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»سپاسگزاری«، راهی هموار برای رسیدن به موفقیت

21 فروردین ماه:

آخرین مهلت امکان 
انتخـاب واحـد مجـدد 

دانشجویان پیام نور
ــه  ــور، کـ ــگاه پیام نـ ــجویان دانشـ دانشـ
ــت  ــه ثبـ ــق بـ ــرر موفـ ــد مقـ در موعـ
ــا  ــد، تـ ــده بوده انـ ــد نشـ ــاب واحـ انتخـ
۲۱ فروردیـــن مـــاه مهلـــت دارنـــد کـــه 
ـــدام  ـــد اق ـــاب واح ـــت انتخ ـــه ثب ـــبت ب نس

کننـــد.
دانشـــگاه پیام نـــور، امـــکان انتخـــاب واحدخـــود 
ـــد  ـــرای آن دســـته از دانشـــجویانی کـــه در موع را ب
ــد،  ــده بوده انـ ــام نشـ ــه ثبت نـ ــق بـ ــرر موفـ مقـ

ـــت. ـــرده اس ـــم ک فراه
بنابرایـــن، دانشـــجویانی کـــه تـــا پایـــان ســـال 
ــد در  ــاب واحـ ــام انتخـ ــه انجـ ــق بـ 1399 موفـ
تـــرم دوم ســـال تحصیلـــی 1399-1400 نشـــده 
و همچنیـــن دانشـــجویانی کـــه در تـــرم دوم 
ســـال تحصیلـــی 1399-1400 پذیرفتـــه شـــده، 
ــاب  ــه انتخـ ــق بـ ــده داده و موفـ ــکیل پرونـ تشـ
ـــن  ـــا 21 فروردی ـــر ت ـــد، حداکث ـــده بودن ـــد نش واح
ـــز و  ـــه مرک ـــه ب ـــا مراجع ـــه ب ـــد ک ـــاه فرصـــت دارن م
ـــور،  ـــر کش ـــود در سراس ـــل خ ـــل تحصی ـــد مح واح

نســـبت بـــه انتخـــاب واحـــد اقـــدام کننـــد.

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

زمان برگزاری آزمون 

)الکترونیکي( تولیمو  دوره های 159، 160، 

161، 162 و 163
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  شانزدهم فروردین ماه سال  1400
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   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

حضرت امام جعفرصادق )ع( فرمودند:
در غیرتمند بودن مؤمن همین بس که هرگاه کار 
زشت و ناپسندي را مشاهده کرد، خداي متعال از 

نّیتش دربارة ناخوش داشتن آن منکر، آگاه باشد. 

تو از اجل خویش پیش نخواهی افتاد، و آنچه را که 
روزِی تو نیست، به تو نخواهند داد. 

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند:
واال  مقام  و  عالي  درجة  به  بنده  نماز،  با خواندن 
و  تحمید  و  تهلیل  و  تسبیح  نماز،  زیرا  مي رسد؛ 
تکبیر و تمجید و تقدیس الهي، و قول حق و دعوت 

به سوي حق است.

ــه  ــار هفته نامـ ــال انتشـ ــمین سـ ــت و ششـ بیسـ
را بـــا آرزوي توفیـــق روزافـــزون بـــراي داوطلبـــان 
ــم  ــاز مي کنیـ ــري آغـ ــاي سراسـ ــز آزمون هـ عزیـ
ــوق و  ــور و شـ ــت، شـ ــار طبیعـ ــه بهـ و در طلیعـ
سرخوشـــي در همـــه امـــور زندگـــي را بـــراي 
ـــم. ـــألت مي نمایی ـــا مس ـــزد یکت ـــگان از درگاه ای هم

