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ثبتنام بیست و چهارمین دوره ازدواج
دانشجویی «همسفر تا بهشت» به صورت
آزمایشی آغاز شد.
ثبتنام بیست و چهارمین دوره ازدواج دانشجویی
«همسفر تا بهشت» به صورت آزمایشی آغاز شد.
دانشجویانــی که از اول مهرماه ســال  ۱۳۹۷تا
اول اردیــبــهشــت مــاه ســال  ۱۴۰۰ازدواج
کــردهانــد ،میتواننــد با مراجعــه به سایــت:
https://ezdevaj.nahad.ir/registeration/sign-up

ازدواج دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاهها ثبتنام کنند.
مراسم ازدواج دانشجویی یا طرح ملی «همسفرتا
بهشت» با شعار ازدواج بهنگام ،آگاهانه ،آسان و
پایدار برای فائق آمدن بر این حلقه مفقوده ،در
جوار بارگاه نورانی حضرت ثامنالحجج آقا علی بن
موسی الرضا (ع) برگزار خواهد شد.
ستاد ازدواج دانشجویی با برگزاری مراسم تالش
دارد زوجهای جوان را با آموزش مهارتهای
زندگی ،در آغاز زندگی مشترک یاری رساند.
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(از وصيتهاي حضرت علي (ع) به امام
حسن و امام حسين (عليهما السالم) كه پس
از ضربت خوردن و در بستر شهادت فرمود):
خدا را ! خدا را ! دربارة نماز؛ چرا كه نماز،
ستون دين شماست.
ِ

(از وصيت آن حضرت به امام حسن و امام
حسين (عليهما السالم) چون ابن ملجم ـ
كه نفرين خدا بر او باد ـ وي را ضربت زد)
شما را سفارش ميكنم به ترسيدن از خدا،
پي
و اينكه دنيا را مخواهيد؛ هر چند دنيا ِ
شما آيد ،و دريغ مخوريد بر چيزي از آنكه به
دستتان نيايد ،و حق را بگوييد و براي پاداش
(آن جهان) كار كنيد ،و با ستمكار در پيكار
باشيد ،و ستمديده را يار.

مهم ،شروع کار است ...
مشاوران تحصیلی ،معلمان و برنامهریزان کردهاند ،به خوبی واقفند که دستیابی به
درسی ،هر یک به نوبۀ خود توصیههای چنین هدف ارزشمندی ،مستلزم داشتن
ارزشمند و راهکارهای مفیدی را به داوطلبان برنامه ،تصمیم و عزم جدی برای اجرا به

پيامبر گرامي اسالم (ص) فرمودند:
هر كس شب قدر را احياء دارد و مؤمن باشد و
به روز جزا اعتقاد داشته باشد ،تمام گناهانش
آمرزيده ميشود.
قابل توجه داوطلبان آزمونهای سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پست الکترونیکی
(ایمیل) ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد
مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:
hefazatazmon@sanjesh.org

آزمون سراسری یادآوری و پیشنهاد میدهند همراه صبر و تحمل و تالش و مداومت در
که توجه دقیق به این راهکارها و توصیهها تمرین و مطالعۀ است.
میتواند کمک شایانی برای موفقیت در پیشتر و در یاداشت هفته شمارۀ 1220
آزمون باشد.

هفتهنامه پیکسنجش به تاریخ  23فروردین

داشتن یک برنامه خوب ،منسجم ،دقیق و ماه با عنوان «یک فرصت خوب برای کسب
متناسب با شرایط روحی ،جسمی و علمی آمادگی» اشاره کردیم که در اردیبهشت ماه
هر کس ،جزو ابزار و ساز و کار ابتدایی هر و زمانهای باقیمانده تا آزمون به چه نکاتی
کس برای رسیدن به هدف بزرگی چون باید توجه داشته باشید و چگونه خود را
ورود به مقطع تحصیلی دانشگاهی است ،اما برای حضور در یک آزمون موفق آماده کنید.
از همه مهمتر ،شروع به اجرای برنامه است.

ما هم برای شما آرزوی موفقیت داریم و

بسیاری از داوطلبان همواره به مدت امیدواریم که با جدیت و ارادۀ قوی و با توجه
زمان پیشرو میاندیشند و از کمبود وقت به توصیههای مشاوران و معلمان دلسوز و
هفتهنامه خبری و اطالعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور
سال بیست و ششم  ،شماره  ، 5شماره پیاپی 1223
سیزدهم اردیبهشت ماه سال 1400
صاحب امتیاز  :سازمان سنجش آموزش کشور
مدیر اجرایی :بهمن احمدی
صفحه آرایی و حروفچینی  :پیک سنجش
شاپا2916-1735 :ISSN 1735 -2916 :
نقل و برداشت مطالب نشریه پیک سنجش با ذکر کامل منبع بالمانع است.
استفاده از طرحها و عکسهای اختصاصی پیک سنجش منوط به اجازه کتبی است
نشانی :تهران ،ابتدای پل کریمخان زند ،بین خیابانهای نجات اللهی و قرنی،
پالک  ،204صندوق پستی 14155 -5557
نشانی سایتpeyk.sanjesh.org :
صندوق الکترونیکیemail:peyk@sanjesh.org :

گالیهمند هستند .اگرچه این دغدغه در اجرای دقیق برنامه پیشبینی شده و جبران
جای خود ،مفید و ارزشمند است ،ولی کاستیهای احتمالی که در برنامه دارید ،در
مهمتر از آن ،داشتن یک اراده قوی و اتخاذ فرصت باقیمانده خود را آمادۀ موفقیت در
جدی برای رسیدن به اهداف آزمون سراسری نمایید.
یک تصمیم ّ
پیشبینی شده در برنامه است.
بدون تردید ،داوطلبانی که عزم خود را برای
موفقیت در آزمون ورود به دانشگاه جزم

