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یادداشت  هفته

تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

)Ph.D( یکشنبه 1399/9/2 دكتري
جمعه 1399/12/15تا یکشنبه 1399/9/9

یکشنبه 1399/9/16 كارشناسي ارشد ناپيوسته
تا یکشنبه 1399/9/23

پنجشنبه 1400/3/6
و جمعه 1400/3/7

یکشنبه 1399/11/12 سراسري
تا شنبه 1399/11/18

پنجشنبه 1400/4/10
و جمعه 1400/4/11

متعاقبًا اعالم خواهد شدكاردانی به كارشناسي ناپيوسته
كاردانی نظام جدید )دانشگاه فنی و 

متعاقبًا اعالم خواهد شدحرفه ای و مؤسسات غيرانتفاعی(

 از امروز آغاز می شود :

ثبت نام با سوابق تحصیلی در مقاطع 
کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد 
مقاطع  در  تحصيلی  سوابق  براساس  ثبت نام 
كاردانی و كارشناسی پيوسته و ناپيوسته مهرماه 
99 دانشگاه آزاد اسالمی، از روز دوشنبه 2۸ مهر 

ماه )امروز( آغاز می شود.
کارشناسی  و  کاردانی  دوره های  پذیرفته شدگان 
پیوسته و ناپیوسته پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی 
ماه  مهر   28 دوشنبه  روز  از  اسالمی،  آزاد  دانشگاه 
به  آموزشیار  سامانه  به  مراجعه  با  می توانند  )امروز( 
جدول  مطابق  آدرس: http://edu.iau.ac.ir و 
به ثبت نام خود به صورت  زمانی اعالم  شده، نسبت 

مجازی اقدام کنند.
الزم به یادآوری است که پذیرفته شدگان، برای اطالع 
از زمان و چگونگی تحویل مدارک، باید به آدرس سایت 

واحد دانشگاهی محل پذیرش خود مراجعه کنند.
و  کاردانی  دوره های  نتایج  که  است  گفتنی 
اساس  بر  پذیرش  ناپیوسته  و  پیوسته  کارشناسی 
سامانه: روی  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  تحصیلی   سوابق 

 http://azmoon.org قرار دارد.
مقاطع  نهایی  پذیرفته شدگان  راهنمای  همچنین 
کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته، کاردانی پیوسته 
و کارشناسی ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی در 
دانشگاه   1400-1399 تحصیلی  سال  اول  نیمسال 
 http://sanjesh.iau.ir :آزاد اسالمی، در سامانه 
و  دریافت  به منظور  داوطلبان می توانند  و  دارد  قرار 

مطالعه راهنما، به این سامانه مراجعه کنند.

از سوی سازمان سنجش اعالم شد :

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان 
با سوابق تحصیلی  سراسری سال  1399

موانع یادگیری کدام است؟

برنامه زمانی آزمون های سراسری سال 1400

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

 پذیرفته شدگان رشته هاي متمرکز و 
 معرفي شدگان رشته نیمه متمرکز فوریت هاي 

پزشكي آزمون کارشناسي ناپیوسته 1399

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست داوطلبان  به روش الكترونیكی

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

نحوه  پی گیری هر گونه سؤال در خصوص نتایج 
دانشگاه آزاد اسالمی

برنامه زماني آزمون هاي
 سازمان سنجش و چند نكته

8 ربیع االول

سالروز شهادت حرضت امام حسن عسکری )ع(

بر متام مسلامنان تسلیت باد
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  بیست و هشتم مهر ماه سال  1399
   صاحب امتیاز : سازمان سنجش آموزش کشور

   مدیر اجرایی: بهمن احمدی
   صفحه  آرایی و حروفچینی : پیک سنجش

2916-1735:ISSN    1735 -2916 :شاپا   
   نقل و برداشت مطالب نشریه پیک سنجش با ذکر کامل منبع بالمانع است.

   استفاده از طرح ها و عکس های اختصاصی پیک سنجش منوط به اجازه کتبی است
   نشانی: تهران، ابتدای پل کریمخان زند، بین خیابان های نجات اللهی و قرنی،

       پالک 204، صندوق پستی 5557- 14155
   peyk.sanjesh.org :نشانی سایت   

email:peyk@sanjesh.org :صندوق الکترونیکی   

قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پست الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org

آزمون هاي  داوطلبان  تدریج  به  پاییز،  فصل  شروع  با 
مختلف آماده ثبت نام در آزمون مورد نظر خود در زمان 

مقرر مي شوند. 
به دیگر سخن، مي توان فصل پاییز را زماني براي آماده 
سازمان  مهم  آزمون هاي  در  شرکت  منظور  به  شدن 
تافل،  مانند  آزمون هایي  از  جدا  این  و  دانست،  سنجش 
تولیمو، آیلتس و نظایر آنهاست که معموالً در طول سال 
متقاضیان خود را دارد و آماده شدن در هر یک از این 

آزمون ها منوط به فصل خاصي نیست. 
فصل پاییز، به غیر از ویژگي یاد شده در سطور باال، براي 
دانش آموزان سال آخر دبیرستان یا دانشگاه یا کساني که 
داوطلب شرکت در یکي از آزمون هاي سازمان سنجش 
پیامي  هست؛  نیز  خاصي  پیام  دارندة  بر  در  مي شوند، 
دریافت  اصلي اش  از سوي مخاطبان  به درستي  اگر  که 
و  شد،  خواهد  رهنمون  موفقیت  سوي  به  را  آنها  شود، 
که  راه،  یک  در  نهادن  گام  براي  که  است  این  پیام  آن 
باید در گام اول به  مي تواند به یک پیروزي ختم شود، 
شناخت راه و پس از آن به برنامه ریزي درست در جهت 
پیمودن صحیح آن راه پرداخت و سپس با گام هاي بعدي 
در  ورود  به  تصمیم  اینکه  براي  پیمود. حال،  را  راه  این 
یکي از این راه ها بگیریم و در آنها گام نهیم، الزم است 
به شناخت کافي و کامل از آزموني که قرار  که مقدمتاً 
و  پرداخته  پذیرفته شویم  و  نموده  آن شرکت  در  است 
سپس به برنامه ریزي تحصیلي صحیح با یاري گرفتن از 
از آن  اما قبل  نماییم؛  اقدام  مشاوران زبده و کارآزموده 
باید به شناخت منابع درسي در آزموني که در آن ثبت نام 
خواهیم کرد نیز بپردازیم تا خود را براي حضوري موفق 
در آزمون یاد شده آماده کنیم. اکنون، با توجه به اعالم 
سراسري  آزمون هاي  برگزاري  و  ثبت نام  زماني  »برنامه 
درج  پیک سنجش  در  پیش  شماره  از  که  سال 1400« 
شده، و با عنایت به آنکه زمان دقیق ثبت نام و برگزاري 
سه آزمون سراسري اصلي سازمان سنجش در این جدول 
مشخص شده است، در نخستین مرحله، الزم است که 
ابعاد فني کار، که چیزي جز نحوه صحیح پر کردن  به 
فرم مخصوص ثبت نام در هر آزمون نیست، بپردازیم. در 

سطور زیر، این موضوع را بررسي مي کنیم. 
در  مي تواند  داوطلب  هر  که  اقداماتي  مهم ترین  از  یکي 
راستاي شرکت مطلوب تر و بهتر در هر آزمون انجام دهد، 
ثبت  نام  مرحله  در  اطالعات خواسته شده  که  است  این 
نماید،  درج  آن  مخصوص  اینترنتي  فرم  در  باید  که  را، 
به صورت صحیح و کامل وارد کند. انجام این کار باعث 
مي شود که فرآیند پردازش اطالعات ثبت نامي داوطلبان، 
به  بگیرد؛  انجام  مطلوب تري  کیفیت  و  بیشتر  با سرعت 
طور مثال، هر ساله پس از اعالم نتایج نهایي آزمون هاي 
مختلف، برخي از داوطلبان به منظور بررسي نتیجه آزمون  
خود یا به علت پذیرفته نشدن در رشته اي که مّد نظر 

آنها بوده یا جابجایي محل قبولي شان به خاطر عدم اعالم 
معدل صحیح هنگام ثبت نام، و حتي عدم تصحیح آن در 
مهلت مجددي که بعضاً در برخي از آزمون ها به داوطلبان 
براي ویرایش اطالعات ثبت نامي داده مي شود و یا وارد 
کردن کد رشته غلط هنگام انتخاب رشته در فرم اینترنتي 
مخصوص این کار، به سازمان سنجش مراجعه مي کنند؛ 
این در حالي است که پس از مدتي، با تماس این دسته از 
داوطلبان با واحد پاسخگویي تلفني، اینترنتي یا حضوري 
روابط عمومي سازمان سنجش، نادرستي اکثر قریب به 
اتفاق این اعتراضات مشخص مي شود، و هنگامي که به 
این موارد رسیدگي مي گردد، مشاهده مي شود که ریشه 
اکثر این معضالت، به ثبت ناقص یا نادرست اطالعات 
فرم  در  رشته ها  کد  ناصحیح  کردن  وارد  یا  ثبت نامي 
اینترنتي مخصوص این کار برمي گردد. مثال پیشگفته و 
موارد دیگري از این دست، بیانگر آن است که پاره اي از 
آنها درصد بسیار  داوطلبان عزیز، که خوشبختانه تعداد 
پاییني از ثبت نام کنندگان در هر آزمون را شامل مي شود 
یا  ثبت نام  هنگام  است،  کاهش  حال  در  نیز  ساله  هر  و 
انجام دیگر مراحل هر آزمون، علي رغم فرصت زماني قابل 
توجهي که به آنها داده مي شود، بي دقتي کرده و اطالعات 
خواسته شده را به صورت ناقص یا نادرست درج کرده یا 
مدارک و مستندات خود را به صورت کامل به سازمان 
سنجش ارائه نمي کنند، و بیشتر مشکالت پیش آمده نیز 
ناشي از اهمال این گروه بسیار اندک از داوطلبان است. 

از  که  آزمون هایي  داوطلبان  مي رود  انتظار  مجموع،  در 
و  دقیق  ارائه  با  مي شود،  برگزار  سنجش  سازمان  سوي 
با  کامل تري  همکاري  خود،  ثبت  نامي  اطالعات  کامل 
خدمتگزارانشان در این سازمان داشته باشند و مطمئن 
باشند که به لطف الهي و اجراي دقیق ضوابط و همچنین 
احساس مسؤولیت کارکنان این سازمان، هیچ گونه حقي 
از هیچ یک از داوطلبان در هیچ یک از آزمون ها ضایع 

نخواهد شد.
تقاضا  عزیز  داوطلبان  از  آنکه  مجال  این  در  آخر  سخن 
آزمون ها  برگزاري  روند  بهبود  منظور  به  هم  مي کنیم، 
اجرایي یک  مراحل  تمام  در  آرامش  و همین طور حفظ 
نهایي  نتایج  اعالم  زمان  تا  ثبت نام  مرحله  از  آزمون، 
در  که  الزم،  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  آزمون،  آن 
همچنین  و  برگزاري  و  ثبت نام  به  مربوط  اطالعیه هاي 
سازمان  سایت  در  آزمون  هر  به  متعلق  دفترچه هاي 
این هفته نامه اعالم مي شود، ما  سنجش و همین طور  
این جایگاه  را در عرصه فعالیت و خدمت مطلوب تر در 

خطیر، یاري نمایند.                            
موفق باشيد

امر به معروف و نهي از منكر:
حضرت امام حسن عسکري )ع( فرمودند: 

هیچ عزیزي حّق را رها نکند، مگر آنکه ذلیل 
گردد، و هیچ ذلیلي به حّق نیاویزد، مگر آنکه 

عزیز شود. 

ترس با نومیدی همراه است، و آزرم ]شرم[ با 
بی بهرگی هم عنان، و فرصت چون ابر گذران؛ 

پس فرصت های نیک را غنیمت بشمارید. 

