاي آزمایش آزمون ه

برگــزاری آزمــون بــه صــورت حضــوری(.
کارت ورود بــه جلســه آزمون هــای آزمایشــی ســنجش بــرای کلیــه داوطلبــان سراســر 
ــایت  ــق س ــراً از طری ــون، منحص ــر آزم ــزاری ه ــل از برگ ــنبه قب ــور، از روز سه ش کش
 www.sanjeshserv.ir :اینترنتــی شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی بــه نشــانی
توزیــع می گــردد و داوطلبــان بــا مراجعــه بــه ســایت اینترنتــی فوق الذکــر، نســبت بــه 
پرینــت کارت ورود بــه جلســه خــود اقــدام می نماینــد )در صــورت مهیــا شــدن شــرایط 

برگــزاری آزمــون بــه صــورت حضــوری(.
 کارنامــه نتایــج هــر نوبــت از آزمون هــای آزمایشــی ســنجش، در بعدازظهــر 
 روز برگــزاری هــر آزمــون، از طریــق ســایت اینترنتــی شــرکت بــه نشــانی:

 www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. 

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی ســازمان ســنجش، بــه متقاضیانــی کــه کلیــه 
مراحــل آزمون هــای مرحلــه  ای )8 مرحلــه( و جامــع )2 نوبــت( را بــه صــورت یکجــا 

ــام نماینــد تخفیــف 20 درصــدی می دهــد.  ثبــت  ن
ــن  ــدرج در آن، ای ــام من ــای ثبت ن ــوق و هزینه ه ــهریه ف ــدول ش ــه ج ــه ب ــا توج ب
ــل،  ــورت تمای ــز، در ص ــوزان عزی ــا دانش آم ــت ت ــده اس ــم گردی ــز فراه ــکان نی ام
ــاز و دلخــواه، انتخــاب و  ــداد موردنی ــه تع ــم را ب ــای ســنجِش ده ــد آزمون ه بتوانن
ــد  ــوز می توان ــال، دانش آم ــد؛ به عنوان مث ــام نماین ــا ثبت ن ــک از آزمون ه ــر ی در ه

متقاضــی ســه نوبــت آزمــون مرحلــه ای و یــک نوبــت آزمــون جامــع باشــد.
ــه اینکــه آزمون هــای آزمایشــی ســنجش، مجموعــه  ــا توجــه ب البتــه ب
ــركت  ــت و ش ــری اس ــل دیگ ــک مکم ــر ی ــه ه ــت ك ــی اس آزمون های
ــذا  ــد، ل ــر می نمای ــه گام آماده ت ــوز را گام ب ــا، دانش آم ــی آنه در تمام
توصيــه می شــود كــه دانش آمــوزان عزیــز، در كليــۀ آزمون هــای 

ــد. ــام نماین ــا ثبت ن ــور یکج ــع،  به ط ــه ای و جام مرحل
ــام،  ــای ثبت ن ــه هزینه ه ــوط ب ــی مرب ــدول تکمیل ــه ج ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــنجِش  ــی س ــای آزمایش ــاب آزمون ه ــه انتخ ــل ب ــه مای ــی ک ــرای دانش آموزان ب
 دهــم به صــورت تلفیقــی هســتند، در ســایت اینترنتــی ثبت نــام آزمون هــا 

www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شــایان ذکر اســت کــه دانش آمــوزان بــرای اســتفاده از تخفیــف، بهتــر اســت کلیــه 
ــن  ــا، ضم ــد ت ــداری نماین ــع( را خری ــت جام ــه و 2 نوب ــون )8 مرحل ــل آزم مراح
 برخــورداری از تعــداد آزمون هــای آزمایشــی ســنجِش دهــم، از تخفیــف 20 درصدی

 نیز بهره مند شوند. 
توجــه شــود کــه در هنــگام ثبت نــام و پــس از انتخــاب نوبت هــای آزمــون از ســوی 
ــت را  ــل پرداخ ــه قاب ــودکار، وج ــور خ ــی به ط ــام اینترنت ــه ثبت ن ــوز، برنام دانش آم

ــد. ــه می نمای محاســبه و ارائ

نحوه ثبت نام:
ــاي  ــرکت در آزمون ه ــه ش ــد ب ــوزان عالقه من ــی: دانش آم ــت اینترنت پرداخ