سالمت و موفق باشید
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را در عرصههای آموزشی ،پژوهشی و فناوری محقق
سازند ،شایسته تقدیر هستند.
جایگاه جمهوری اسالمی ایران در رقابتهای علمی
و داشتهها و دستاوردهای حاصل شده ،ثمره فعالیت
عالمانه هزاران عضو هیأت علمی کشور است .در برابر
وزیر علوم در پیامی به مناسبت
تالش و ایثار فروتنانه استادان ارجمند ،سر تعظیم فرود
گرامیداشت روز معلم و استاد :
میآورم؛ و ضمن گرامیداشت جایگاه واالی معلم شهید
استاد مرتضی مطهری ،ایام گرامی داشت مقام استاد و
جایگاه کنونی ایران در رقابتهای
معلم را به اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات
علمی ،حاصل تالشهای عالمانه
آموزش عالی و پژوهشی کشور تبریک و تهنیت
میگویم ،کوشش و مساعی همه عزیزان را تحسین؛ از
هزاران عضو هیأت علمی است
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری به مناسبت فرا پروردگار یکتا آرزوی تندرستی ،ع ّزت و دوام توفیقات
رسیدن  ۱۲اردیبهشت ماه ،سالروز شهادت استاد همگان را مسألت دارم.
مرتضی مطهری و گرامیداشت مقام معلم و استاد،
پیامی صادر کرد.
وزیر علوم خبر داد:
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ،متن
نحوه تخصیص ظرفیت
پیام دکتر منصور غالمی بدین شرح است؛
تقویم فرهنگی و اجتماعی کشورمان ،دوازدهم
پذیرش دانشجو تغییر کرد
اردیبهشت ماه را که مصادف با سالروز شهادت فیلسوف
گرانقدر حضرت آیت ا ...شهید مرتضی مطهری است؛
روز معلم و استاد نام نهاده است.
این نامگذاری برای قدردانی از خدمات فرهنگی و علمی
آن استاد فرزانه و همه کوشندگان مسیر اعتالی دانایی
و فرهیختگی است که فرصتی پیش روی دوستداران
دانش و دانایی قرار میدهد تا به ساحت اندیشه
و معرفت ،ادای احترام و از تالش و سخت کوشی
دانشمندان ،تکریم و تجلیل کنند.
افزون بر این ،بازنگری عالمانه کارنامه دستاوردها و وزیر علوم از تغییر ظرفیت پذیرش دانشجو
کامیابیهای نهاد علم ،که بیش از هر چیز مرهون تالش در همه مقاطع تحصیلی خبر داد و گفت :برای
سخت عالمان دیروز و امروز است؛ باید وجهه همت ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاهها ،یک
خود قرار دهیم و در این بین نه تنها قدردان زحمات جدول جدیدی تعریف شده است.
زندگان باشیم؛ که عمر و ع ّزت شأن دراز و مستدام باد .دکتر منصور غالمی درباره تغییرات و کاهش ظرفیت
تالش عالمانه و محققانه آموزگاران و استادان را که رخ مقاطع مختلف تحصیلی اظهار داشت :در مجموع برای
در نقاب خاک دارند و بهرهمند از خوان دانش و علم آنها ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاهها ،یک جدول
هستیم ،نیز گرامی و درودی صمیمانه برای ارواح پاک جدیدی تعریف شده است.
شأن داشته باشیم.
وی افزود :هدف از تعریف این جدول ،کیفیسازی
به ویژه یاد کنیم از عالمان و دانشگاهیان عزیزی که دورهها ،الزام دانشگاهها و گروههای آموزشی برای
متأسفانه به سبب همهگیری ویروس مهلک کووید  ۱۹-داشتن حداقل تعداد هیأت علمی ضروری متناسب
آنها را از دست دادهایم .پر واضح است که شرایط با رشته تخصصهای مرتبط برای داشتن یک دوره
برآمده از این همهگیری ،مسؤولیت و وظایف حرفهای تحصیالت تکمیلی است.
و اجتماعی استادان را دو چندان کرده است .با این وزیر علوم تحقیقات و فناوری ادامه داد :این روش در
وجود ،بزرگوارانی که همواره پیشرفت و توسعه کشور حال اجراست و نتیجهاش حتماً برای خود دانشگاهها از
و ارتقای سالمت جامعه در عرصههای جسمانی ،روانی ،لحاظ برون داد دانشجویان تحصیل کرده و هم برای
اجتماعی و معنوی را مطلوب و آرمان خود دانسته و دانشجویان که خدمات میگیرند ،شرایط بهتری فراهم
در تحقق آن توان خود را به میدان آورده و در کمال میآورد و مطلوب خواهد بود.
فروتنی و بیپیرایگی توانستهاند دستاوردهای خوبی دکتر غالمی تصریح کرد :در مقطع کارشناسی به ازای هر

3

عضو هیأت علمی ،صرفنظر از مرتبه علمی ۴ ،دانشجو
قابل پذیرش است .برای مقطع کارشناسیارشد به ازای
هر عضو هیأت علمی در مرتبه استادیاری  ۲و در مراتب
دانشیاری و استادی  ۳دانشجو قابل پذیرش است .برای
مقطع دکتری به ازای هر سه عضو هیأت علمی در
مرتبه استادیاری ،هر دو عضو هیأت علمی در مرتبه
دانشیاری و یک عضو هیأت علمی در مرتبه استادی،
یک دانشجو قابل پذیرش است.
بر اساس این گزارش ،ظرفیت کل پذیرش دانشجو ،اعم از
ظرفیت پذیرش از محل قانون موسوم به آموزش رایگان
یا دریافت شهریه در هر مقطع تحصیلی بر اساس تعداد
و مرتبه اعضای هیأت علمی ،سرانه فضای آموزشی و
پیوست خدمات رفاهی به هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش
عالی اختصاص مییابد و مسؤولیت اختصاص و توزیع
ظرفیت بین رشتهها و گرایشهای مختلف برعهده
دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی پذیرنده دانشجو است.
نکته  - ۱در مورد مؤسسات آموزش عالی دارای معدود
ظرفیت بر
رشتههای تحصیالت تکمیلی ،تخصیص
ّ
اساس تعداد و مرتبه اعضای هیأت علمی مرتبط با آن
رشتهها صورت میگیرد.
نکته - ۲در اجرای سند الزامات هدفمندسازی
پایاننامهها و رسالههای تحصیالت تکمیلی دانشگاهها
و مؤسسات آموزشی و پژوهشی عتف ،سقف ظرفیت
پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی به تدریج
طی یک برنامه زمانی چهارساله و بر اساس پذیرش
تقاضامحور تعیین خواهد شد.
نکته  - ۳تعیین ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی،
مقررات مربوط از
فارغ از الگوی یادشده و مبتنی بر ّ
سوی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده
صورت میگیرد.
نکته  - ۴در مورد دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی غیردولتی -غیرانتفاعی ،عالوه بر اعضای هیأت
علمی مؤسسات ،کلیه اعضای هیأت علمی وابسته و
ظرفیت منظور میشود.
حقالتدریس نیز در محاسبه
ّ
افزون بر این مقرر شده است؛ تعیین و اختصاص ظرفیت
پذیرش دانشجو بر اساس الگوی مذکور از سال تحصیلی
 ۱۴۰1-۱۴۰0اجرا شود .در نخستین سال از اعمال
الگوی یادشده ،اختالف ظرفیت پذیرش با روش جاری
تا  ۴۰درصد و برای سال دوم تا  ۲۵درصد با تأیید
معاون آموزشی وزارت پذیرفتنی است .در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی دولتی ،سهم ظرفیتی پذیرش
دانشجویان شهریه پرداز در هر رشته-گرایش نمیتواند
از ظرفیت پذیرش دانشجویان برخوردار از آموزش
رایگان بیشتر باشد.
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من یک معلمم .معلمی که اسوه
عشـق نیسـت ،فداکارتـرین
و مهربانترین نیست و هزار تا
ترین دیگر را هم با خودش یدک
نمیکشد .معلمی که گاه اشتباه
میکند ،گاه خشمگین میشود و زمانی هم برخورد نادرست دارد یا حرف
نامعقولی میزند.
اما در یک چیز شک ندارم؛ برای من کالس درس ،بخش مهمی از معنی
زندگی است .وقتی سر کالس هستم با همه توانم درس میدهم و با
همه هستیام ،حضور دارم .سر کالس برای واژه واژهای که میگویم،

چرتکه نمیاندازم و همه آرزویم
موفقیت دانشآموزانم است.
باور کنید همیشه از صمیم
قلب میخواهم دانشآموزانم
توانمندتر از من باشند و قلم من،
علم من ،کالم من راهی برای پیشرفت روزافزون آنها باشد .اص ً
ال بهترین
خبر برای من خبر موفقیت دانشآموزانم در تک تک عرصههای
زندگیشان است.
خالصه کالم این که من سرکالس حالم خوب است و تالش میکنم که حال
دانشآموزانم هم خوب باشد و راه رفتن و رسیدن را برایشان هموار کنم.