برنامه زماني آزمون هاي سازمان سنجش و چند نكته

حضرت امام مهدي )عج( فرمودند:
هیچ چیز مانند نماز، بیني شیطان را به خاک 

نمي مالد.
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مدیر کل روابط عمومی
 دانشگاه پیام نور اعالم کرد :

 ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون
 پیام نور به صورت غیرحضوری انجام می شود

ـــام  ـــوه ثبت ن ـــت: نح ـــور گف ـــگاه پيام ن ـــی دانش ـــط عموم ـــر كل رواب مدی
ـــوابق  ـــاس س ـــر اس ـــی ب ـــع كارشناس ـــدگان مقط ـــه ش ـــه پذیرفت كلي
ــوری  ــورت غيرحضـ ــه صـ ــور، بـ ــگاه پيام نـ ــی در دانشـ تحصيلـ

بـــوده و زمـــان آن متعاقبـــًا اعـــالم می شـــود.
ــدگان  ــه پذیرفته شـ ــه کلیـ ــک بـ ــن تبریـ ــروز، ضمـ ــین بهـ ــر امیرحسـ دکتـ
ــه  ــام کلیـ ــوه ثبت نـ ــور، گفـــت: نحـ ــگاه پیام نـ ــع کارشناســـی در دانشـ مقطـ
پذیرفته شـــدگان بـــر اســـاس ســـوابق تحصیلـــی در دانشـــگاه پیام نـــور، بـــه 

صـــورت غیرحضـــوری بـــوده و زمـــان آن متعاقبـــاً اعـــالم می شـــود.
ـــامل:  ـــدارک ش ـــر م ـــه تصوی ـــت ک ـــدگان الزم اس ـــه ش ـــه پذیرفت ـــزود: کلی وی اف
صفحـــه اول و توضیحـــات شناســـنامه، کارت ملـــی روی آن و پشـــت آن، مـــدرک 
دیپلـــم متوســـطه نظـــام جدیـــد )6.3.3( یـــا دیپلـــم نظـــام ســـالی واحـــدی 
ـــوق  ـــدارک ف ـــد م ـــدگان فاق ـــگاهی )پذیرفته ش ـــدرک پیش دانش ـــراه م ـــه هم ب
ـــد( و  ـــه دهن ـــم را ارائ ـــاله قدی ـــم 12 س ـــا دیپل ـــی ی ـــدرک کاردان ـــد م می توانن
ـــا حجـــم  ـــان( را ب ـــژه آقای ـــه )وی ـــده وضعیـــت نظـــام وظیف مـــدرک مشـــخص کنن

ـــد. ـــذاری کنن ـــام بارگ ـــگام ثبت ن ـــه و در هن ـــت تهی ـــر 250 کیلوبای حداکث
ــرد:  ــد کـ ــر تأکیـ ــار دیگـ ــور بـ ــگاه پیام نـ ــی دانشـ ــط عمومـ ــرکل روابـ مدیـ
ــامانه آموزشـــی  ــازی و از طریـــق سـ ــه صـــورت مجـ ــام ایـــن دوره، بـ ثبت نـ

گلســـتان بـــه آدرس: reg.pnu.ac.ir  انجـــام می پذیـــرد.
وی همچنیـــن بـــه تســـهیالت ویـــژه دانشـــجویان دانشـــگاه پیام نـــور اشـــاره 
ــام در  ــن ثبت نـ ــد، ضمـ ــدگان می تواننـ ــی پذیرفته شـ ــزود: تمامـ ــرد و افـ کـ
ایـــن دانشـــگاه، از کلیـــه تســـهیالت مالـــی از جملـــه: وام شـــهریه صنـــدوق 
رفـــاه دانشـــجویی بـــا بازپرداخـــت پـــس از فارغ التحصیلـــی، تســـهیالت وام 
ـــهیالت  ـــد و تس ـــزد 1/4 درص ـــا کارم ـــنه ب ـــرض الحس ـــی ق ـــون ریال 200 میلی
ـــا  ـــزد 4 ت ـــا کارم ـــت ب ـــمند و تبل ـــی هوش ـــد گوش ـــی خری ـــون ریال 200 میلی

ـــوند.   ـــد ش ـــد بهره من 6 درص

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشكی خبر داد:
زمان اعالم نتایج آزمون کارشناسی ارشد 

و دکتری علوم پزشكی 

رئيـس مركز سـنجش آموزش پزشـكی، زمان اعـالم نتایـج آزمون های 
كارشناسی ارشـد علوم پزشـكی و دكتری تخصصی و دكتری پژوهشـی 

)Ph.D( رشـته های علـوم پایـه پزشـكی را اعالم كرد.
دکتـر سـعید هاشـمی نظـری اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه اینکـه مصاحبه هـای 
آزمـون دکتـری تخصصـی و پژوهشـی )Ph.D( سـال 1399 گـروه علـوم پایـه 
پزشـکی، بهداشـت و تخصصـی، تقریبـاً تا هفتـه اول آبان ماه به طـول می انجامد، 

نتایـج نهایـی ایـن آزمـون نیـز تـا نیمـه اول آبـان ماه اعـالم خواهد شـد.
آزمـون  نتایـج  اعـالم  زمـان  پزشـکی، دربـاره  آمـوزش  رئیـس مرکـز سـنجش 
آزمـون  در  پذیـرش  از  بخشـی  کـرد:  تأکیـد  نیـز  پزشـکی  کارشناسی ارشـد 
کارشناسی ارشـد در دانشـگاه های خـاص بـا مصاحبـه انجـام می گیـرد و بـا توجه 
بـه طـول انجامیـدن ایـن موضـوع، پیش بینی می شـود تـا اوایـل آبان مـاه ، نتایج 

آزمـون کارشناسی ارشـد پزشـکی اعـالم شـود.
دکتـر هاشـمی نظـری، درباره زمـان اعالم نتایـج آزمون دسـتیاری دندانپزشـکی 
خاطـر نشـان کـرد: تـالش می شـود کـه نتایـج ایـن آزمـون زودتـر اعالم شـود و 

پیش بینـی می کنیـم تـا در هفتـه پیـِش رو، نتایـج را اعـالم کنیـم.

خجسته سالروز آغاز امامت 
حرضت ولی عرص )عج( بر متام منتظران 

آن امیر پرده نشین تهنیت باد
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به اطالع متقاضیانی که در آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال1399 ثبت نام 
مختلف  رشته هاي  نهایي  پذیرفته شدگان  اسامي  که  مي رساند  نموده اند،  شرکت  و 
تحصیلي پذیرش با آزمون و همچنین رشته هاي تحصیلي پذیرش صرفًا براساس 
گرفته  صورت   به  روش  متمرکز  گزینش  آنها  که  مذکور،  آزمون  تحصيلي  سوابق 
 است، به همراه فهرست اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفیت رشته تحصیلي نیمه 
متمرکز فوریت هاي پزشکي پیش بیمارستانی در درگاه اطالع رساني این سازمان به 
نشاني:www.sanjesh.org  قرار گرفته است. پذیرفته شدگان نهایي، براي اطالع 
از نحوه ثبت نام، تاریخ ثبت نام و مدارک الزم براي ثبت نام )عالوه بر مدارک مندرج 
در بند الف این اطالعیه( ضرورت دارد که به درگاه اطالع رساني دانشگاه یا مؤسسه 
آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمایند. بدیهي است در صورتي که دانشگاه 
ثبت نام درج  براي  زماني  برنامه  اینترنتي خود  اطالع رساني  یا مؤسسه اي، در درگاه 
ننموده باشد، پذیرفته شدگان این قبیل مؤسسات، الزم است که در یکي از روزهاي 
دو شنبه 99/7/28 یا سه شنبه 1399/7/29 براي ثبت نام به محل قبولي خود مراجعه 
نمایند. پذیرفته شدگان دانشکده ها و آموزشکده هاي فني و حرفه اي و کشاورزي تحت 
پوشش دانشگاه فني و حرفه اي، الزم است که براي اطالع از زمان، نحوه و شرایط 
نشاني:  به  حرفه اي  و  فني  دانشگاه  مرکزي  سازمان  اطالع رسانی  درگاه  به  ثبت نام، 
قبولي  محل  آموزشکده  یا  دانشکده  اطالع رسانی  درگاه  به  یا   www.tvu.ac.ir 
معرفي شدگان  ردیف  در  که  افرادی  اسامی  است  به  ذکر  نمایند. الزم  مراجعه  خود 
چند برابر ظرفیت رشته  تحصیلي نیمه متمرکز فوریت هاي پزشکي پیش بیمارستانی 
اعالم گردیده است ، می بایست که مطابق بند »ب« مندرج در این اطالعیه براي انجام 

مصاحبه اقدام نمایند.
الف( مدارك  الزم  براي  ثبت نام

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

 فهرست اسامي پذیرفته شدگان نهایي رشته هاي تحصیلي متمرکز 
و  معرفي شدگان چند برابر ظرفیت  پذیرش رشته تحصیلي 

نیمه متمرکز فوریت هاي پزشكي پیش بیمارستانی در 
آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1399
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نیمه متمرکز  تحصیلي  رشته  پذیرش  ظرفیت  برابر  چند  معرفي  شدگان   ب( 
کارشناسي ناپیوسته فوریت هاي پزشكي:

 آن  دسته  از متقاضیانی که  فهرست  اسامي  آنان  جزو معرفي شدگان  چند برابر ظرفیت  پذیرش
 رشته  تحصیلي نیمه متمرکز کارشناسي ناپیوسته فوریت هاي پزشکي )کد رشته محل هاي
امتحاني 114 گروه آموزشي پزشکي( در درگاه به کد رشته  تا 1215 مربوط   1168 
 اطالع رساني این سازمان اعالم شده، الزم است که براي آگاهي از زمان و مکان برگزاري
 مصاحبه، به اطالعیه ای که در روز چهارشنبه مورخ 1399/8/7 در درگاه اطالع رسانی این
 سازمان درج خواهد شد، مراجعه نمایند. الزم به توضیح است که با توجه به اعالم دبیر
 محترم شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مبنی بر حذف کد رشته محل 1197رشته
 فوریت های پزشکی و پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد )محل تحصیل دانشکده

پرستاری الیگودرز(، هیچ فردی به عنوان معرفی شده در کد ذی ربط اعالم نشده است.

ج( یادآوری های مهم:
 1- پذیرفته شدگان هر یک از رشته های تحصیلی این آزمون، چنانچه در ردیف پذیرفته شدگان
 نهایی آزمون سراسری سال1399 )که متعاقباً اعالم می گردد( نیز قرار بگیرند، الزم است
 که از دو رشته قبولی خود، یکی را به دلخواه انتخاب و در آن رشته ثبت نام نمایند. بدیهی
است که ثبت نام در یک رشته تحصیلی، به منزله انصراف از رشته دیگر تلقی خواهد شد.