ــته،  ــالیان گذشـ ــون سـ ــد، همچـ ــال جدیـ در سـ
ســـازمان ســـنجش آمـــوزش کشـــور اقـــدام بـــه 
آزمون هـــاي  برگـــزاري  و  اجـــرا  ثبت نـــام، 
ــا  ــي از آنهـ ــه یکـ ــرد کـ ــد کـ ــددي خواهـ متعـ
آزمـــون سراســـري ســـال 1400 یـــا همـــان 
آن  ثبت نـــام  کـــه  بـــود  »کنکـــور« خواهـــد 
در ســـال 1399 انجـــام شـــده و در روزهـــاي 
و   11 جمعـــه   ،10 پنجشـــنبه   ،9 چهارشـــنبه 
ـــد  ـــزار خواه ـــاري برگ ـــال ج ـــاه س ـــنبه 12 تیرم ش
شـــد. آزمون هـــاي مهـــم دیگـــري کـــه در ســـال 
1400 برگـــزار مي شـــود نیـــز در راه اســـت کـــه 
تمـــام مراحـــل اجرایـــي آن، از مرحلـــه ثبت نـــام 
ــازمان  ــوي سـ ــا از سـ ــزاري آنهـ ــخ برگـ ــا تاریـ تـ
ســـنجش، در جـــدول آزمون هـــا کـــه در صفحـــه 
ــایت  ــور در سـ ــن طـ ــده و همیـ ــریه آمـ اول نشـ

ــت. ــده اسـ ــالم شـ ــنجش اعـ ــازمان سـ سـ
برگـــزاري  یـــا  ثبت نـــام  از  مهم تـــر  امـــا 
ــه در  ــي کـ ــر مهمـ ــگفته، خبـ ــاي پیشـ آزمون هـ
ـــت  ـــي اس ـــه آزمون ـــج اولی ـــالم نتای ـــت، اع ـــش اس پی
ـــن  ـــد. ای ـــزار ش ـــته برگ ـــال گذش ـــر س ـــه در اواخ ک
آزمـــون کـــه داوطلبـــان شـــرکت کننده در آن، 
ـــاب  ـــه و انتخ ـــج اولی ـــالم نتای ـــر اع ـــتاقانه منتظ مش
رشـــته در آزمـــون یـــاد شـــده هســـتند، عبـــارت 

ــال 1400. ــري سـ ــون دکتـ ــت از: آزمـ اسـ
ـــج  ـــده، نتای ـــب ش ـــات کس ـــن اطالع ـــر آخری ـــا ب بن

اولیـــه آزمـــون دکتـــري ســـال 1400 اواخـــر 
ــنجش  ــازمان سـ ــایت سـ ــاه، روي سـ ــن مـ همیـ
ـــاي  ـــود و دفترچـــه راهنم ـــد ب ـــل مشـــاهده خواه قاب
ـــماره 2(  ـــه ش ـــي )دفترچ ـــته هاي تحصیل ـــاب رش انتخ
ایـــن آزمـــون نیـــز از طریـــق همیـــن ســـایت در 
موعـــد مقـــرر در اختیـــار داوطلبـــان مجـــاز بـــه 
ـــد  ـــرار خواه ـــده ق ـــاد ش ـــون ی ـــته آزم ـــاب رش انتخ
ـــوي  ـــز از س ـــي نی ـــته اینترنت ـــاب رش ـــت و انتخ گرف
ـــي  ـــته، در زمان ـــاب رش ـــه انتخ ـــاز ب ـــان مج داوطلب
ـــود،  ـــالم مي ش ـــنجش اع ـــازمان س ـــوي س ـــه از س ک
ــان  ــس از آن در زمـ ــد، و پـ ــد شـ ــام خواهـ انجـ
ـــي و  ـــه علم ـــرایط مصاحب ـــد ش ـــراد واج ـــرر، اف مق
آموزشـــي، بـــراي شـــرکت در ایـــن فراینـــد، بـــه 
ــه  ــي بـ ــي عالـ ــات آموزشـ ــگاه ها و مؤسسـ دانشـ
ـــد. ـــد ش ـــي خواهن ـــه معرف ـــام مصاحب ـــور انج منظ