من یڪ معلمم
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست داوطلبان به روش الکترونیکی
با توجه به عدم پذیرش حضوری داوطلبان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و به
منظور تسریع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الکترونیکی ،متقاضــیان می توانند به
سیـــستم پیشخان خدمـــات الکترونیکی ســـازمان سنـجش آمـوزش کشور به آدرس:
 http://darkhast.sanjesh.orgمراجعه 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 آدرسhttp://rahgiri.sanjesh.org :
وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

تاريخ ثبتنام و انتخاب رشته پذیرش در دوره هاي
كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات
آموزش عالي غيردولتي  -غيرانتفاعي در سال 1400
به اطالع متقاضيان پذیرش در دورههاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفهای
و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  -غير انتفاعي در سال  1400ميرساند كه «سامانه
ثبتنام و انتخاب رشته» ،به صورت اينترنتي از روز يکشنبه مورخ  1400/03/30تا
روز یکشنبه مورخ  1400/04/06فعال می شود؛ بر اين اساس ،ضرورت دارد كه همه
متقاضيان ،در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق «دفترچه راهنماي
ثبتنام و انتخاب رشته» و فراهم نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز ثبتنام ،به درگاه
اطالعرساني این سازمان به نشاني www.sanjesh.org :مراجعه و نسبت به ثبتنام
در سامانه برای پذیرش در این دورهها اقدام کنند .با توجه به اينكه ثبتنام و انتخاب رشته،
همزمان در يك مرحله انجام ميشود ،متقاضيان می بايست با توجه به رشته محل هاي
اعالم شده در «دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته» ،نسبت به انتخاب و درج رشته
محلهاي مورد عالقه خود در «سامانه ثبت نام و انتخاب رشته» اقدام کنند.

اطالعيه تكميلي و همچنین «دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته» این پذیرش
همزمان با شروع ثبتنام ،در تاریخ  1400/03/30در درگاه اطالع رسانی اين سازمان منتشر
می شود .متقاضيان الزم است که برای اطالع از جزئیات شرایط و ضوابط پذیرش ،دفترچه
راهنمای مذکور را به دقت مطالعه کنند .همچنین آزمون آن دسته از رشتههايي كه پذيرش
در آنها به شیوه « با آزمون» است ،در روز جمعه مورخ  1400/05/22برگزار خواهد شد.
ضمناً فهرست مجموعه های ثبت نامی با ذکر مشخصه «شیوه پذیرش» (جداول شماره
 1و  )2و «ديپلم های مجاز به تحصیل در هر رشته گرایش» (جدول شماره  )3و منابع و
ضرايب دروس  5مجموعه ثبتنامي پذيرش با آزمون (جدول شماره  ،)4به شرح ذیل اين
اطالعيه که در سایت سازمان سنجش آمده است ،برای اطالع متقاضیان اعالم میشود.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

تاريخ ثبتنام و انتخاب رشته آزمون
كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1400
بدين وسيله به اطالع متقاضيان ثبتنام و شركت در آزمون كارداني به كارشناسي
ناپيوسته سال  1400ميرساند كه ثبتنام براي شركت در این آزمون ،به صورت
اينترنتي از روز يکشنبه مورخ  1400/03/23آغاز خواهد شد و تا روزيکشنبه مورخ
 1400/03/30ادامه خواهد یافت؛ بر اين اساس ،ضرورت دارد كه همه متقاضيان در
مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي ثبتنام و انتخاب
رشته و فراهم نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز ثبتنام ،به پايگاه اطالعرساني
این سازمان به نشاني www.sanjesh.org :مراجعه و نسبت به ثبتنام در این
آزمون اقدام نمايند .با توجه به اينكه ثبت نام و انتخاب رشته در اين آزمون ،در يك
مرحله انجام ميشود ،متقاضیان ميبايست ،همزمان با ثبتنام ،نسبت به درج رشته
محلهاي تحصيلي خود در فرم تقاضانامه اينترنتي با توجه به رشتههاي اعالم شده

در دفترچه راهنما ،اقدام نمايند.
اطالعيه تكميلي و همچنین دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته ،همزمان با
شروع ثبتنام ،در روز يکشنبه مورخ  1400/03/23روي درگاه اطالعرسانی اين
سازمان قرار خواهد گرفت .متقاضیان الزم است که برای اطالع از شرایط و ضوابط
شرکت در این آزمون و نوع پذیرش رشتههای امتحانی با آزمون یا براساس سوابق
تحصيلي «بدون آزمون» ،دفترچه راهنمای مذکور را به دقت مطالعه نمایند .ضمناً
آزمون آن دسته از رشتههايي كه پذيرش آنها به صورت «با آزمون» است ،در روز
جمعه مورخ  1400/05/22برگزار خواهد شد و فهرست رشتههای امتحانی با ذکر نوع
پذیرش آنها به شرح جداول شماره  1و  2ذیل اعالم میگردد:

جدول رشتههاي امتحاني با آزمون و پذيرش براساس سوابق تحصيلي (بدون آزمون) کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال1400

* پذيرش دانشجو در رشتههاي تحصيلي غيرپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي و رشتههاي تحصيلي مهندسي بهداشت محيط دانشگاه مذكور ،صرف ًا براساس
سوابق تحصيلي (معدل كل دوره كارداني) متقاضيان و در ساير رشتههاي گروه پزشكي اين دانشگاه (شامل :تكنولوژي اتاق عمل ،بهداشت عمومي ،علوم
آزمايشگاهي و مامايي ) ،براساس آزمون صورت ميگيرد .تاريخ ،نحوه انتخاب رشته و همچنين كدرشته محلهاي دانشگاه آزاد اسالمي ،متعاقب ًا از طريق
درگاه اطالع رسانی مرکز سنجش و پذيرش دانشگاه مذكور به اطالع متقاضیان عالقهمند خواهد رسيد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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توضيحات سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

مطالب مطرح شده در شبکههاي اجتماعي و رسانهها در ارتباط
با روشهاي پذيرش دانشجو در سالهاي آتي ،سهميهها و
ارتباط کانالهاي تلگرامي و اينستاگرامي با اين سازمان

با توجه به تماسها و مکاتبات بسیار زیاد داوطلبان عزیز و مطالب مطرح شده در شبکههای
اجتماعی و مصاحبههای متعدد در خصوص موضوعات مربوط به سنجش و پذیرش
دانشجو ،سازمان سنجش آموزش کشور الزم میبیند که توضیحات ذیل را برای آگاهی
داوطلبان و هشدار به آنها ،به اطالعشان برساند:
الف -اخیرا مشاهده شده است که عدهای از افراد سودجو و کالهبردار ،با سوءاستفاده از
اشتیاق داوطلبان و همچنین شرایط کنونی شیوع و همهگیری ویروس کرونا ،اقدام به راه
اندازی کانالهای تلگرامی و اینستاگرامی جعلی با عنوان «روابط عمومی سازمان سنجش
آموزش کشور» و طرح وعدههای دروغین در خصوص اختصاص سهمیه کرونا نمودهاند که
متأسفانه تعدادی از داوطلبان هم به آنها اعتماد و با آنها همراهی کردهاند.
سازمان سنجش آموزش کشور ،ضمن اعالم کالهبردار و سودجو بودن این گونه کانالها،
اعالم میدارد که کلیه اخبار و اطالعیهها درخصوص آزمونها ،نحوه پذیرش ،میزان تأثیر
سوابق تحصیلی ،سهمیههای مصوب و سایر اطالعات الزم را که از طریق مراجع ذیصالح
ابالغ میشود ،صرفاً از طریق سایت رسمی خود به نشانی،www.sanjesh.org :
سایت هفتهنامه پیکسنجش و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به اطالع داوطلبان
میرساند و این سازمان هیچ گونه فعالیت و اطالع رسانی در فضای مجازی { تلگرام،
اینستاگرام و }...به غیر از کانالهای اطالع رسانی داخلی به نشانی زیر ندارد:
 -1پيام رسان سروش http://sapp.ir/sanjeshprnoet :
 -2پيام رسان آي گپ https://profile.igap.net/prnoetir :
 -3پيام رسان گپhttps://gap.im/prnoetir :
 -4پيام رسان بله@prnoetir :
 -5پيام رسان ايتا https://eitaa.com/prnoetir :