2- همه  پذیرفته شدگان  ملزم  هستند که در تاریخ هاي  تعیین  شده،  براي ثبت نام  به  مؤسسه 
آموزش  عالي  مربوط مراجعه  نمایند. بدیهي  است  که عدم  ثبت نام  در تاریخ هاي  مقرر، به 
  منزله  انصراف  از تحصیل در رشته قبولي تلقي شده و قبولي  این قبیل از پذیرفته شدگان 

لغو خواهد شد.
3- پذیرفته شدگاني که اسامي آنان همزمان به عنوان پذیرفته نهایي در دو کدرشته محل 
)یكي كدرشته محل هاي مربوط به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي تابع  وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي یا دانشگاه 
آموزشي  مراكز  یا  واحدها  به  وابسته  و دیگري كدرشته محل هاي  فرهنگيان( 
از کدرشته  در یکي  باشد، الزم است که منحصراً  اعالم شده  دانشگاه آزاد اسالمي 
محل هاي قبولي ثبت نام نمایند. بدیهي است که چنانچه این دسته از پذیرفته شدگان در هر 
دو کد رشته محل ثبت نام نموده و مشغول به تحصیل شوند، به عنوان متخلف شناخته شده 

و با آنها طبق ضوابط مربوط رفتار خواهد شد.
    4- متقاضیان الزم است که براي اطالع از شرایط و ضوابط، نشاني و تلفن دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي، به دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته، که هم اکنون در درگاه 

اطالع رساني این سازمان قابل دسترسي است، مراجعه نمایند. 
  ضمناً براي متقاضیان واجد شرایط گزینش، کارنامه اي حاوي اطالعات الزم، رتبه متقاضی 
و آخرین رتبه پذیرفته شده در هر یک از کد رشته محل هاي انتخابي و در سهمیه مربوط 
تنظیم مي گردد. این کارنامه از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان، همزمان با اعالم 

نتیجه، در دسترس خواهد بود.
د( نحوه ارسال درخواست و یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش 

کشور
با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضيان به منظور جلوگيری از شيوع ویروس 
كرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضیان در 
صورت داشتن هر گونه سؤال یا اعتراض به مندرجات کارنامه نتایج اولیه، می توانند حداكثر 
آموزش  الکترونیکی سازمان سنجش  پیشخان خدمات  تاریخ 99/۸/1 به سیستم  تا 
کشور به آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به 
همراه مستندات الزم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و 
کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود. متقاضیان می توانند، پس از دریافت 
شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه، به پرتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به 
از آخرین وضعیت درخواست  و  آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد شده 
خود مطلع شوند. بدیهی است به مواردی که ازطریق دیگری یا بعد از تاریخ 1399/8/1 

واصل شود به هیچ وجه ترتیب اثرداده نخواهد شد.
ضمناً متقاضیان در صورت لزوم، مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي 
تلفن:  با شماره  اداری  و ساعات  روزها  یا در  آموزش کشور  اینترنتي سازمان سنجش 

42163-021 نیز در میان بگذارند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

داوطلبـــان گرامـــی بـــرای پی گیـــری هـــر گونـــه ســـؤال در خصـــوص نتایـــج 
ــای  ــه روش هـ ــد بـ ــالمی می تواننـ ــگاه آزاد اسـ ــته های دانشـ ــه رشـ ــوط بـ مربـ

ذیـــل اقـــدام نماینـــد:
سؤاالت«  به  »پاسخگویی  بخش  به  مراجعه  با  اینترنتی  به صورت  سؤال  1- طرح  
: نشانی  به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پذیرش  و  سنجش  مرکز  سایت  در   مندرج 

www. azmoon.org
ـــرش  ـــنجش و پذی ـــز س ـــی مرک ـــخگویی تلفن ـــتاد پاس ـــا س ـــی ب ـــاس تلفن 2- تم

دانشـــگاه آزاد اســـالمی بـــا شـــماره: 4743 - 021.
 3- مراجعـــه حضـــوری بـــه ســـتاد پاســـخگویی مرکـــز ســـنجش و پذیـــرش 
دانشـــگاه آزاد اســـالمی بـــه نشـــانی: تهـــران، انتهـــای اتوبـــان شـــهید ســـتاری 

)شـــمال(، ســـازمان مرکـــزی دانشـــگاه آزاد اســـالمی.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

نحوه  پی گیری هر گونه سؤال 

در خصوص نتایج دانشگاه آزاد اسالمی
بــا توجــه بــه عــدم پذیــرش حضــوری داوطلبــان بــه منظــور جلوگیــری از 
ــت ها  ــت درخواس ــی و ثب ــریع در بررس ــور تس ــه منظ ــا و ب ــروس کرون ــیوع وی ش
ــخان  ــستم پیش ــه سیـــ ــد ب ــی توانن ــیان م ــی، متقاضــ ــورت الکترونیک ــه ص ب
 خدمـــــات الکترونیکــی ســـــازمان سنـــجش آمـــوزش کشــور بــه آدرس:

 http://darkhast.sanjesh.org مراجعــه و درخواســت خــود را بــه همــراه 
ــرای داوطلــب ،  ــاً پــس از ثبــت درخواســت، ب مســتندات الزم ثبــت نماینــد. ضمن

ــود. ــی ش ــال م ــاه ارس ــام کوت ــق پی ــری از طری ــه و کدرهگی ــماره نام ش
داوطلبــان مــی تواننــد پــس از دریافــت شــماره و کــد رهگیــری از طریق پیــام کوتاه، 
http://rahgiri.sanjesh.org :به پرتــال رهگیری الکترونیکی مکاتبــات بــه آدرس 
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 الكترونیكی
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بــا حمــد و ســپاس بــه درگاه خداونــد متعــال، بدین وســیله بــه اطــالع دانش آمــوزان 
ــنجِش  ــی س ــای آزمایش ــه آزمون ه ــاند ک ــم می رس ــه دوازده ــز پای عزی
ــات  ــی خدم ــرکت تعاون ــوی ش ــی 1399-1400 از س ــال تحصیل ــم س دوازده

ــه  منظــور: آموزشــی ب
)1( آشــنایی داوطلبــان بــا شــیوه برگــزاری آزمــون سراســری دانشــگاه ها و مؤسســات 

آمــوزش عالی ســال 1400؛
)2( ارزیابــی معلومــات مکتســبه داوطلبــان در زمینــه دروس عمومــی و اختصاصی در 

مقاطــع زمانــی مختلف؛ 
ــه دروس  ــب در زمین ــی داوطل ــرفت تحصیل ــزان پیش ــخیص می ــن و تش )3( تعیی

ــی؛  ــی و اختصاص عموم
)4( فراهــم آوردن زمینه هــای الزم بــه منظــور مقایســه نمــرات مکتســبه در زمینــه 
دروس عمومــی و اختصاصــی هــر داوطلــب بــا داوطلبــان شهرســتان و اســتان محــل 

تحصیــل و همچنیــن داوطلبــان سراســر کشــور؛ 
)5( آشــنایی و آمــاده ســازی داوطلــب بــرای حضــور در جلســات آزمــون و کاهــش 

اضطــراب حضــور در جلســۀ برگــزاری آزمــون سراســری ســال 1400 و ... ؛
)6( کمک به واحدهای آموزشی با توجه به نتیجه آزمون، برگزار می گردد.

از مزیت هــای »آزمون هــای آزمایشــی ســنجِش دوازدهــم«، 
ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب می ت

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

 آشنایی با پرسش های چهارگزینه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
 دریافت ارتباط موجود میان مطالب هر درس در پایه های مختلف؛

 ممارست و تمرین در مدیریت زمان؛
 شبیه سازی فضای آزمون سراسری و آشنایی داوطلب با این فضا؛

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

ــت،  ــر اس ــدول زی ــرح ج ــه ش ــا ب ــدی آزمون ه ــوۀ زمان بن نح
ــام از روز دوشــنبه مــورخ 23 / 04 / 99  ــًا زمــان شــروع ثبــت ن ضمن
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نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم:
شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی، بــا بررســی های همــه جانبــه و دریافــت نظــرات 
مشــاوران، دبیــران و مدیــران محتــرم مراکــز آموزشــی، مجموعــۀ آزمون هــای 
آزمایشــی را مجموعــاً در پانــزده نوبــت بــرای ســال تحصیلــی 1399-1400 طراحــی 
ــت  ــتانه، هش ــورت تابس ــی به ص ــای آزمایش ــت از آزمون ه ــه نوب ــت. س ــوده اس نم
ــای  ــت از آزمون ه ــار نوب ــه ای و چه ــای آزمایشــی به صــورت مرحل ــت از آزمون ه نوب
ــده در  ــان شــرکت کنن ــا داوطلب آزمایشــی به صــورت جامــع برگــزار خواهــد شــد ت
ــی کامــاًل علمــی و  ــا ارزیاب ــم، ب ــنجِش دوازده ــی س ــای آزمایش آزمون ه
اســتاندارد، بتواننــد از وضعیــت علمــی و تحصیلــی خــود شــناخت پیــدا کــرده و در 
هــر مرحلــه از آزمون هــا نســبت بــه رفــع مشــکالت تحصیلــی خــود اقــدام نماینــد.

آزمون هـای تابسـتانه: آزمون هـای تابسـتانه در سـه نوبـت و در ماه های مـرداد و 

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارۀ:

ثبت نام آزمون هاي آزمایشي 

سنجِش دوازدهم 

ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم
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شـهریور 99 بـا هـدف ارزیابـی مطالعات تابسـتانی داوطلبـان برگزار خواهد شـد. 
توجـه: آزمون هـای تابسـتانه فقـط برای سـه گروه آزمایشـی علـوم ریاضی و 

فنـی، علوم تجربـی و علوم انسـانی برگـزار خواهد شـد.
آزمون هـای مرحلـه ای: آزمون هـای مرحله ای کـه در هشـت نوبـت از ابتدای 
سـال تحصیلی تا پایان اسـفند 99 برگزار خواهند شـد. آزمون های مرحله ای، بر اسـاس 
تقسـیم بندی منابـع درسـی برگزار می شـود؛ به طوری که در هـر مرحلـه از آزمون، طبق 
تقسـیم بندي هاي انجام شـده، از داوطلبـان امتحـان بـه عمـل می آیـد؛ عالوه بـر این، در 
آزمون هر مرحله، ممکن اسـت که از قسـمت یا قسـمت های مربوط به مراحل قبل نیز 
امتحـان گرفتـه  شـود؛ لیکـن در هر مرحله، سـؤاالت امتحانـي با تأکید بـر منابع مربوط 
بـه همـان مرحلـه طراحي می شـود )بـراي مثـال، در مرحله سـوم، آزمون قسـمت هاي 
مربـوط بـه آزمـون اول و دوم هـم ممکن اسـت که منظور شـود؛ با این تأکید که بیشـتر 

سـؤاالت از قسمت سـوم خواهد بود(.
آزمون هـای جامـع: از ابتـدای سـال 1400 و تـا قبـل از برگـزاری آزمـون 
سراسـری سـال 1400، چهار نوبت آزمون آزمایشـی جامع با فاصله های زمانی هدفمند 

و خصوصیـات و ویژگی هـای منحصـر بـه فـرد و مکمـل یکدیگـر برگزار می شـود.
زمـان و نحـوه توزیـع اینترنتـی کارت ورود بـه جلسـه و کارنامـه 

سـنجش: آزمایشـی  آزمون هـاي 
کارت ورود بـه جلسـه آزمون هـای آزمایشـی سـنجش بـرای کلیـه داوطلبـان 
سراسـر کشـور، از روز سه شـنبه قبـل از برگـزاری هـر آزمـون، منحصـراً از طریـق 
www.sanjeshserv. :سـایت اینترنتی شـرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشـانی

ir توزیـع می گـردد و داوطلبـان، بـا مراجعـه بـه سـایت اینترنتی فوق الذکر، نسـبت 
بـه پرینـت کارت ورود بـه جلسـه خـود اقـدام می نمایند.

کارنامـه نتایج هـر نوبـت از آزمون های آزمایشـی سـنجِش دوازدهم، در 
بعدازظهـر همـان روز برگـزاری هـر آزمـون، از طریـق سـایت اینترنتـی شـرکت به 
نشـانی:  www.sanjeshserv.irمنتشـر می گـردد. ضمنـاً بـه اطـالع دانش آمـوزان 
می رسـاند کـه محاسـبه نمـره کل آزمون هـای آزمایشـی، بـر اسـاس آخریـن مصوبات 
و ضوابـط سـازمان سـنجش آموزش کشـور انجـام خواهد شـد. همچنین نمـره آزمون 
دروس عمومـی و اختصاصـی، همانند آزمون سراسـری و بر اسـاس نمره آزمون عمومی 
)بـا توجـه به ضرایـب( به عالوه سـه برابر نمـره آزمون اختصاصـی )با توجه بـه ضرایب( 

تقسـیم  بـر مجموع کل ضرایب محاسـبه می شـود.
شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

مبلغ هر آزمون جامعمبلغ هر آزمون تابستانه یا مرحله ای

500.000650.000

بـا توجـه بـه جدول شـهریه فـوق و هزینه هـای ثبت نـام منـدرج در آن، این امـکان نیز 
فراهـم گردیـده اسـت تـا دانش آمـوزان عزیـز، در صـورت تمایـل، بتواننـد آزمون هـای 
سـنجِش دوازدهـم را بـه تعـداد موردنیـاز و دلخـواه، انتخـاب کننـد و در هـر یـک از 
آزمون هـا ثبت نـام نماینـد؛ به عنوان مثـال، دانش آمـوز می توانـد متقاضـی سـه نوبـت 

آزمـون مرحلـه ای و یـک نوبـت آزمـون جامع باشـد.
مجموعـه  آزمایشـی سـنجش،  آزمون هـای  اینكـه  بـه  توجـه  بـا  البتـه 
آزمون هایـی اسـت كـه هر یـک مكمل دیگـری اسـت و شـركت در تمامی 
آنهـا، دانش آمـوز را گام بـه گام آماده تـر می نمایـد، لـذا توصيه می شـود كه 
دانش آمـوزان عزیـز، در كليـۀ آزمون هـای مرحلـه ای و جامـع،  به طور یكجا 

ثبت نـام نماینـد.
الزم بـه ذکـر اسـت که جدول تکمیلی مربوط بـه هزینه های ثبت نام، بـرای دانش آموزانی 
کـه مایل بـه انتخـاب آزمون های آزمایشـی سـنجِش دوازدهم به صورت تلفیقی هسـتند، 

در سـایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها )www.sanjeshserv.ir( درج شـده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت کـه در هنگام ثبت نـام و پـس از انتخـاب نوبت های آزمون از سـوی 
دانش آمـوز، برنامـه ثبت نـام اینترنتـی به طور خـودکار، وجـه قابل پرداخت را محاسـبه 

و ارائـه می نماید.