آزمایشــی ســنجش در سراســر کشــور مي تواننــد بــا اســتفاده از کارت هــای بانکــی عضو 
شــبکه شــتاب و مراجعــه بــه ســایت شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی بــه نشــاني: 
www.sanjeshserv.ir نســبت بــه خریــد و ثبت نــام در ایــن آزمون هــا اقــدام 

و کدرهگیــري دریافــت نماینــد.
ــی کارت  ــد اینترنت ــه خری ــت ک ــر اس ــه ذک ــم : الزم ب ــه مه نکت
ــوز  ــی دانش آم ــام نهای ــان دهنده ثبت ن ــام، نش ــاری ثبت ن اعتب
نبــوده و الزم اســت کــه متقاضیــان، بعــد از خریــد کارت اعتبــاری 
ــام  ــک ثبت ن ــه لین ــز(، ب ــماره رم ــده و ش ــماره پرون ــت ش )دریاف
ــده و  ــماره پرون ــی و ش ــود را نهای ــام خ ــوده و  ثبت ن ــه نم مراجع

ــد. ــت نماین ــی را دریاف ــری 16 رقم ــد پی گی ک
دانش آمــوزان گرامــی پــس از مطالعــه دقیــق دفترچــه راهنمــای ثبت نــام، در صــورت 
داشــتن هرگونــه ســؤال در خصــوص شــرایط و ضوابــط ثبت نــام، می تواننــد بــا خــط 
ــاس:  ــاعات تم ــد. س ــل نماین ــاس حاص ــب( تم ــدای داوطل ــژه 42966-021 )ص وی

ــی 16:00. ــی 12:30 و عصــر 13:30 ال صبــح08:30 ال

ثبت نــام گروهــی از طریــق مــدارس: دبیرســتان هایی کــه مایــل هســتند 
ــه  ــام ب ــود ثبت ن ــوزان خ ــی از دانش آم ــورت گروه ــام به ص ــهولت ثبت ن ــراي س ب
عمــل  آورنــد، بعــد از مطالعــه دقیــق دســتورالعمل ثبت نــام دبیرســتان ها و مراکــز 
آموزشــی همــکار، مي تواننــد در صــورت داشــتن هرگونــه ســؤال، در ســاعات: صبــح 
08:30 الــی 12:30 و عصــر 13:30 الــی 16:00 بــا شــماره تلفن هــای 88844791 

الــی88844793 تمــاس حاصــل نماینــد.

نکات مهم:
ــه آزمــون جامــع نیــز، در  ــام کلیــه نوبت هــا و مراحــل آزمون هــا، از جمل 1- ثبت ن

ایــن مرحلــه انجــام می شــود.
2- وجوهــی کــه بــه اشــتباه بــه حســاب ایــن شــرکت واریــز می گــردد، منحصــراً 
پــس از طــی مراحــل اداری مربوطــه قابــل اســترداد اســت؛ لــذا داوطلبــان در هنگام 

ــد. ــت الزم را به عمــل آورن ــا دق ــداد آزمون ه ــی و انتخــاب تع ــام اینترنت ثبت ن

ثبت نام تلفنی:
ــی  ــا، امکان ــروس کرون ــل بحــران وی ــه دلی ــت ایجــاد شــده ب ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
فراهــم گردیــده اســت تــا ثبت نــام بــرای کلیــه داوطلبــان سراســر کشــور 
ــی  ــتان های متقاض ــی و دبیرس ــز آموزش ــن مراک ــتان ( و همچنی ــران و شهرس )ته
آزمون هــای آزمایشــی ســنجش، در صــورت تمایــل، بــه صــورت تلفنــی بــا شــماره: 
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــد ب ــان بتوانن ــود و داوطلب ــام می ش ــز انج 88321455-021نی

ــد.  ــدام نماین ــا اق ــن آزمون ه ــام در ای ــه ثبت ن ــبت ب ــم نس روش ه

ــی  ــای آزمایش ــی آزمون ه ــام  اینترنت ــوه ثبت ن ــای نح راهنم
ــنجش س

مراحل ثبت نام:
گام اول: پرداخــت مبلــغ ثبت نــام و دریافــت شــماره پرونــده و رمــز عبــور 
)پرداخــت از طریــق کارت هــاي بانکــي عضــو شــبکه شــتاب و به صــورت اینترنتــی 

اســت(.
ــام  ــک ثبت ن ــت: لین ــده اس ــایت ارائه ش ــام )در س ــرم ثبت ن ــل ف گام دوم: تکمی

ــد(. ــام جدی ــنجش/ ثبت ن ــی س ــای آزمایش آزمون ه
گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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