ب -سنجش و پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی ،بر اساس مصوبات قانونی مراجع
ذیربط صورت میگیرد و اخیرا ً مصاحبههای متعددی هم در خصوص روشهای سنجش
و پذیرش برای سال جاری و سالهای آینده در رسانهها صورت گرفته است .در این
خصوص ،سازمان سنجش آموزش کشور الزم میبیند به اطالع داوطلبان عزیز برساند:
 -1ضوابط و قوانین سنجش و پذیرش سال  1400مطابق دفترچههای رسمی منتشر
شده در سایت اطالعرسانی این سازمان ،مشابه سال گذشته است و هیچگونه تغییری
نکرده است و مبنای قوانین و مقررات قانونی ،دفترچههای ثبتنامی منتشر شده از سوی
این سازمان است.
 -2در خصوص روشهای سنجش و پذیرش سالهای آتی ،این سازمان در جریان هیچکدام از
تغییرات اعالم شده در مصاحبههای افراد مختلف نیست و مشارکتی هم با آنها در این زمینهها
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 میشود اگر سؤالی راجع به
اینگونه مصاحبهها دارند ،آن را از افراد یا دستگاههای مصاحبه کننده پیگیری نمایند.
در خاتمه ،از عموم داوطلبان آزمونهاي سراسري خواهشمند است که در صورت مشاهده
هرگونه اقدامات خالف قوانين و مقررات يا سوء استفاده احتمالي از نام و عنوان اين
سازمان ،مراتب را از طريق شماره تلفنهاي 026- 36182152 :و 026-36182151
و آدرس الکترونيکي hefazatazmon@sanjesh.org :يا نشاني اينترنتي:
 http://q.sanjesh.org/53479به ستاد خبري اداره کل حراست سازمان سنجش
آموزش کشور گزارش نمايند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

اصالح کد ضريب و ضرايب دروس امتحاني رشته گرایش

«دکتری پیوسته ریاضی گرایش ریاضی کاربردی» از مجموعه امتحانی
« -1208رياضي» در آزمون کارشناسيارشد ناپيوسته سال1400

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون کارشناسيارشد ناپيوسته سال 1400در تاريخ
 ،1399/09/16به اطالع ثبت نام کنندگان مجموعه امتحانی « -1208ریاضی» میرساند
که کد ضريب و ضرايب دروس امتحاني رشته گرایش « دکتری پیوسته ریاضی گرایش
ریاضی کاربردی» از مجموعه امتحانی «-1208ریاضی» (مندرج در صفحه  57دفترچه
راهنمای ثبت نام) مطابق سال قبل به شرح جدول زیر اصالح می شود.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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جمعبندی و نتيجهگريی دروس را
فراموش نکنید
حتمـاً تـا حـاال دقـت كـرده و متوجـه شـدهايد کـه در
ماههـاي نزديـك بـه زمـان برگـزاري آزمون سراسـري،
ممكـن اسـت كـه افـت مختصـری در سـاعات مطالعـه
شـما يـا سـاير داوطلبـان بـه وجـود آمده باشـد .شـايد
ايـن موضـوع ،شـما را نگـران كنـد ،امـا بايـد بدانيد كه
ايـن وضعيـت تـا حد زيـادي طبيعـي اسـت و ميتواند
ناشـي از خسـتگي باشـد .مهـم ايـن اسـت كـه نااميـد
نشـويد و بـا قـوت و انـرژي ادامـه دهيـد و بـه جبـران
و حصـول نتيجـه اميـدوار باشـيد .بديـن منظـور ،چند
پيشـنهاد و توصيـه داريـم كـه داوطلبـان ميتواننـد ،با

توجـه به شـرايط خود و پيشرفتشـان در مطالعه دروس
و نحـوه مطالعـه ،از آن اسـتفاده كننـد.
1ـ توجـه داشـته باشـيد کـه نهایتـاً تا آخر اردیبهشـت
مـاه فرصـت داريـد مباحـث جدیـد دروس را مطالعـه
كنيـد .بـه هميـن منظـور ،مطالعـه و يادگيـري مبحث
جدیـد بعـد از ارديبهشـت مـاه توصیـه نمیشـود؛ چـرا
کـه پـس از ايـن ،شـما فرصـت اینکـه رونـد مطالعاتـی
یـک مبحـث را تـا انتها سـپری کنید ،نخواهید داشـت؛
بنابرایـن ،دروس خـود را بـا دقـت بررسـی کنیـد و در
صورتـی که نیـاز میبینیـد ،مبحـث جدیـدی را کـه

تـا آن زمـان بـه خوبـی مطالعـه نکردهایـد ،در همیـن
اردیبهشـت مـاه مطالعـه کنید.
اردیبهشـت مـاه ،زمانـی اسـت کـه شـما میتوانیـد
مباحثـی را کـه در ماههـای گذشـته مطالعـه کردهایـد،
ولـی در بعضـی قسـمتهای آن ضعف دارید ،بـار ديگر
مطالعـه کنیـد و رونـد مطالعاتـی آن را تکمیـل کنیـد.
2ـ بـراي جلوگيـري از كاهـش احتمالـي سـاعات
مطالعـه ،هماننـد ماههـاي قبـل کـه قصـد شـروع بـه
مطالعـه را داشـتید ،توصیـه ميكنیـم کـه مـدت زمان
مطالعه خود را در نظر داشـته باشـيد و سـعی کنید كه
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قبـل خودتـان باشـید.
هـر روز ،بهتـر از روز
ِ
توجـه داشـته باشـيد كـه در اين مدت ،فقط بر اسـاس
وضعيـت مطالعـات قبلـي و ميـزان پيشـرفت خودتـان،
برنامهريـزي و اقـدام كنیـد و بـه هیـچ وجـه خودتـان
را بـا دیگـران مقایسـه نکنیـد .هـر شـخص در مسـير
آمادگـي بـراي شـركت در آزمـون سراسـری ،وضعيـت
منحصـر بـه خـودش را دارد؛ بنابرایـن ،لزومـی بـه
مقایسـه خـود بـا ديگـران نيسـت و انجـام ایـن کار ،نه
تنهـا كمكـي بـه حل مشـكل احتمالـي شـما نميكند،
بلكـه موجـب اسـترس شـما در ایـن ایام سرنوشتسـاز
نيـز خواهد شـد.
3ـ اگـر تـا بـه حـال ،مطالعـه دروس و منابـع آزمـون
سراسـري را مطابـق برنامـه انجـام داده و خالصـه
درس هـم تهيـه كردهايـد ،سـعي كنيـد كـه در فرصت
باقيمانـده ،از ايـن خالصهها اسـتفاده كنيـد ،و چنانچه
تـا بـه حـال موفـق بـه اتمـام مطالعـه خـود نشـدهايد،
سـعي كنيـد تا پايان ارديبهشـت مـاه انجام ايـن كار به
اتمـام برسـد و زمـان باقـي مانده را بـه مطالعـه و مرور
يادداشـتبرداريها و خالصههـا بپردازيـد .در زمـان
باقـي مانـده تـا كنكـور ،بهتریـن منبعـی کـه میتوانید
بـرای مـرور مباحـث مختلـف از هـر درسـی اسـتفاده
کنیـد ،هميـن خالصههـا و یادداشـتهایی هسـتند که
در حیـن مطالعـه تمـام دروس در طول سـال تحصیلی
تهيـه كردهایـد.
4ـ دروس عمومـی را هـم در كنـار دروس اختصاصـي
مطالعـه كنيـد و بـر اسـاس ميـزان تأثيـر و اهميت آن
در آزمـون سراسـري ،وقـت صـرف كنيـد .سـعي كنيد
كـه دروس عمومـي را هـم جـدی بگیریـد و از اهمیـت
مطالعـه ایـن دروس در زمان باقيمانـده تـا آزمـون
سراسـري غافل نشـوید.
ً
علاوه بر مطالعـه روزانه دروس عمومی ،حتمـا اقدام به
تسـت زدن در شـرايطي مشـابه آزمون سراسري بكنيد.
ايـن آزمونهـا ،سـرعت عمـل شـما را افزایـش میدهد
و باعـث افزایـش دقـت شـما در مواجهـه با تسـتهای
اصلـي دروس عمومـی در آزمون سراسـری میشـود؛ از
سـوي ديگـر ،در آزمونهـای آزمايشـي يـا شبيهسـازي
شـده ،چنانچـه در مبحـث خاصـی یـا هـر موضـوع
دیگـری در چنـد آزمون احسـاس ضعف کردید ،سـریعاً