نحوه ثبت نام:
پرداخـت اینترنتـی: دانش آمـوزان عالقه منـد بـه شـرکت در آزمون هـاي آزمایشـی 
سـنجش در سراسـر کشـور مي توانند با اسـتفاده از کارت های بانکی عضو شـبکه شـتاب و 
 www.sanjeshserv.ir :مراجعه به سـایت شـرکت تعاونی خدمات آموزشـی به نشـاني

نسـبت بـه ثبت نـام در ایـن آزمون هـا اقـدام و کـد رهگیـري دریافـت نمایند.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه خریـد اینترنتـی کارت اعتبـاری ثبت نـام، 
نشـان دهنده ثبت نام نهایی دانش آموز نبوده و الزم اسـت کـه متقاضیان، 
بعـد از خریـد کارت اعتباری )دریافت شـماره پرونده و شـماره رمز(، به 
لینک ثبت نـام مراجعه نمـوده و  ثبت نام خـود را نهایی و شـماره پرونده 

و کـد پی گیـری 16 رقمی دریافـت نمایند.
دانش آمـوزان گرامـی، پـس از مطالعـه دقیـق دفترچـه راهنمـای ثبت نـام، در صـورت 
داشـتن هرگونـه سـؤال در خصـوص شـرایط و ضوابـط ثبت نـام، می توانند با خـط ویژه 
42966-021 )صـدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. سـاعات تمـاس: صبح 8:30 الی 

12:30 و عصـر 13:30 الـی 16:00.
ثبت نـام گروهـی از طریق مـدارس: دبیرسـتان هایی کـه مایـل هسـتند براي 
سـهولت ثبت نـام به صـورت گروهـی از دانـش آموزان خـود ثبت نـام بـه عمل آورند، بعد 
از مطالعـه دقیق دسـتورالعمل ثبت نام دبیرسـتان ها و مراکز آموزشـی همـکار، مي توانند 
در صـورت داشـتن هرگونـه سـؤال، در سـاعات: صبح 8:30 الـی 12:30 و عصـر 13:30 
الـی 16:00 بـا شـماره تلفن هـای 88844791 الـی 88844793 تمـاس حاصل نمایند.

نكات مهم:
1- ثبت نـام کلیـه نوبت هـا و مراحـل آزمون ها، ازجملـه آزمون جامع نیـز، در این مرحله 

انجام می شـود. 
2- وجوهـی که به اشـتباه به حسـاب این شـرکت واریـز می گردد، منحصـراً پس از طی 
مراحـل اداری مربوطه قابل اسـترداد اسـت؛ لـذا داوطلبان، در هنگام ثبت نـام اینترنتی و 

انتخـاب تعداد آزمون هـا، دقت الزم را به عمـل آورند.
ثبت نام حضوری:

ثبت نـام بـرای کلیـه داوطلبـان سراسـر کشـور، از طریـق سـایت اینترنتـی بـه نشـانی: 
www.sanjeshserv.ir امکان پذیـر اسـت و همچنیـن داوطلبـان، مراکـز آموزشـی و 
دبیرسـتان های متقاضـی آزمون های آزمایشـی سـنجش می توانند، در صـورت تمایل، با 
مراجعـه حضـوری به دفتـر مرکزی شـرکت تعاونی خدمات آموزشـی به نشـانی: تهران، 
پـل کریم خـان زند، خیابان میرزای شـیرازی، خیابان  شـهید نژادکـی، روبروی کالنتری 
105 سـنایی، پـالک 30، تلفـن : 88321455 نسـبت بـه ثبت نـام در ایـن آزمون ها در 

سـاعات اداری اقـدام نمایند .
راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجش

مراحل ثبت نام:
گام اول: پرداخـت مبلـغ ثبت نـام و دریافـت شـماره پرونـده و رمـز عبـور )پرداخت از 

طریـق کارت هـاي بانکـي عضو شـبکه شـتاب و به صـورت اینترنتی اسـت(.
گام دوم: تکمیـل فـرم ثبت نام )در سـایت ارائه شـده اسـت: لینک ثبت نـام آزمون های 

آزمایشـی سـنجش/ ثبت نام جدید(.
گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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در تعریف یادگيري گفته شده است كه یادگيري، 
رفتار،  در  دائمي  نسبتًا  تغييرات  از  است  عبارت 
كه بر اثر تجربه و تمرین حاصل مي شود. اهميت 
نمایان  هنگامي  آدمي  نزد  در  یادگيري  ارزش  و 
مي شود كه ما را از تمام آنچه آموخته ایم، محروم 
سازند؛ در این صورت، اگرچه از نظر فيزیولوژیكي 
نظر  از  اما  بود،  خواهيم  طبيعي  و  بالغ  فردي 
گشت  خواهيم  باز  كودكي  دورة  به  رواني  مسائل 
هر  ماند.  باز خواهيم  زندگي  ادامه  از  نتيجه  در  و 
با مشكل  یادگيري  فرایند  به نحوي در  ما  از  یک 
به  مشكل  این  كه  است  ممكن  هستيم.  مواجه 
آن  در  نياید؛  پدید  مالحظه اي  قابل  و  عمده  طور 
صورت، با اصالح روش ها و از ميان بردن مشكالت 
یادگيري، خود را به حد مطلوب مي رسانيم. وجود 
است  امري  یادگيري،  فرایند  در  اساسي  مشكل 
مقاله  این  در  مي كند.  بروز  مختلف  دالیل  به  كه 

مي كوشيم تا شما را با برخي از آنها آشنا سازیم.

نداشتن هدف و انگیزۀ کافي براي یادگیري
با  متناسب  هدف،  وقتي  مي کند.  انگیزه  ایجاد  هدف، 
عالقه ها، توانایي ها و امکانات اجرایي یادگیرنده باشد، در 
او عالقه براي یادگیري به وجود مي آورد. در بسیاري از 
مواقع، نداشتن هدفي مشخص، روشن، قابل دسترس و 
متناسب با یادگیرنده و امکانات اجرایي او، باعث مي شود 

که یادگیري به خوبي  انجام نشود.
یادگیري به انگیزه نیاز دارد، و انگیزه، میل و رغبت براي 
رسیدن به یک هدف معین است. هرچه انگیزه براي یاد 
هدف،  آن  به  رسیدن  راه  در  فرد  باشد،  بیشتر  گرفتن 
نوجوان هایي  مثاًل  مي کند؛  بیشتري  فعالیت  و  کوشش 
و  هستند  ضعیف  ریاضي  درس  در  که  مي شناسیم  را 
اطالعات بسیار کمي دربارة آن درس دارند؛ در حالي که 
در فعالیتي مانند فوتبال، وضع دیگري دارند و با عالقه 
و  مي کنند  دنبال  را  فوتبال  برنامه هاي  دقتي خاص،  و 
تعجب آور  زمینه،  این  در  آنها  وسیع  و  دقیق  اطالعات 
و  ریاضي،  مانند  درسي،  معلومات  میان  تفاوت  است. 
این  در  نوجوانان  این  ذهن  در  فوتبال،  مانند  فعالیتي 
حال  آنهاست،  توجه  و  عالقه  مورد  فوتبال،  که  است 
آنکه  درس  مورد نظر، چنین عالقه اي را در آنها ایجاد 
یاد گرفتن  براي  انگیزه  بنابراین، هنگامي که  نمي کند؛ 
کوشش  آن  فراگیري  راه  در  فرد  باشد،  داشته  وجود 

مي کند و در غیر این صورت، معموالً درصدد یاد گرفتن 
برنمي آید و در این زمینه اقدامي نمي کند.

عدم توجه و دقت کافي به منظور آموختن
طبق مطالعات صورت گرفته در مراکز آموزشي، یکي از 
مسائلي که بسیاري از مربیان مطرح مي کنند بي توجهي 
آموختني  مطالب  به  نسبت  دانش آموزان  بي دقتي  یا 
است. کارشناسان تعلیم و تربیت، بي توجهي یا بي دقتي 
افراد مي دانند. براي  این  را مهم ترین علت یاد نگرفتن 
یاد بگیرد،  اینکه شخص چیزي را به خوبي فهمیده و 
باید ابتدا به آن توجه کند. به طور کلي، هرچه بیشتر به 
چیزي توجه کنیم، بهتر آن را درک مي کنیم. اشخاصي 
بویایي،  )بینایي، شنوایي،  توانایي هاي حسي  داراي  که 
چشایي و بساوایي( سالمي هستند و مي توانند آنها را به 
درستي به کار برند، اغلب به خاطر ندیدن یا نشنیدن 
چیزهایي که در محیط آنهاست، فرصت هایي را که براي 

یادگیري آنها فراهم شده است، از دست مي دهند.
آن  به  کافي  توجه  امر، در عدم  این  بروز  اساسي  علت 
چیزي است که مي خواهیم آ ن را یاد بگیریم. براي حل 
این مشکل باید بدانیم که چگونه یادگیرندگان به چیزي 
توجه مي کنند، و از آن مهم تر اینکه چرا به چیزي توجه 

نمي کنند.

علت هاي بي توجهي
بي توجهي به آن چیزي که مي خواهیم آ ن را یاد بگیریم، 
علت هاي زیادي دارد. در اینجا به شرح چند علت عمدة 

آن مي پردازیم:
الف: نبودن عالقه و انگيزة كافي: معموالً اشخاص 

به چیزي که بیشتر عالقه داشته باشند، بیشتر 
توجه مي کنند. یکي از علت هاي عدم توجه 

)دقت نکردن( به یک چیز، نداشتن عالقۀ 
الزم به آن است؛ از این رو، باید بدانیم که 
چگونه یادگیرنده را به آنچه که الزم است 

یاد بگیرد، عالقه مند کنیم.
ب: جالب نبودن محرك: در بسیاري از 
مواقع، مطالب درسي طوري مطرح مي شود 

یعني  نمي کند؛  به خود جلب  را  فرد  توجه  که 
با اینکه فراگیر مایل به یاد گرفتن مطالب درسي 
اصاًل  یا  موضوع،  نبودن  جالب  خاطر  به  است، 
مدت  از  پس  آنکه  یا  و  نمي کند  توجه  آن  به 

براي  مي شود.  موضوع  به  بي عالقه  و  خسته  کوتاهي، 
اینکه چنین اشکالي پیش نیاید، باید آموختني ها جالب 

باشند تا توجه و دقت فراگیران را به خود جلب کنند.
با  گاه  توجه:  بازدارندة  عوامل  و  موانع  وجود  ج: 
آن  به  یادگیرنده  و  است  جالب  درسي  مطالب  اینکه 
توجه نیز دارد، این توجه ادامه نیافته و پایدار نمي ماند 
تمرکز  مانع  لحظه،  چند  براي  مختلفي  محرک هاي  و 
فرد و توجه وي به فعالیتي مانند حل مسأله ریاضي یا 
او  پرتي«  و موجب »حواس  برکردن یک شعر شده  از 
که  مي شود  چیزي  متوجه  یادگیرنده،  یعني  مي شوند؛ 
براي وي جالب تر  از مطالب درسي  به دلیلي  آن چیز، 
است و جذابیت بیشتري دارد؛ یا اینکه ذهن او متوجه 
خیابان،  در  اتومبیل ها  تصادف  صداي  قبیل:  از  چیزي 
صداي بوق قطار، به هم خوردن در، زنگ تلفن، زنگ در 
خانه، سر و صداي بچه ها در خانه، دیدن یا شنیدن بازي 
دوستان در خیابان یا در حیاط مدرسه، شنیدن صداي 
بلند معلم از کالس مجاور و ... مي شود که ممکن است 

مزاحم وي باشد.
»باهوش«  و  »سالم«  فرد  است.  طبیعي  حالتي  چنین 
باید نسبت به آنچه در اطرافش مي گذرد، توجه داشته 
طول  زیادي  مدت  حواس پرتي  این  معموالً  باشد. 
انجام  به  که  کاري  متوجه  مجدداً  شخص  و  نمي کشد 
آن مشغول بوده است، مي شود. مهم آن است که زمان 

این حواس پرتي، کوتاه بوده و ادامه پیدا نکند 
و شخص قدرت بازگشت دوباره به مطلب 

و تمرکز روي آن مطلب را داشته باشد.
گذشته از مواردي که ممکن است توجه 
زند،  هم  بر  مدتي  را  یادگیرنده 
روبرو  مشکل  این  با  گاهي 
مي شویم که فردي که با 
عالقه مشغول آموختن 

موانع يادگیری کدام است؟
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در  گرفتن  قرار  علت  به  است،  کاري  انجام  یا  مطلب 
وضعیتي تازه، مانند: وارد شدن مهمان یا دعوت شدن 
به بازي از طرف دوستان یا دیدن برنامۀ مورد عالقه در 
تلویزیون، به کار قبلي خود، که با عالقه به آن مشغول 

بوده است، بر نمي گردد.
اگر یادگیرنده، در طي روز درس هایي داشته که مستلزم 
توجه و دقت زیاد بوده، و از طرفي فرصتي براي تفریح 
نداشته است، وقتي به خانه مي آید، پر از انرژي حرکتي 
)مکانیکي( است و مي خواهد این انرژي را مصرف کند؛ 
لذا کارهاي دیگر، او را به خود جلب مي کند، و از طرفي 

چون ذهنش خسته است به آموختن توجه نمي کند.
به غیر از مواردي که پیش از این به آنها اشاره شد، گاه 
نمي تواند  مي گذرد،  درونش  در  آنچه  خاطر  به  شخص 
به موضوع یا مطلب آموختني توجه کند. طبیعي است 
کودکي که به خاطر بیماري درد مي کشد یا گرسنه و 
خسته است و یا نگران وضع مالي یا سالمتي پدر و مادر 
و دیگر اقوام خویش است، نمي تواند به خوبي به آنچه 

گفته مي  شود، توجه و دقت کافي نماید.
به  گاه  یادگیرندگان،  بي توجهي  که  است  ترتیب  بدین 
خاطر بروز عواملي دروني )حواس پرتي، درد، نگراني و 
اضطراب، افسردگي، تخیالت، خستگي، گرسنگي و ...( 
یا بروني )رویدادهاي زمان درس در خانه و مدرسه، و 
...( است که مانع توجه و دقت وي به آنچه آموختني 

است، مي شود.

رشد ناکافي جسماني و رواني
رواني  و  جسماني  رشد  میزان  به  یادگیري،  قدرت 
دارد.  بستگي  ما  اخالقي(  و  اجتماعي  عاطفي،  )ذهني، 
درجه  آن  به  سالگي  پنج  در سن  »سالم«  کودک  یک 
یا  مثلثات  مثاًل  که  است  نرسیده  خود  ذهني  رشد  از 
بگیرد.  یاد  آموزش(  معمول  روش هاي  )با  را  لگاریتم 
در این مورد، ناتواني کودک )در یاد گرفتن مثلثات یا 
و  جسماني  نقص  یا  اشکال  خاطر  به  پیچیده(  مطالب 
او  این خاطر است که ذهن  به  بلکه  رواني وي نیست، 
هنوز رشد کافي نکرده است و وي نمي تواند بسیاري از 

مسائل مشکل ذهني را بفهمد و آن را حل کند.
این مسأله، در مورد بسیاري از کودکاني که زودتر از سن 
معمول به مدرسه رفته و آمادگي کامل ذهني و عاطفي 
نداشته اند، نیز مشاهده مي شود. ما با این تجربه مکرراً 
روبرو بوده ایم که دانش آموزي در کالس خود موفق و با 
نشاط بوده است و اطرافیان او سعي کرده اند که با وادار 
بیشتر، حتي  ذهني  فعالیت  و  کار  انجام  به  وي  کردن 
را طي  دو کالس  در یک سال،  تابستان،  تعطیالت  در 
کند. انجام این کار اغلب موجب مي شود که دانش آموز، 
گاهي سال بعد، و در بسیاري از موارد دو یا سه سال 
مانند:  بسیاري  رفتاري  مشکالت  و  تحصیلي  افت  بعد، 
پرخاشگري، افسردگي و انزوا و ... پیدا کند؛ لذا هر نوع 

جهش در روند تحصیلي، باید پیشاپیش به طور دقیق 
با  این چنین جهش هایي، که همراه  بررسي شود؛ زیرا 
باعث  است،  تجربي  امکانات  از  بعضي  دادن  دست  از  
مي شود که فرد، نه تنها در کوتاه مدت، بلکه در زندگي 
آینده خود نیز دچار دشواري ها و ناسازگاري هاي فردي 

و اجتماعي مختلف شود.

براي  پایه(  )معلومات  قبلي  زمینة  نداشتن 
یادگیري 

زمینه  به  بسیار،  موارد  در  فراگیري،  براي  فرد  توانایي 
مثال،  طور  به  دارد؛  بستگي  وي  معلومات  پیشینۀ  یا 
براي اینکه یک نوجوان لگاریتم را به خوبي و درستي 
باشد؛  یاد گرفته  را  اصلي  قباًل چهار عمل  باید  بفهمد، 
یا اگر بخواهیم به شخصي راجع به رشد کودک چیزي 
بیاموزیم، باید ابتدا او را با اصول و مباني رشد جسماني 
و رواني کودک آشنا کرده و بعد از آن، مطالب پیچیده تر 
را براي وي مطرح کنیم. اگر سعي کنیم به یک نوجوان، 
باشد،  داشته  آ شنایي  »پایه«  اطالعات  با  آنکه  بدون 
آنها  توانست  نخواهد  او  بیاموزیم،  را  پیچیده اي  مطالب 

را به خوبي و درستي فرا بگیرد.

وجود نارسایي یا اشكال در حواس 
و  چشایي  بویایي،  شنوایي،  )بینایي،  پنجگانه  حواس 
با  و  هستند  خارج  دنیاي  با  ما  تماس  ابزار  بساوایي( 
از  را  اطالعاتي  ما  که  است  حواس  همین  از  استفاده 
دنیاي پیرامون خود مي گیریم؛ لذا در شرایطي که فرد 
دچار نقص جزئي یا کلي حسي باشد، نمي تواند اطالعات 
در  و  بگیرد  خود  اطراف  محیط  از  درستي  به  را  الزم 

فرایند یادگیري، با دشواري هایي روبرو خواهد شد.

به طور کلي، در شرایط عادي )غیر استثنائي( با افرادي 
برخورد مي کنیم که یا داراي نقص جزیي حسي )مانند 
حسي  عیب  یا  و  هستند   )... و  نزدیک بیني  دوربیني، 

کلي تري دارند.
براي آنکه این افراد بتوانند حداکثر استفاده را از امکانات 
نوع  به  توجه  با  بکنند،  خود  موجود  حرکتي  و  حسي 
نارسایي و اشکال و شدت آن، باید وضعیت مناسبي را 

براي یادگیري آنها فراهم آورد.

وجود مشكالت و مسائل عاطفي و هیجاني
در  ناتواني ها  و  اشکاالت  اختالفات،  پیش،  چندي  تا 
عاطفي  مشکالت  و  مسائل  از  ناشي  صرفاً  را  یادگیري 
مي دانستند. دلیل آن هم واضح بود؛ چون بیشتر افرادي 
که دچار ناتواني در یادگیري بودند، ناراحتي هاي عاطفي 
نشان   ... و  اضطراب  خشم،  ترس،  صورت  به  را  خود 

مي دادند.
مي دانیم که ناتواني در یادگیري یا حتي احساس آن، در 
بسیاري از موارد، ممکن است که منجر به بروز حاالت 
عاطفي مختلفي چون ترس از شکست )عدم موفقیت(، 
از  از یاد نگرفتن، ترس  اعتماد به نفس، ترس  نداشتن 
... شود؛ ولي  تمسخر یا تنبیه شدن، اضطراب شدید و 
عاطفي، خود  این حاالت  که  مي بینیم  نیز  مواردي  در 
یادگیري  در  ناتواني  تشدید  یا  آوردن  وجود  به  باعث 
مي شوند؛ یعني به جاي آنکه این عوامل، حاصل ناتواني 
یادگیري  در  ضعف  باعث  خود  باشند،  یادگیري  در 
مي شوند؛ مثاًل کودکي که به دالیل مختلف از شکست 
مي ترسد، غالباً نمي تواند به یادگیري بسیاري از مطالب 
و موضوعات اقدام کند. همچنین کودکي که اعتماد به 
تمسخر  مورد  که  مي ترسد  یا  نمي یابد  خود  در  نفس 
همساالنش قرار گیرد، آرامش و شرایط مناسب عاطفي 
را براي یاد گرفتن به دست نخواهد آورد. اضطراب در 
بسیاري از کودکان و نوجوانان خجول باعث مي شود که 
آنها نتوانند در برابر جمع، مطالبي مانند شعر یا انشاء را 
ارائه کنند؛ هرچند که آن را به خوبي فرا گرفته باشند.

یادگیري،  با  رابطه  در  تنها  نه  نفس،  به  اعتماد  مسأله 
به  نسبت  فرد  که  نگرشي  یا  عقیده  با  ارتباط  در  بلکه 
خود و حافظۀ خود دارد، نیز قابل توجه است. بسیاري از 
کودکان و نوجوانان را مي شناسیم که مصّرانه مي گویند 
حافظه شان »ضعیف« یا »بد« است و نمي توانند چیزي 
را فرا گیرند، و غالباً صحت ادعاي آنها نیز ثابت مي شود. 
این مسأله چیزي نیست جز آنکه عدم اعتماد و اطمینان 
در عمل حافظه اي »ضعیف«  باعث مي شود  به حافظه 
یا  عاطفي  وضع  شرایطي،  چنین  در  باشند.  داشته 
پیدا  تداخل  یادآوري شان  و  یادگیري  با  آنها،  احساسي 
مي کند. این گونه دلواپسي ها و آشفتگي هاي عاطفي، از 
جمله مهم ترین عوامل مؤثر در عقب افتادگي تحصیلي 

دانش آموزان دبستاني و دبیرستاني است. 