ميتوانيـد اقـدام به رفع مشـکل خودتـان در آن مبحث
خـاص کنید.
در آزمونهـاي شبيهسـازي شـده ،بـه ويـژه بـراي
دروس اختصاصـی ،از جملـه دروس ریاضـی و فیزیـک،
کـه بیشـتر جنبـه حـل کردنـی دارنـد ،بهتـر اسـت كه
تعـداد سـؤاالت و همچنیـن میـزان زمانـی را کـه برای
پاسـخ دهی به سـؤاالت اختصـاص میدهیـد ،مطابق با
آزمـون سراسـری باشـد .همچنیـن توصیه میشـود که
ايـن آزمونهـا ،جامـع باشـد و تمام مباحـث یک درس
مشـخص را شـامل شـود .بعد از پاسـخ دهی به سؤاالت
و در حیـن تحلیـل پاسـخها ،ممکن اسـت کـه چندین
سـؤال را پاسـخ نداده یا اشـتباه پاسـخ داده باشـید؛ در
ایـن صـورت ،میتوانیـد بـه کتابهـا و خالصههـای
خودتـان رجـوع کـرده و نـکات مـورد نظـر را بـار ديگر
مـرور كنيد.
منظـور مـا از آزمونهـاي شبيهسـازي شـده اين اسـت
کـه در ایـن آزمونهـا شـما باید خـود را سـر جلسـه
آزمـون سراسـری تصـور کنیـد و بـا لبـاس رسـمی بـه
سـؤاالت ايـن آزمون پاسـخ دهید .همچنين بهتر اسـت
كـه بعـد از برگـزاری آزمون ،با دقت بسـيار ،پاسـخهای
خـود را بررسـی کنید و به بررسـي ضعفهـای خود در
آزمونـی کـه گذراندهایـد ،بپردازید.
بـراي تسـتزني تأكيـد ميشـود كـه در ایـن زمـان
باقیمانـده ،سـراغ تسـتهای تألیفـی و غير اسـتاندارد
نرویـد ،بلكـه از تسـتهاي اسـتاندارد و اصلي اسـتفاده
كنيـد؛ در ايـن خصـوص ،تسـتهای ده سـال اخیـر
آزمـون سراسـري ميتوانـد منبـع قابـل اطميناني براي
اسـتفاده و تمرين شـما باشـد.
 5ـ گاهـي بعضـی از داوطلبـان ،دچـار ایـن تـرس يـا
اسـترس میشـوند کـه مبـادا فلان مبحـث از فلان
درس را از یـاد بـرده باشـند .ایـن نگرانـي و ايـن نـوع
تفکـر ،بـه خاطـر نزدیکـی بـه زمـان برگـزاري آزمـون
سراسـری ،در ذهـن اکثـر قریـب بـه اتفـاق داوطلبـان
وجـود دارد و موجـب ميشـود كـه از کاراییشـان
کاسـته شـده و به اسـترس آنـان اضافه کنـد .این حس
باعث میشـود كـه داوطلب ،دچـار وسـواس در مطالعه
شـود و تمـام مباحـث را مجـددا ً مطالعـه کنـد .توجـه
داشـته باشـيد كـه انجام ایـن کار ،فقط وقت شـما را به
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شـدت خواهـد گرفـت .مطمئـن باشـید كه اگـر در این
زمـان باقیمانـده بـا دقـت و بـا برنامـه اصولـی ،مطالعه
و جمعبنـدی کنیـد ،بـا آمادگـی كامـل ،در آزمـون
سراسـري حاضـر خواهیـد شـد.
 6ـ در كنـار برنامهريـزي ،مطالعه و تسـتزني ،به نحوه
خـواب و غذاي خود نيز توجه خاص داشـته باشـيد.
رونـد خـواب و تغذيـه خود را بـه گونـهای تنظیم کنید
کـه بهتریـن نتیجـه ممکن را بـراي موفقيـت در آزمون
سراسـری بگیریـد؛ البتـه ميزان خواب هر فـرد ،با توجه
بـه شـرايط جسـمي و فيزيولوژيكي آن فـرد ،متفاوت با
ديگـران اسـت و در اينجا پيشـنهاد يكسـاني براي همه
افـراد نميتـوان ارائـه داد؛ لـذا ،بهتـر اسـت کـه از هـم
اکنـون ،زمـان خـواب و بیـداري خودتان را بـه گونهای
تنظیـم کنیـد کـه باالتريـن ميـزان كارايـي را در ايـن
آزمـون مهـم داشـته و در سـر جلسـه آزمون سراسـري
هـم مشـکل خاصـی از این بابت نداشـته باشـید.
7ـ شـرکت در آزمونهـای آزمايشـي و جامع در فرصت
باقيمانـده ،به شـما اين امـكان را ميدهد كـه خودتان
را از نظـر علمـی بـه طور جـدی محک بزنید .شايسـته
اسـت كه در انتخاب اين آزمونها دقت داشـته باشيد و
بررسـي كنيد كه در آنها از سـؤاالت با كيفيت اسـتفاده
شـده باشـد و سـعي كنيـد كـه فرصـت حضـور در این
آزمونهـا را از دسـت ندهیـد .شـركت در آزمونهـاي
آزمايشـي ،علاوه بـر تمريـن و ارزيابي ميـزان آمادگي،
بايـد بـا هـدف رفـع اشـكال و ضعفهايتـان در مبحـث
و موضوعـات خـاص نيـز دنبال شـود؛ به عنـوان نمونه،
چنانچه در طول سـال تحصیلی و در حین تستزنی در
منـزل یـا در آزمونهای آزمایشـی ،قادر به پاسـخگویی
بـه بعضـی از تسـتها نبودهایـد ،اكنـون و در این زمان
باقیمانـده ،سـعي كنيـد كـه ضمـن مـرور آن مباحث،
نسـبت بـه رفـع اشـكال و پاسـخگويي مجـدد بـه آن
تسـتها نيـز اقـدام کنید.
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال 1400
قسمتهايي از كتاب درسي كه در آزمون سراسري سال  1400نبايد از آنها سؤال طراحي شود
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روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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چگونه برای امتحانات
خرداد ماه آماده شویم؟
خرداد ماه ،همیشه برای دانشآموزان ،ماه مهم و
پرکار ،و ماه امتحانات آخر سال تحصیلی و کسب
نتیجۀ  9ماه حضور در کالس درس است (البته به
جز دوران چهارده ماهه اخیر که به خاطر گسترش
ویروس کرونا امکان شرکت در کالسهای حضوری،
برای دانشآموزان عم ً
ال فراهم نشده است)؛ اما
خرداد ماه برای دانشآموزان سال دوازدهم ،اهمیتی
دو چندان دارد؛ زیرا باید خود را برای امتحانات
نهایی آماده کنند؛ امتحاناتی که سؤال از طرف دبیر
خودشان طرح نمیشود و تصحیح اوراق امتحانی
نیز بر عهدۀ دبیر دیگری خواهد بود؛ از سوی دیگر،
نتیجۀ این آزمون در کنکور آنها نیز تأثیر خواهد
داشت ،و اگر بتوانند نمرههای خوبی را کسب کنند،
میتواند تا درصد قابل توجهی در آزمون سراسری
آنها تأثیر مثبت داشته باشد .بیشک ،برای چنین
امتحان مهم و سرنوشتسازی ،باید آمادگی کامل
داشت و آن را سرسری برگزار نکرد؛ زیرا اگر
دانشآموزی مطالب کتاب درسی خود را با دقت
مطالعه کند ،کسب نمرۀ  20کار دشواری نیست ،و
بدون شک ،از کسب درصد  100یا حتی  90در آزمون
سراسری سادهتر است؛ زیرا در هر روز ،تنها از یک
درس آزمون گرفته میشود و دانشآموز ضرورتی
ندارد که ذهن خود را برای پاسخگویی به سؤالهای
متعدد و متنوع دروس مختلف