معمواًل اشخاص به چیزي که بیشتر عالقه داشته 
باشند، بیشتر توجه مي کنند. یكي از علت هاي 
عدم توجه )دقت نكردن( به یک چیز، نداشتن 

عالقة الزم به آن است؛ از این رو، باید بدانیم که 
چگونه یادگیرنده را به آنچه که الزم است یاد 

بگیرد، عالقه مند کنیم 

حواس پنجگانه )بینایي، شنوایي، بویایي، چشایي 
و بساوایي( ابزار تماس ما با دنیاي خارج هستند 
و با استفاده از همین حواس است که ما اطالعاتي 

را از دنیاي پیرامون خود مي گیریم؛ لذا در 
شرایطي که فرد دچار نقص جزئي یا کلي حسي 
باشد، نمي تواند اطالعات الزم را به درستي از 

محیط اطراف خود بگیرد و در فرایند یادگیري، 
با دشواري هایي روبرو خواهد شد 
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به اطالع متقاضیان پذیرفته  شده در رشته هاي تحصیلي دوره هاي روزانه،  نوبت  دوم 
عالي  آموزش  مؤسسات  و  خودگردان  پردیس  دانشگاه  پیام نور،  مجازي،   )شبانه(، 
بر اساس سوابق تحصيلي سراسري سال  صرفًا  پذیرش  مرحله  در  غیرانتفاعي 
1399 مي رساند که همه پذیرفته شدگان مي بایست با در دست داشتن مدارک الزم 
مندرج در بند »ب« این اطالعیه و مطابق جدول برنامه زماني ذیل، به دانشگاه یا 

مؤسسه محل قبولي خود مراجعه نمایند.
تاریخ ثبت نام و مدارک الزم، عالوه بر  از نحوه ثبت نام،  پذیرفته شدگان براي اطالع 
به   99/7/27 تاریخ  در  ابتدا  که  دارد  ضرورت  اطالعیه،  این  در  مندرج  مدارک 
درگاه اطالع رساني دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه 
برنامه  زماني  قبولي  محل  مؤسسه  یا  دانشگاه  که  صورتي  در  است  بدیهي  نمایند. 
مشخصي را براي ثبت نام در سایت خود درج ننموده باشد، پذیرفته شدگان این قبیل 
مؤسسات الزم است که مطابق روزهاي تعیین شده، طبق جدول زیر براي ثبت نام به 
محل قبولي مراجعه نمایند. عدم مراجعه به موقع پذیرفته شدگان براي ثبت نام، به 

منزله انصراف قطعي از تحصیل آنها تلقي خواهد شد.

جدول برنامه زماني ثبت نام از پذیرفته شدگان براي آن دسته از دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي که برنامه زماني براي ثبت نام در سایت اینترنتي خود 

اعالم ننموده اند

الف ( توضیحات کلي برای اطالع همه متقاضیان:
1-  متقاضیاني که در ردیف پذیرفته شدگان رشته هاي تحصیلي پذیرش صرفاً براساس 
سوابق تحصیلي قرار گرفته اند، چنانچه در ردیف پذیرفته شدگان رشته هاي تحصیلي 
پذیرش با آزمون دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي که متعاقباً اعالم مي شود نیز قرار 
بگیرند، منحصراً مي توانند در یکي از کدرشته محل هاي قبولي ثبت نام نمایند؛ به عبارتي 
مجاز به ثبت نام در هر دو محل قبولي نیستند؛ در غیر این صورت، مطابق ضوابط با آنها 
رفتار خواهد شد. بدیهي است که ثبت نام در یکي از کد رشته محل ها به منزله انصراف از 

کدرشته محل دیگر است.
از طریق سایت آن دانشگاه اعالم  2- نتایج مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی متعاقباً 

خواهد شد. ضمناً متقاضیاني که هم در ردیف پذیرفته شدگان یکي از دانشگاه ها و 
قرار  اسالمي  آزاد  دانشگاه  پذیرفته شدگان  ردیف  در  هم  و  عالي  آموزش  مؤسسات 
از کد رشته محل هاي  یکي  در  مي توانند  منحصراً  باشند که  داشته  توجه  مي گیرند، 
قبولي ثبت نام نمایند؛ به عبارتي مجاز به ثبت نام در هر دو محل قبولي نیستند؛ در 

غیر این صورت، مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.
3- براساس مصوبه بیست و سومین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 
شدگان  پذیرفته  ردیف  در  پذیرش  از  مرحله  این  در  که  متقاضیاني   ،1399/4/24
نهایي قرارگیرند، چنانچه پس از اعالم نتایج رشته های با آزمون، تمایل به تحصیل 
در رشته های با آزمون را داشتند، تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي 
و غیردولتي و دانشگاه آزاد اسالمي موظف به همکاری با داوطلب و عودت مدارک و 

شهریه اخذ شده هستند.
4-  پذیرفته شدگان مي بایست حداکثر تا تاریخ 99/06/31 داراي مدرک دیپلم نظام  
قدیم آموزش متوسطه، پیش دانشگاهي نظام آموزشي سالي واحدي یا ترمي واحدي، 
دیپلم نظام آموزشي جدید )نظام آموزشي 3-3-6( یا مدرک کارداني )فوق  دیپلم( 
باشند. بدیهي است که در غیر این صورت، مجاز به ثبت نام نخواهند بود. ضمناً در 
صورت قبولي در رشته هایي که پذیرش آنان از نیمسال دوم سال تحصیلي 1400-1399 
آغاز مي گردد، به شرط دریافت مدرک تحصیلي دیپلم نظام آموزشي جدید 3-3-6 یا 
پیش دانشگاهي یا مدرک کارداني تا تاریخ 99/11/30، ثبت نام و ادامه تحصیل آنان 

بالمانع است.
5-  پذیرفته شدگان دوره روزانه، خواه در رشته قبولي ثبت نام نمایند یا ننمایند، حتي 
با دادن انصراف قطعي از تحصیل، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري سال 

1400 به منظور انتخاب رشته هاي دوره روزانه نخواهند بود.
6- پذیرفته شدگان مي بایست در زمان مقرر، براي ثبت نام به مؤسسه محل قبولي 
از  قطعي  انصراف  منزله  به  مقرر،  زمان  در  ثبت نام  عدم  نمایند. ضمناً  مراجعه  خود 

تحصیل آنان تلقي خواهد شد. 

ب( مدارك مورد نیاز براي ثبت نام از پذیرفته شدگان: 
آزمون( مي بایست،  بدون  امتحاني )پذیرش  از پذیرفته شدگان کدرشته هاي  هر یک 
حسب مورد، مطابق جدول ذیل، مدارک الزم را براي ثبت نام در مؤسسه آموزش عالي 

محل  قبولي تهیه و تحویل نمایند.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

اعالم اسامي پذیرفته شدگان نهایي رشته هاي مختلف 

تحصیلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در 

مرحله پذیرش صرفًا بر اساس سوابق تحصیلي 

سراسري سال 1399 )رشته هاي بدون آزمون(
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توضیحات و نكاتي در خصوص ردیف هاي جدول فوق:
ردیف 2 و 3:

)براي نظام آموزشي  امتحانات جبراني دوره پیش دانشگاهي  برگزاري  به  با توجه   *
سالي واحدي یا ترمي واحدي( یا پایه دوازدهم )براي نظام آموزشي 3-3-6( در نیمه 
دوم شهریور ماه، در صورتي که پذیرفته شدگان در زمان ثبت نام، حسب مورد، موفق 
ارائه گواهي پیش دانشگاهي یا گواهي پایان تحصیالت   دوره دوم متوسطه )نظام  به 
آموزشي 3-3-6( نگردند، الزم است که تعهدي مبني بر ارائه گواهي فراغت از تحصیل 
تا تاریخ  99/7/30 در دانشگاه محل قبولي بدهند، و در صورت عدم ارائه گواهي مذکور 

تا تاریخ 99/7/30 قبولي آنان لغو مي گردد. 
محترم  رئیس   91/10/18 مورخ   460/221446 شماره  بخشنامه  به  توجه  با   *
تصویر  همراه  به  مي بایست  پذیرفته شدگان  همه  پرورش،  و  آموزش   سنجش   مرکز 
گواهي پیش دانشگاهي یا گواهي پایان تحصیالت   دوره دوم متوسطه خود به »دفاتر 
اداره  از  تحصیلي(  )ارزش  تحصیلي  تأییدیه  و  مراجعه  دولت«  خدمات  پیشخان 
زمان  را در  آن  و رسید  نمایند  را درخواست  پرورش محل تحصیل خود  آموزش  و 
ثبت نام به دانشگاه ارائه دهند. همه پذیرفته شدگان حتماً نام رشته و مؤسسه آموزش 
عالي محل تحصیل خود را در فرم »دفاتر پیشخان خدمات دولت« اعالم نمایند.

- ردیف 4:
دانشجویان  اخراجي  آموزشي  موضوع  آیین نامه  آموزشي  و همچنین  دانشجویان  دوره  
اخذ  را  کارداني (  یا  کارداني  عمومي   از  )اعم  کارداني  معادل   که  مدرک   کارشناسي،  
تسویه  حساب   از  پس   انصرافي،   دانشجویان   به   مربوط  مقررات   مانند  نیز،  نموده اند، 
کامل  با مؤسسه  ذي ربط و همچنین  اداره  کل  امور دانشجویان  داخل  و صندوق  رفاه  
دانشجویان  وزارت  ذي ربط و در صورت  نداشتن  مشکل  نظام  وظیفه  )براي  برادران (، 
هیچ محدودیتي در انتخاب رشته نداشته و حق  ثبت نام  در رشته قبولي اعالم شده را 
دارا هستند. این دسته  از متقاضیان  مي توانند تمامی  تعهدات  مربوط را پس  از اتمام  

تحصیالت  خود به  صورت  یکجا به  انجام  برسانند.

- ردیف هاي 5 الي 8: 
 1- فارغ التحصیالن یا  هر یک از دارندگان  مدرک  کارداني   )فوق دیپلم( دانشگاه ها و مؤسسات
 آموزش عالي یا کارداني پیوسته آموزشکده هاي فني   و حرفه اي، دانشگاه جامع علمي-
اول نیمسال  براي  پذیرش  تحصیلي  رشته هاي  براي  آزاداسالمي  دانشگاه  یا   کاربردي 
فارغ التحصیل شده اند، و تاریخ 99/6/31  تا   سال تحصیلي 1399-1400 که حداکثر 
  براي رشته هاي تحصیلي پذیرش براي نیمسال دوم سال تحصیلي 1399-1400 که

 تا تاریخ 99/11/30 فارغ التحصیل شده اند:
وزارت  یا  فناوري  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  تأیید  مورد  آنها  تحصیلي  رشته  الف( 

 بهداشت، درمان  و آموزش پزشکي  یا  دانشگاه  آزاد اسالمي  باشد.
ب( رشته تحصیلي دوره کارداني آنان فاقد دوره کارشناسي ناپیوسته باشد.

ج( در مهلت تعیین شده بعد از اتمام تحصیل و قبل از اعزام به خدمت، در آزمون 
پذیرفته شده اند.

در صورت قبولي در رشته هاي تحصیلي گروه آزمایشي ذي ربط و در مقطع باالتر از 
کارداني و با احتساب تعدادي از واحدهاي دوره  کارداني در دوره  باالتر، به نحوي  که 
حداکثر طول  مدت  تحصیل آنها از کارداني به مقطع باالتر 2 سال  کمتر از طول   مدت 
تحصیل طبق  ضوابط  وزارت  متبوع  در همان دوره تحصیلي باشد، قبولي آنان از نظر 

نظام وظیفه بالمانع است؛ در غیر این صورت، قبولي آنان لغو مي گردد. 
 2- دارندگان مدرک کارداني )فوق دیپلم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي( که در
 هر یک از رشته هاي تحصیلي نیمسال اول پذیرفته  شده اند چنانچه در حین انجام
بر مبني  مربوط  یگان  از  گواهي  ارائه  با  هستند،  عمومي(  )وظیفه  ضرورت   خدمت 
 اینکه دوران خدمت ضرورت )وظیفه عمومي ( آنان تا تاریخ 99/6/31 )براي هر یک
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 از رشته هاي تحصیلي نیمسال اول( یا تا تاریخ 99/11/30 )براي هر یک از رشته هاي
 تحصیلي نیمسال دوم(  به پایان خواهد رسید، مجاز به ثبت نام در رشته قبولي اعالم

شده هستند.
 3- همه فارغ التحصیالن دوره هاي کارداني ) فوق  دیپلم دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش 
که برادران (،  و  خواهران  از  ) اعم  پزشکي  آموزشي  گروه  تحصیلي  رشته هاي   عالي ( 
پایان به  تاریخ 99/6/31  تا  انساني(  نیروي  الیحه  )طرح  آنان  مقرر  قانوني   خدمات 
 رسیده  باشد، مجاز به انتخاب رشته هاي  نیمسال اول  و  دوم بوده  و  فارغ التحصیالن
 دوره هاي مذکور، که  خدمات قانوني مقرر آنان تا تاریخ 99/11/30 به  پایان مي رسد،
 منحصراً مجاز به  انتخاب   رشته هاي   تحصیلي  داراي پذیرش براي  نیمسال دوم سال
 تحصیلي 1399-1400 بوده اند. بدیهي است که آن دسته از دارندگان  مدرک  کارداني
 )فوق دیپلم( رشته هاي  تحصیلي گروه آموزشي پزشکي، که خدمات قانوني مقرر آنان
 تا تاریخ 99/11/30 به  پایان نخواهد رسید، مجاز به  ثبت نام  در رشته قبولي )پذیرش

براي نیمسال دوم سال جاري هم( نبوده و  قبولي آنان  لغو خواهد  شد.
   - ردیف  13: سهمیه متقاضیان در مناطق درگیر بالیاي طبیعي )سیل و زلزله(

مندرج در جدول ذیل:

جدول مناطق مشمول سهمیه مناطق درگیر بالیاي طبیعي ) زلزله، سیل(

ج( نحوه ارسال درخواست و یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور
شيوع  از  منظور جلوگيری  به  متقاضيان  حضوری  پذیرش  به عدم  باتوجه 
ویروس كرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، 
نتایج  یا اعتراض به مندرجات کارنامه  متقاضیان، در صورت داشتن هر گونه سؤال 
اولیه، می توانند حداكثر تا تاریخ 99/۸/7 به سیستم پیشخان خدمات الکترونیکی 
  http://darkhast.sanjesh.org  :به آدرس سازمان سنجش آموزش کشور 
ثبت  از  پس  نمایند.  ثبت  الزم  مستندات  همراه  به  را  خود  درخواست  و  مراجعه 
درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می 
شود و متقاضیان 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 
و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند. بدیهی است به مواردی که از طریق 
دیگری یا بعد از تاریخ 99/۸/7 واصل شود، به هیچ وجه ترتیب اثرداده نخواهد شد.

ضمناً متقاضیان در صورت لزوم مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي 
اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور یا، در روزها و ساعات اداری، با شماره تلفن: 

42163-021 نیز در میان بگذارند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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پیرو هشدارهای متعدد این سازمان مبنی بر سوء استفاده اشخاص و مؤسسات سودجو از نام و اعتبار 
سازمان سنجش آموزش كشور، به اطالع می رساند که با شکایت این سازمان و پی گيری موضوع از 
سوي پليس فتا و نيروی انتظامی، عوامل یک کانال مجعول و غیر واقعی، که به نام سازمان سنجش 
در فضای مجازی )تلگرام ( فعالیت می کرد، شناسایی، دستگير و به منظور اقدامات بعدی، تحویل 

مراجع قضایی شدند.
آموزش کشور،  که سازمان سنجش  به اطالع داوطلبان و شهروندان گرامی می رساند   مجدداً 
هیچ گونه فعالیت و اطالع رسانی در فضای مجازی بجز کانال های اطالع رسانی داخل به نشانی ذیل ندارد:

پیام رسان سروش :   
http://sapp.ir/sanjeshprnoet        

پیام رسان آی گپ :  
https://profile.igap.net/prnoetir    

پیام رسان گپ:   

https://gap.im/prnoetir    
پیام رسان بله:                                  

@prnoetir                                
پیام رسان ایتا :      

https://eitaa.com/prnoetir           

ضمناً از عموم داوطلبان آزمون هاي سراسري خواهشمند است که در صورت مشاهده هرگونه اقدامات خالف 
قوانین و مقررات یا سوء استفاده احتمالی از نام و عنوان این سازمان، مراتب را از طریق شماره تلفن هاي: 

 hefazatazmon@sanjesh.org:36182152-026 و 36182151-026 و آدرس الکترونیکي
نشانی    اینترنتی:  http://q.sanjesh.org/53479  به ستاد خبري اداره کل حراست سازمان سنجش آموزش  یا

کشور گزارش نمایند.

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

قابل توجه داوطلبان آزمون هاي سراسري

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

 TOEFL ، ــر ــی نظیـ ــای بین المللـ ــرکت در آزمون هـ ــان شـ ــالع متقاضیـ ــه اطـ بـ

ـــرکت های  ـــراد و ش ـــدادی اف ـــود تع ـــه وج ـــه ب ـــا توج ـــاند ب GRE،IELTS و ... می رس

ـــورد  ـــدارک م ـــذ م ـــر اخ ـــی ب ـــی مبن ـــای واه ـــات و وعده ه ـــا تبلیغ ـــه  ب ـــو ک ـــود ج س

ـــی  ـــل توجه ـــغ قاب ـــذ مبال ـــرداری و اخ ـــه کالهب ـــدام ب ـــب  اق ـــا مشـــخصات داوطل ـــر، ب نظ

ـــی  ـــای  بین الملل ـــر آزمون ه ـــوان ناظ ـــه عن ـــازمان ب ـــن س ـــد، ای ـــراد می نماین ـــن اف از ای

ـــوارد  ـــی، م ـــه مراجـــع قضائ ـــز ب ـــن مراک ـــی ای ـــی و معرف در کشـــور، ضمـــن برخـــورد قانون

ـــد: ـــادآوری می نمای ـــان ی ـــالع متقاضی ـــرای اط ـــل را  ب ذی

ـــد  ـــرار خواهن ـــد ق ـــی و تأیی ـــورد گواه ـــازمان م ـــن س ـــق ای ـــی از طری ـــا مدارک 1 -  تنه

گرفـــت کـــه قبـــاًل مجـــری آزمـــون از ســـوی ایـــن ســـازمان مجـــوز برگـــزاری آن 

ـــایت  ـــق س ـــه از طری ـــه وج ـــت هرگون ـــل از پرداخ ـــذا قب ـــد؛ ل ـــوده باش ـــت نم را دریاف

ســـازمان ســـنجش آمـــوزش کشـــور )بخـــش آزمون هـــای بین الملـــل( نســـبت بـــه 

مجـــاز بـــودن مرکـــز اطمینـــان حاصـــل نماییـــد.

ـــد  ـــد ش ـــورد خواه ـــون برخ ـــر قان ـــوند براب ـــف ش ـــب تخل ـــه مرتک ـــی ک ـــا داوطلبان 2 - ب

ـــد  ـــرار خواه ـــازمان ق ـــن س ـــای ای ـــان آزمون ه ـــت متخلف ـــان در فهرس ـــخصات آن و مش

گرفـــت. ضمنـــاً ایـــن داوطلبـــان از 2 تـــا 10 ســـال از شـــرکت در آزمون هایـــی کـــه 

ــد.  ــد شـ ــروم خواهنـ ــر آن اســـت، محـ ــا ناظـ ــد یـ ــزار می نمایـ ــازمان برگـ ــن سـ ایـ

ـــام در  ـــه ثبت ن ـــدام ب ـــت اق ـــول محرومی ـــان در ط ـــه متخلف ـــی ک ـــن در صورت همچنی

ـــون  ـــان در آزم ـــرکت آن ـــون از ش ـــل آزم ـــه از مراح ـــر مرحل ـــد، در ه ـــز نماین ـــی  مراک یک

ـــد. ـــد آم ـــل خواه ـــه عم ـــری ب جلوگی

3 - مراکـــز برگـــزاری آزمون هـــا موظـــف بـــه رعایـــت قوانیـــن بـــوده و بایســـتی از 

ثبت نـــام ایـــن افـــراد خـــودداری نماینـــد و در صـــورت تخلـــف،  مجـــوز آنـــان لغـــو 

می گـــردد.

ـــان  ـــودن مجری ـــراه نم ـــعی در گم ـــی س ـــدارک هویت ـــل م ـــا جع ـــه ب ـــی ک 4 - داوطلبان

آزمـــون نماینـــد و در آن شـــرکت کننـــد و تخلـــف آنـــان )حتـــی پـــس از دریافـــت مـــدرک 

ـــل  ـــا باط ـــه آنه ـــوط ب ـــدارک مرب ـــا، م ـــزاری آزمون ه ـــررات برگ ـــر مق ـــردد، براب ـــات گ ( اثب

ـــه  ـــا توج ـــد و ب ـــد ش ـــروم خواهن ـــال مح ـــدت 2 تا10س ـــه م ـــا ب ـــرکت در آزمون ه و از ش

ـــرکت  ـــول و ش ـــند مجع ـــتفاده از س ـــی و اس ـــناد دولت ـــه اس ـــر گون ـــل ه ـــه جع ـــه اینک ب

ـــرات مصـــوب  ـــون مجـــازات اســـالمی )تعزی ـــر قان ـــی، براب ـــب اصل ـــه جـــای داوطل ـــردن ب ک

1375( جـــرم تلقـــی می شـــود و مجـــازات کیفـــری بـــه همـــراه خواهـــد داشـــت، 

ـــی  ـــی معرف ـــع قضائ ـــه مراج ـــی ب ـــکام قضائ ـــدور اح ـــرای  ص ـــان ب ـــروه از متخلف ـــن گ ای

می گردنـــد.

یـــادآور می شـــود کـــه براســـاس قوانیـــن مؤسســـات صاحـــب امتیـــاز آزمون هـــای 

بین المللـــی، کلیـــه مراحـــل ثبت نـــام آزمون هـــا بایســـتی شـــخصاَ توســـط شـــخص 

متقاضـــی انجـــام شـــود و در صـــورت عـــدم رعایـــت شـــرایط ثبت نـــام، از شـــرکت 

ـــه  ـــد و در صـــورت مشـــاهده هرگون ـــه عمـــل خواهـــد آم ـــون ممانعـــت ب متقاضـــی در آزم

تخلـــف در ایـــن زمینـــه بـــا افـــراد یـــا شـــرکت های ســـودجو کـــه بـــه روش هـــای 

ــد  ــی می نماینـ ــای بین المللـ ــان در آزمون هـ ــام متقاضیـ ــه ثبت نـ ــدام بـ مختلـــف اقـ

ـــد. ـــد  ش ـــی خواه ـــورد قانون برخ
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ـــه«،  ـــه ـ س ـــه »شـــش ـ س ـــار« ب ـــه ـ چه ـــج ـ س ـــام آموزشـــی از »پن ـــر نظ ـــا تغیی ب
ــای  ــه آزمون هـ ــر آن شـــده اســـت کـ ــات آموزشـــی بـ شـــرکت تعاونـــی خدمـ
ــطه  ــال اول دوره دوم متوسـ ــوزان سـ ــرای دانش آمـ ــتاندارد را بـ ــی اسـ آزمایشـ
ـــه ای و  ـــی» مرحل ـــاز کل ـــا در دو ف ـــن آزمون ه ـــد. ای ـــزار نمای ـــم( برگ ـــه ده )پای

جامـــع« و در ده نوبـــت برگـــزار می شـــوند. 
از  هشـــت نوبت  در  کـــه  اســـت  مرحلـــه ای  اول، آزمون هـــای  فـــاز 
ــد  ــزار خواهنـ ــفند 99 برگـ ــان اسـ ــا پایـ ــاری تـ ــی جـ ــال تحصیلـ ــدای سـ ابتـ
شـــد. آزمون های مرحلـــه ای بـــر اســـاس تقســـیم بندی منابـــع درســـی برگـــزار 
ــیم بندي هاي  ــق تقسـ ــون، طبـ ــه از آزمـ ــر مرحلـ ــه در هـ ــود؛ به طوری کـ می شـ
انجام شـــده، از داوطلبـــان امتحـــان بـــه عمـــل می آیـــد؛ عـــالوه بـــر ایـــن، در 
ـــز  ـــل نی ـــل قب ـــه مراح ـــوط ب ـــمت های مرب ـــا قس ـــمت ی ـــه، از قس ـــر مرحل ـــون ه آزم
ـــد  ـــا تأکی ـــي ب ـــؤاالت امتحان ـــه، س ـــر مرحل ـــن در ه ـــود؛ لیک ـــه می ش ـــان گرفت امتح
بـــر منابـــع مربـــوط بـــه همـــان مرحلـــه طراحـــي می شـــود )بـــراي مثـــال، در 
مرحله ســـوم آزمون قســـمت هاي مربـــوط بـــه آزمـــون اول و دوم هـــم منظـــور 
شـــده اســـت؛ بـــا ایـــن تأکیـــد کـــه بیشـــتر ســـؤاالت از قسمت ســـوم خواهد 

ـــود(. ب

ـــن  ـــای فروردی ـــت و در ماه ه ـــه در دو نوب ـــوده ک ـــع ب ـــای جام ـــاز دوم، آزمون ه ف
ــا،  ــن آزمون هـ ــدف ایـ ــد. هـ ــد شـ ــزار خواهنـ ــال 1400 برگـ ــت سـ و اردیبهشـ
ـــط  ـــو و مرتب ـــه ای همس ـــش های چهارگزین ـــا پرس ـــوزان ب ـــل دانش آم ـــنایی کام آش
ـــون  ـــرای آزم ـــی ب ـــۀ آمادگ ـــی، مقدم ـــرداد 1400 و به نوع ـــات خ ـــؤاالت امتحان ـــا س ب

سراســـری ســـال 1401 می باشـــد. 
آزمون هـــای آزمایشـــی ســـنجِش دهـــم، فقـــط در رشـــته های تحصیلـــی 
»ریاضـــی قیزیـــک«، »علـــوم تجربـــی« و »ادبیـــات و علـــوم 
ترتیبـــی  بـــه  آزمون هـــا  زمان بنـــدی  و  برگـــزار می شـــود  انســـانی« 

ــاده  ــِش رو آمـ ــات پیـ ــرای امتحانـ ــرکت کنندگان را بـ ــا شـ ــده تـ برنامه ریزی شـ
نمایـــد.