در چند ساعت ،آماده کند .همچنین زمان آزمونهای
تشریحی کافی است و دانشآموز میتواند س ِر
فرصت و با آرامش خاطر ،دربارة هر سؤال فکر کند
و به آن پاسخ صحیح بدهد .به تجربه دیدهایم که
سطح سؤاالت نهایی نیز سادهتر از سؤاالت آزمون
سراسری است ،و در نهایت در امتحانات نهایی ،تمام
دانشآموزان میتوانند نمره  20بگیرند ،و اين آزمون،
یک آزمون رقابتی مثل آزمون سراسری نیست که
فقط یک داوطلب ،نفر اول میشود و تنها  9نفر رتبۀ
تک رقمی کسب میکنند ،و حتی اگر دو نفر هم
استثنائ ًا وضعیت مشابهای داشته باشند و به فرض
مثال رتبه  100را کسب کنند ،نفر بعدی رتبۀ  102را
خواهد داشت؛ در واقع رتبۀ  101حذف میشود؛ اما
همان طور که گفتیم ،در امتحان نهایی هیچ منعی
برای اینکه کل حاضران در آزمون ،نمرۀ  20بگیرند ،و
در یک سطح باشند ،وجود ندارد ،و اگر چنین اتفاقی
نمیافتد ،به دلیل سطح علمی متفاوت دانشآموزان
است.
در اینجا نکاتی چند به منظور آمادگی هر چه بیشتر
دانشآموزان دوازدهم براي امتحانات خرداد ماه
تقدیمتان میگردد.

(قسمت اول)

چگونه درس بخوانیم؟
* یک جدول زمانی تهیه کنید تا از قبل بدانید که طی
هر هفته ،چند ساعت را باید به درس خواندن اختصاص
دهید و در چه ساعاتی از روز میتوانید بهتر و بیشتر
درس بخوانید .دقت داشته باشید که این روزها نباید به
توانمندیهای ذهنی خود مغرور شوید و مطالعهتان را
به ساعتی در شب و چند ساعتی در پایان هفته محدود
کنید؛ زیرا قرار است در امتحانی شرکت کنید که
سؤالهای آن را دبیرتان طرح نکرده است و در نتیجه
شما باید تسلط بیشتری بر مطالب درسی خود داشته
باشید .فکر مطالعه در شب امتحان و کسب آمادگی در آن
زمان را نیز از ذهن خود بیرون کنید؛ چون شما از آینده
خبر ندارید و امکان دارد كه شب امتحان ،به دالیلی خوب
یا بد ،شما نتوانید مطالعه کنید .بايد به اين نكته توجه
داشته باشيد كه اص ً
ال شب قبل از امتحان ،زمان فراگیری
نیست ،بلکه شما در اين شب باید به مرور مطالب و حل
تمرین بیشتر بپردازید.
* به میزان تمرکز خود نیز توجه کنید تا از زمانی که
صرف درس خواندن میکنید ،حداکثر استفاده را ببرید.
اگر از افرادی هستید که در جای خلوت به فکر و خیال
فرو میروید ،در کنار خانواده مطالعه کنید ،و برای اینکه
صداهای مختلف مزاحمتان نشود ،از واکمن استفاده
نمایید؛ البته ما هم قبول داریم
که تمرکز داشتن و شش دانگ
حواس را به درس و مطالعه دادن،
کاری دشوار است .اگر شما هم از
آن گروه دانشآموزانی هستید
که زود خسته میشوید ،بعد
از نیم ساعت مطالعه ،کمی
استراحت کنید ،اما نباید
زمان اين استراحت ،طوالنی
شود؛ حتی یک استراحت 5
دقیقهای هم میتواند کافی
باشد .در این مدت میتوانید
از جای خود برخیزید و
تمرینهای کششی را انجام
دهید و بار دیگر سراغ
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درس بروید؛ البته بعد از سه یا چهار دورۀ مطالعاتی
 30دقیقهای ،میتوانید به خود یک استراحت طوالنیتر
دهید و تا  15یا  20دقیقه استراحت کنید .در مدت زمانی
که استراحت کوتاهی میکنید ،سعی کنید كه به سراغ
تلفن ،تلویزیون و اینترنت نروید؛ زیرا ممکن است كه اين
وسايل ،در وجود شما وابستگی ایجاد کند و نگذارد که به
سمت درستان برگردید.
* در استراحتهای کوتاه مدت ،از هر کاری مثل خواندن
کتاب داستان ،تلفن حرف زدن و  ...که با کلمات سر و کار
دارد ،خودداری کنید و اجازه دهید كه مغزتان از کلمات
به دور باشد تا از خستگیاش دور شود .در استراحتهای
کوتاه مدت ،در فضای مطالعه یک دور بزنید؛ یعنی
موقعیت مکانی خود را در آن لحظه تغییر دهید.
* توجه داشته باشید که محل مطالعۀ شما باید نور و
هوای مناسب داشته باشد تا بدنتان احساس خستگی
نکند و تمرکز شما از بین نرود.
* برخی از دانشآموزان ،به دلیل کوتاهیهای قبلی
و عدم مطالعۀ دقیق ،از اینکه سراغ یک کتاب درسی
خاص بروند ،میترسند و همیشه زمان مطالعۀ درس
مورد نظر را به بعد موکول میکنند .به چنین افرادی
پیشنهاد میکنیم که ابتدا به سراغ مباحث آسان کتاب
بروند .بدون شک ،در هر درسی حداقل  20درصد مطالب
در حد دانشآموزان ضعیف نوشته شده است ،و شما با
مطالعه مباحث مورد نظر و تسلط بر آنها ،جسارت الزم
را برای مطالعه قسمتهای دیگر آن درس پیدا میکنید.
اگر به درستی نمیدانید که کدام قسمتهای کتاب برای
مطالعۀ اولیه مناسبتر است ،اين بخشها را از دبیر خود
سؤال کنید.
* در حین مطالعۀ درس ،مضمون اصلی آن را دریابید
و دقت کنید که در این قسمت از درس ،بحث به چه
موضوعی اشاره دارد و چگونه یا در چه مراحلی آن را بیان
کرده است .همراه با خواندن درس ،به طور مرتب برای
خود سؤاالتی طرح کنید تا توجه شما به موضوع درس،
بیشتر جلب شود .سؤاالت طرح شده باید با توجه به اصل
مطلب و کلید هر پاراگراف باشد.
برای مثال ،در مطالب درسی سنگین ،متنی را که مطالعه
میکنید ،به بخشهایی تقسیم کنید و بعد از خواندن هر
بخش ،مکث کوتاهی بکنید و سپس مطالعۀ خود را ادامه
دهید .این مکثها باعث میشود که به فکر خود انسجام
بدهید و در انتها بتوانید مطالب را به خاطر بیاورید .دقت
کنید که یادآوری باید درست بعد از هر مکث باشد .در
هنگام مکث باید از خود بپرسید« :سه نکتۀ اصلی و قابل
آزمون قسمتی که خواندم ،چه بود؟» و با طرح سؤالهایی
دربارۀ آن ،ذهن خود را آماده کنید .به یاد داشته باشید در
نتیجۀ همین یادآوریهاست که مطالب در ذهنتان ثبت
و ضبط میشود.
ممکن است كه مرور مطالب در پایان مطالعه ،به نظر شما
کار طاقتفرسا و وقت گیری باشد ،اما مهم اینجاست که
بدون گذراندن این مرحله ،کار مطالعۀتان کامل نخواهد

شد و یادگیری عمیق و دقیق ،در نتیجۀ مرور و بازبینی
مطالب به دست میآید.
* دانشآموزان معموالً در ايام امتحانات دچار کمبود وقت
ميشوند و به دليل استرس زياد ،نميتوانند همه فصلهاي
کتاب درسي را به دقت بخوانند؛ بنابراين ،طبقهبندي
مطالب کتاب قبل از مطالعۀ یک مبحث ،ميتواند کمک
شاياني به شما براي پاسخگويي به سؤاالت بكند .برای
انجام این کار ،میتوانید قبل از شروع درس ،از خود
بپرسید که کدام مبحث را خوب بلد هستيد ،کدام مبحث
بسيار مهم است ،کدام مبحث نياز به توجه بيشتري دارد
و کدام مبحث اولويت اول را براي مطالعه دارد.
* مطالعات نشان میدهد در صورتی که هشت ساعت
بخوابید و تا دیر وقت بیدار نمانید ،حافظه شما بهتر عمل
میکند .مغز انسان بر اثر اختالل خواب آسیب میبیند؛
زیرا خواب زمانی است که در آن زمان ،مغز خود را ترمیم
و بازسازی میکند .مغز شما پس از دریافت اطالعات
درسی ،نیاز به بازسازی دارد و خوابیدن ،تنها راه مؤثر
برای این بازسازي است.
* به خودتان نگویید که این درس را دوست ندارم؛ زیرا
این اظهار ناراحتی و انزجار ،تأثیر بسیاری بر آرامش و
تمرکز شما خواهد داشت ،و بپذیرید که این دروس،
بخشی از برنامه مطالعاتی شماست و باید با مباحث آن
ارتباط برقرار کنید.
* اگر از جزوات و مطالب خارج از کتاب استفاده میکنید،
دقت کنید که اين مطالب ،با مطالب موجود در کتاب،
انسجام و سازماندهی الزم را داشته باشد تا مطالب مثل
حلقههای جدا از هم ،یک زنجیر در نیایند.
* به اشکاالت خود حساس باشید .بسیاری از بچهها
اشکاالت ساده ،مانند :خطای محاسبه ،درست نخواندن
متن سؤال و  ...را اشکال نمیدانند .آنها بلد نبودنهای
بزرگ را اشکال میدانند و بسیاری هم در توهم بلد بودن
هستند!
* پرسشهای امتحانی نوبتهای گذشتۀ خود ،اعم از
ترم ،نیم ترم ،ماهانه و  ...را بار دیگر مرور کنید تا اوالً به
نوعی آنها را مرور کرده باشید و ثانیاً اشتباهاتی را که آن
زمان داشتید ،مجددا ً تکرار نکنید.
* هر وقت فکري منفي به سراغ شما آمد ،فورا ً همان فکر
را به شکل مثبت تغيير دهيد و با صداي بلند براي خود
تکرار کنيد؛ مث ً
ال ممکن است فکرکنيد که همه بچهها
يک دور کامل درس را خواندهاند و به آن مسلط هستند،
اما شما هنوز با کتاب سر و کله ميزنید .اگر چنين
فکري به سراغتان آمد ،بالفاصله به خود تلقین کنید که
توانستهاید با مطالعه کافی و مفید ،نمرات بهتری بگیرید و
با صدايي رسا بگوييد« :من قب ً
ال چنين امتحانهايي داده
و اکثر مواقع هم نمره خوبي گرفتهام ».البته این به معنای
آن نیست که به خود اعتماد دروغین داشته باشید ،اما
سمی است و میتواند مانع مطالعه و
افکار منفی ،بسیار ّ
فراگیری شما شود.
* هنگام مطالعه ،در صورت امکان ،پشت میز تحریر
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بنشینید یا اگر روی زمین مطالعه میکنید ،قوز نکنید
و راست بنشینید .کتاب باید به طور مسطح و هموار
روی میز قرار بگیرد و فاصلۀ آن با چشمتان حدود
 40سانتیمتر باشد .اگر وضعیت شما هنگام درس
خواندن ،سست و نامطمئن باشد ،خستگی ،حواس پرتی
و خواب آلودگی ،زودتر سراغ شما میآید.
* برنامه امتحانات را در محل مناسب ،به نحوی که در
معرض دیدتان باشد ،نصب نمایید و یک هفته قبل از
شروع فصل امتحانات ،سعی کنید كه خالصۀ دروس را
فیش برداری و فهرست نکات مهم را آماده و در پوشهای
جمعآوری کنید.
ایام امتحانات چه کنیم؟
* شبهای قبل از امتحان ،با دوستانتان راجع به اضطراب
و دلشوره و امتحان صحبت نکنید .بهتر است بدانید که
نگرانی ،همچون یک بیماری مسری ،قابل سرایت به
دیگران است.
* قبل از دوره کردن هر مطلب جديد ،نفس عميق
بکشيد و سعي کنيد كه ذهن خود را از هر فکر ديگري
پاک کنيد؛ در ضمن ،در پايان جدول زمانبندي که براي
خود تهيه کردهايد ،زماني را هم براي قدم زدن در هواي
آزاد در نظر بگيريد .انجام اين کار باعث ميشود كه قبل از
امتحان فردا ،احساس آرامش عميقي به شما دست دهد.
* بهتراست كه شب قبل از امتحان ،دوش بگیرید و
مطابق معمول هر شب استراحت کنید تا روز بعد ،با
شادابی و نشاط بیشتری ،امتحان خود را (که در فضای
مجازی انجام میشود) برگزار کنید و سعی کنید كه شام
را به طور مختصر و سبک میل کنید .هیچ چیز بدتر از
آن نیست كه شب قبل از آزمون ،به اندازه كافی نخوابیده
باشید .ممكن است كه وسوسه شوید و تمام ساعات شب
را بیدار بمانید و خود را برای امتحان آماده كنید ،اما
هنگامی كه زمان امتحان فرا میرسد ،قادر نخواهید بود
همه اطالعاتی را كه یاد گرفتهاید ،به خاطر بیاورید .مغز
در این حالت ،فقط برای بیدار ماندن تالش میكند.
مطالعات نشان میدهد كه نخوابیدن در شب امتحان،
عملكرد حافظه را نابود كرده و به شدت پایین میآورد.
* سعی كنید كه صبح روز امتحان ،حدود  30تا  45دقیقه
زودتر از خواب بیدار شوید تا نگاهی كوتاه به لیست مرور
و فلشكارت خود بیندازید.
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