ــر  ــدول زیـ ــرح جـ ــه شـ ــا بـ ــدی آزمون هـ ــوۀ زمان بنـ نحـ
ـــورخ  ـــنبه م ـــام از روز دوش ـــت ن ـــروع ثب ـــان ش ـــًا زم ـــت، ضمن اس

23 / 04 / 99 مي باشـــد:

زمـــان و نحـــوه توزیـــع اینترنتـــی کارت ورود بـــه جلســـه و 
ــنجش: ــی سـ ــاي آزمایشـ ــه آزمون هـ کارنامـ

ــه آزمون هـــای آزمایشـــی ســـنجش بـــرای کلیـــه  ــه جلسـ کارت ورود بـ
داوطلبـــان سراســـر کشـــور، از روز سه شـــنبه قبـــل از هـــر برگـــزاری آزمـــون 
ـــه  ـــی ب ـــات آموزش ـــی خدم ـــرکت تعاون ـــی ش ـــایت اینترنت ـــق س ـــراً از طری منحص
نشـــانی: www.sanjeshserv.ir توزیـــع می گـــردد و داوطلبـــان بـــا مراجعـــه 
بـــه ســـایت اینترنتـــی فوق الذکـــر، نســـبت بـــه پرینـــت کارت ورود بـــه جلســـه 

ــد. ــدام می نماینـ ــود اقـ خـ

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارۀ :

آزمون هاي آزمایشي 
سنجِش دهم 

ویژه دانش آموزان پایه دهم 

)سال اول دورۀ دوم متوسطه(

 سال تحصیلی 1400-1399
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ـــد از  ـــنجش، در بع ـــی س ـــای آزمایش ـــت از آزمون ه ـــر نوب ـــج ه ـــه نتای  کارنام
ـــه نشـــانی:  ـــی شـــرکت ب ـــایت اینترنت ـــق س ـــون از طری ـــر آزم ـــزاری ه ـــر روز برگ ظه

 www.sanjeshserv.irمنتشـــر می گـــردد. 

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

بـــا توجـــه بـــه جـــدول شـــهریه فـــوق و هزینه هـــای ثبت نـــام منـــدرج در آن، 
ـــورت  ـــز، در ص ـــوزان عزی ـــا دانش آم ـــت ت ـــده اس ـــم گردی ـــز فراه ـــکان نی ـــن ام ای
ـــواه،  ـــاز و دلخ ـــداد موردنی ـــه تع ـــم را ب ـــنجِش ده ـــای س ـــد آزمون ه ـــل، بتوانن تمای
انتخـــاب و در هـــر یـــک از آزمون هـــا ثبت نـــام نماینـــد؛ به عنوان مثـــال، 
دانش آمـــوز می توانـــد متقاضـــی ســـه نوبـــت آزمـــون مرحلـــه ای و یـــک نوبـــت 

ـــد. ـــع باش ـــون جام آزم
البتـــه بـــا توجـــه بـــه اینكـــه آزمون هـــای آزمایشـــی ســـنجش، 
ـــت  ـــری اس ـــل دیگ ـــک مكم ـــر ی ـــه ه ـــت ك ـــی اس ـــه آزمون های مجموع
ــر  ــه گام آماده تـ ــوز را گام بـ ــا، دانش آمـ ــی آنهـ ــركت در تمامـ و شـ
می نمایـــد؛ لـــذا توصيـــه می شـــود كـــه دانش آمـــوزان عزیـــز، در 
كليـــۀ آزمون هـــای مرحلـــه ای و جامـــع،  به طـــور یكجـــا ثبت نـــام 

ـــد. نماین
ـــام،  ـــای ثبت ن ـــه هزینه ه ـــوط ب ـــی مرب ـــدول تکمیل ـــه ج ـــت ک ـــر اس ـــه ذک الزم ب
ـــنجِش  ـــی س ـــای آزمایش ـــاب آزمون ه ـــه انتخ ـــل ب ـــه مای ـــی ک ـــش آموزان ـــرای دان ب
دهـــم به صـــورت تلفیقـــی هســـتند، در ســـایت اینترنتـــی ثبت نـــام آزمون هـــا: 

ـــت. ـــده اس www.sanjeshserv.ir درج ش
شـــایان ذکـــر اســـت کـــه در هنـــگام ثبت نـــام و پـــس از انتخـــاب نوبت هـــای 
ــودکار،  ــور خـ ــی به طـ ــام اینترنتـ ــه ثبت نـ ــوز، برنامـ ــوی دانش آمـ ــون از سـ آزمـ

وجـــه قابـــل پرداخـــت را محاســـبه و ارائـــه می نمایـــد.

نحوه ثبت نام:
در  بـــه شـــرکت  دانش آمـــوزان عالقه منـــد  اینترنتـــی:  پرداخـــت 
آزمون هـــاي آزمایشـــی ســـنجش در سراســـر کشـــور مي تواننـــد بـــا اســـتفاده از 
ـــی  ـــرکت تعاون ـــایت ش ـــه س ـــه ب ـــتاب و مراجع ـــبکه ش ـــو ش ـــی عض ـــای بانک کارت ه
ـــد و  ـــه خری ـــبت ب ـــاني: www.sanjeshserv.ir نس ـــه نش ـــی ب ـــات آموزش خدم

ــدام و کـــد رهگیـــري دریافـــت نماینـــد. ــا اقـ ــام در ایـــن آزمون هـ ثبت نـ
ـــاری  ـــی کارت اعتب ـــد اینترنت ـــه خری ـــت ک ـــر اس ـــه ذک الزم ب
ثبت نـــام، نشـــان دهنده ثبت نـــام نهایـــی دانش آمـــوز 
نبـــوده و الزم اســـت کـــه متقاضیـــان، بعـــد از خریـــد کارت 
ـــز(، بـــه  ـــماره پرونـــده و شـــماره رم ـــت ش ـــاری )دریاف اعتب
ــود را  ــام خـ ــوده و  ثبت نـ ــه نمـ ــام مراجعـ ــک ثبت نـ لینـ
ــی  ــری 16 رقمـ ــد پی گیـ ــده و کـ ــماره پرونـ ــی و شـ نهایـ

دریافـــت نماینـــد.
دانش آمـــوزان گرامـــی، پـــس از مطالعـــه دقیـــق دفترچـــه راهنمـــای ثبت نـــام، 

در صـــورت داشـــتن هرگونـــه ســـؤال در خصـــوص شـــرایط و ضوابـــط ثبت نـــام، 
می تواننـــد بـــا خـــط ویـــژه 42966-021 )صـــدای داوطلـــب( تمـــاس حاصـــل 
ـــی 16:00. ـــر 13:30 ال ـــی 12:30 و عص ـــح 8:30 ال ـــاس: صب ـــاعات تم ـــد. س نماین

ثبت نـــام گروهـــی از طریـــق مـــدارس: دبیرســـتان هایی کـــه مایـــل 
هســـتند بـــراي ســـهولت ثبت نـــام به صـــورت گروهـــی از دانـــش آمـــوزان خـــود 
ــام  ــتورالعمل ثبت نـ ــق دسـ ــه دقیـ ــد از مطالعـ ــد، بعـ ــه عمل آورنـ ــام بـ ثبت نـ
ــتن  ــورت داشـ ــد، در صـ ــکار، مي تواننـ ــی همـ ــز آموزشـ ــتان ها و مراکـ دبیرسـ
ـــه ســـؤال، در ســـاعات: صبـــح 8:30 الـــی 12:30 و عصـــر 13:30 الـــی 16:00  هرگون
ـــد. ـــل نماین ـــاس حاص ـــی 88844793 تم ـــای: 88844791 ال ـــماره تلفن ه ـــا ش ب

نكات مهم:
ــع  ــون جامـ ــه آزمـ ــا، ازجملـ ــل آزمون هـ ــا و مراحـ ــه نوبت هـ ــام کلیـ 1- ثبت نـ

نیـــز، در ایـــن مرحلـــه انجـــام می شـــود.
2- وجوهـــی کـــه بـــه اشـــتباه بـــه حســـاب ایـــن شـــرکت واریـــز می گـــردد، 
منحصـــراً پـــس از طـــی مراحـــل اداری مربوطـــه قابـــل اســـترداد اســـت؛ لـــذا 
داوطلبـــان در هنـــگام ثبت نـــام اینترنتـــی و انتخـــاب تعـــداد آزمون هـــا دقـــت 

الزم را به عمـــل آورنـــد.

ثبت نام حضوری:
ثبت نـــام بـــرای کلیـــه داوطلبـــان سراســـر کشـــور، از طریـــق ســـایت اینترنتـــی 
ـــان،  ـــن داوطلب ـــت و همچنی ـــر اس ـــانی: www.sanjeshserv.ir امکان پذی ـــه نش ب
مراکـــز آموزشـــی و دبیرســـتان های متقاضـــی آزمون هـــای آزمایشـــی ســـنجش 
ــزی  ــر مرکـ ــه دفتـ ــوری بـ ــه حضـ ــا مراجعـ ــل، بـ ــورت تمایـ ــد، در صـ می تواننـ
ــان  ــل کریم خـ ــران، پـ ــانی: تهـ ــه نشـ ــی بـ ــات آموزشـ ــی خدمـ ــرکت تعاونـ شـ
ـــری  ـــروی کالنت ـــی، روب ـــهید نژادک ـــان  ش ـــیرازی، خیاب ـــرزای ش ـــان می ـــد، خیاب زن
105 ســـنایی، پـــالک 30، تلفـــن : 88321455 نســـبت بـــه ثبت نـــام در ایـــن 

ــد . ــدام نماینـ ــاعات اداری اقـ ــا در سـ آزمون هـ

آزمون هـــای  اینترنتـــی  ثبت نـــام   نحـــوه  راهنمـــای 
ــنجش ــی سـ آزمایشـ

مراحل ثبت نام:
گام اول: پرداخـــت مبلـــغ ثبت نـــام و دریافـــت شـــماره پرونـــده و رمـــز عبـــور 
ــورت  ــتاب و به صـ ــبکه شـ ــو شـ ــي عضـ ــاي بانکـ ــق کارت هـ ــت از طریـ )پرداخـ

اینترنتـــی اســـت(.
گام دوم: تکمیـــل فـــرم ثبت نـــام )در ســـایت ارائه شـــده اســـت: لینـــک 

جدیـــد(. ثبت نـــام  ســـنجش/  آزمایشـــی  آزمون هـــای  ثبت نـــام 
گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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