مصوبات بیست و چهارمین جلسه شوراي سنجش
و پذيرش دانشجو مورخ 1399/7/22

و همچنین منابع سؤاالت آزمون سراسري سال 1400
بدينوسيله به اطالع ميرساند که در آزمون سراسري سال  1400مطابق مصوبات بیست
و چهارمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  1399/7/22مقررات ذیل اجرا
میشود.
 -1میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال  1400همانند سال 1399
حداکثر  30درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و دروس موثر سوابق
تحصیلی آزمون سال  1400همانند سال  1399است.
 -2مصوبه هفدهمین جلسه مورخ  97/12/26شورای سنجش و پذیرش دانشجو مجددا ً
تأیید شد و از آزمون سراسری سال  1400و بعد از آن ،سنجش فقط با یک آزمون و بر
مبنای دروس نظام آموزشی جدید  6-3-3انجام میشود.
 -3برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسالمی ،که در گروه آزمایشی علوم انسانی
شرکت میکنند ،منابع درس امتحانی «فرهنگ و معارف اسالمی» کتابهای «اصول عقاید

 2 ،1و  ،»3منابع دروس امتحانی «زبان عربی عمومی و تخصصی» کتابهای «عربی ،زبان
قرآن  2 ،1و  »3و منابع درس امتحانی «تاریخ» کتابهای «تاریخ اسالم  1و  2و تاریخ 3
(ایران در دوره اسالمی)» درنظر گرفته میشود .در زمان ثبتنام آزمون سراسری در گروه
آزمایشی علوم انسانی ،داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسالمی باید انتخاب کنند که
صرفاً به یکی از دفترچه سواالت عمومی و تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی از «منابع
دیپلم علوم انسانی» پاسخ میدهند یا به دفترچه سواالت گروه آزمایشی علوم انسانی که
«منابع چهار درس الهیات و معارف اسالمی ،زبان عربی عمومی و تخصصی و تاریخ آن»،
کتابهای دیپلم علوم و معارف اسالمی است.
با توجه به موارد فوق ،فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسری سال  1400بر اساس نظام
 6-3-3به شرح جداول ذیل است.

الف ـ دروس عمومی
نام درس
 -1زبان و ادبیات فارسی

 -2عربی

 -3فرهنگ و معارف اسالمی

 -4زبان انگلیسی

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

فارسی ()1

110201

دهم

97

فارسی ()2

111201

یازدهم

98

فارسی ()3

112201

دوازدهم

99

عربی ،زبان قرآن ()1

110206

دهم

97

عربی ،زبان قرآن ()2

111206

یازدهم

98

عربی ،زبان قرآن ()3

112206

دوازدهم

99

عربی ،زبان قرآن ()1

110207

دهم

97

عربی ،زبان قرآن ()2

111207

یازدهم

98

عربی ،زبان قرآن ()3

112207

دوازدهم

99

عربی ،زبان قرآن ()1

110208

دهم

97

عربی ،زبان قرآن ()2

111208

یازدهم

98

عمومی گروه آزمایشی

عربی ،زبان قرآن ()3

112208

دوازدهم

99

اسالمی

دین و زندگی ()1

110204

دهم

97

دین و زندگی ()2

111204

یازدهم

98

دین و زندگی ()3

112204

دوازدهم

99

دین و زندگی ()1

110205

دهم

97

دین و زندگی ()2

111205

یازدهم

98

دین و زندگی ()3

112205

دوازدهم

99

اصول عقاید ()1

110227

دهم

97

اصول عقاید ()2

111232

یازدهم

98

عمومی گروه آزمایشی

اصول عقاید ()3

112227

دوازدهم

99

اسالمی

زبان خارجی ()1

110230

دهم

97

انگلیسی ()3

112230

دوازدهم

انگلیسی ()2

111230

یازدهم

98
99

مالحظات

عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی

عمومی گروه آزمایشی
علوم انسانی

علوم انسانی  برای دیپلمههای علوم و معارف

عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی

عمومی گروه آزمایشی
علوم انسانی

علوم انسانی برای دیپلمههای علوم و معارف
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ب ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
نام درس

 -1ریاضیات

 -2فیزیک
 -3شیمی

ریاضی ()1
هندسه ()1
هندسه ()2
آمار و احتمال
حسابان ()1
حسابان ()2
هندسه ()3
ریاضیات گسسته
فیزیک ()1
فیزیک ()2
فیزیک ()3
شیمی ()1

نام کتاب

شیمی ()2
شیمی ()3

ج ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی
نام درس
 -1زمین شناسی
 -2ریاضیات
 -3زیست شناسی
 -4فیزیک
 -5شیمی

نام کتاب

زمین شناسی
ریاضی ()1
ریاضی ()2
ریاضی ()3
زیست شناسی ()1
زیست شناسی ()2
زیست شناسی ()3
فیزیک ()1
فیزیک ()2
فیزیک ()3
شیمی ()1
شیمی ()2
شیمی ()3

د ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی
نام درس

 -1ریاضیات
 -2اقتصاد
 -3زبان و ادبیات فارسی

 -4زبان عربی

 -5تاریخ

 -6جغرافیا
 -7علوم اجتماعی
 -8فلسفه
 -9منطق
 -10روانشناسی

نام کتاب
ریاضی و آمار ()1
ریاضی و آمار ()2
ریاضی و آمار ()3
اقتصاد
علوم و فنون ادبی ()1
علوم و فنون ادبی ()2
علوم و فنون ادبی ()3
عربی ،زبان قرآن ()1
عربی ،زبان قرآن ()2
عربی ،زبان قرآن ()3
عربی ،زبان قرآن ()1
عربی ،زبان قرآن ()2
عربی ،زبان قرآن ()3
تاریخ ( )1ـ ایران و جهان باستان
تاریخ ( )2ـ از بعثت پیامبر اسالم تا پایان
صفویه
تاریخ ( )3ایران و جهان معاصر
تاریخ اسالم ()1
تاریخ اسالم ()2
تاریخ ( )3ـ ایران در دوره اسالمی
جغرافیای ایران
جغرافیای ( )2ـ جغرافیای ناحیهای
جغرافیا (( )3کاربردی)
جامعه شناسی ()1
جامعه شناسی ()2
جامعه شناسی ()3
فلسفه
فلسفه ()2
منطق
روانشناسی

کد کتاب
110211
110213
111213
111215
111214
112214
112213
112215
110209
111209
112209
110210
111210
112210

کد کتاب
111237
110211
111211
112211
110216
111216
112216
110214
111244
112244
110210
111210
112210

پایه تدریس
دهم
دهم
یازدهم
یازدهم
یازدهم
دوازدهم
دوازدهم
دوازدهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم
یازدهم
دوازدهم

پایه تدریس
یازدهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم
یازدهم
دوازدهم

سال چاپ
97
97
98
98
98
99
99
99
97
98
99
97
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98
99

سال چاپ
98
97
98
99
97
98
99
97
98
99
97
98
99

کد کتاب
110212
111212
112212
110221
110203
111203
112203
110207
111207
112207
110208
111208
112208
110219

پایه تدریس
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم

سال چاپ
97
98
99
97
97
98
99
97
98
99
97
98
99
97

111219

یازدهم

98

112219
110233
111233
112233
110218
111218
112218
110220
111222
112222
111226
112226
110223
111224

دوازدهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
یازدهم
دوازدهم
دهم
یازدهم

99
97
98
99
97
98
99
97
98
99
98
99
97
98

مالحظات

مالحظات

دیپلمههای علوم و
معارف اسالمی

دیپلمههای علوم و
معارف اسالمی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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