ـــام  ـــته، ثبت ن ـــال گذش ـــه در س ـــري ک ـــون دیگ آزم
در آن از ســـوي ســـازمان ســـنجش انجـــام شـــد 
و برگـــزاري آن، پیـــِش روي ماســـت، آزمـــون 
ـــد  ـــال 1400 خواه ـــته س ـــد ناپیوس کارشناسي ارش
ـــنبه 6  ـــنبه 5، پنجش ـــاي چهارش ـــه در روزه ـــود ک ب
ـــاه ســـال جـــاري  در سراســـر  ـــه 7 خـــرداد م و جمع
کشـــور برگـــزار خواهـــد شـــد و اطالعیـــه ایـــن 
ســـازمان در خصـــوص حوزه هـــاي برگـــزاري، 
ـــز، در  ـــون نی ـــن آزم ـــع کارت ای ـــخ و نحـــوة توزی تاری
ـــنجش  ـــازمان س ـــایت س ـــق س ـــرر از طری ـــان مق زم

ــود. ــر مي شـ منتشـ
در مـــورد ســـایر آزمون هـــا نیـــز، بنـــا بـــه 
ــي،  ــاي مقتضـ ــي و فرصت هـ ــبت هاي زمانـ مناسـ

بـــا شـــما ســـخن خواهیـــم گفـــت.

باقي بقایتان باد

همراه با شما 
و آزمون هاي سال نو
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برای ترم جدید اعالم شد:
نحوه ارزشیابی دروس نظری نیمسال 

دوم دانشگاه پیام نور 

سال  دوم  نیمسال  نظری  دروس  ارزشیابی  نحوه 
تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ اعالم شد. این ارزشیابی به 
صورت غیرمتمرکز و روش انجام آن غیرحضوری 

است.
بر  مبتنی  پیام نور  دانشگاه  آموزشی  نظام  به  توجه  با 
از  ناشی  خاص  شرایط  ادامه  و  ترکیبی  آموزش های 
بیماری کووید 19 و به منظور ارتقای کیفیت ارزشیابی 
غیر  علمی،  هیأت  اعضای  سالمت  از  صیانت  و  دروس 
دروس  ارزشیابی  دانشگاه،  دانشجویان  و  علمی  هیأت 
اجرایی  بر دستورالعمل  مبتنی  دوم  نیمسال  در  نظری 

برگزار می شود.
ارزشیابی های دروس  کلیه  این دستورالعمل،  اساس  بر 
نظری نیمسال تحصیلی جاری در بازه زمانی ابالغ شده 
و  زمان بندی  جدول  با  منطبق  و  امتحانات  برنامه  در 
تاریخ از قبل تعیین شده، برگزار می شود و عدم شرکت 
دانشجو در ارزشیابی در تاریخ و ساعت اعالم شده، به 

منزله غیبت در جلسه امتحان است.
مدرس می تواند، ضمن توافق با دانشجویان، در تاریخی 
آزمون  امتحانات،  برنامه  در  شده  تعیین  تاریخ  از  قبل 
دانشجویان  شرکت  صورت،  این  در  کند؛  اخذ  را  الزم 
برنامه  در  مندرج  تاریخ  در  اعالمی  آزمون  در  مزبور 

امتحانات، الزم نیست.
و  می شود  تعیین  مدرس  سوی  از  آزمون  نوع  ضمناً 

برگزاری آزمون پایان نیمسال نیز الزامی است.
روش  و  غیرمتمرکز  صورت  به  ارزشیابی  همچنین 
انجام آن نیز غیرحضوری است و صرفاً از طریق سامانه 
و  شده  انجام  دانشگاه  سوی  از  شده  اعالم  الکترونیکی 
سؤاالت آزمون نیز از سوی مدرس طراحی و بارگذاری 

می شود.
از  نمره   8 سهم  با  ترم  )میان  مستمر  ارزشیابی های 
20 نمره( الزامی و به عهده مدرس است، اما دانشجویان 
الزامی به شرکت در آن ندارند و در این صورت، نمره 

پایان ترم بر مبنای 20 محاسبه می شود.

ضمناً ارزشیابی الزاماً باید در چارچوب منبع اعالم شده 
و در راستای اهداف آموزشی درس باشد.

استفاده  امکان  که  دانشجویانی  است  یادآوری  به  الزم 
حداکثر  باید  ندارند،  را  نیاز  مورد  ارتباطی  ابزارهای  از 
تا تاریخ 20 فروردین 1400 موضوع را به مرکز و واحد 
محل تحصیل خود اعالم کنند. ارزشیابی این دسته از 
دانشجویان از سوی مرکز یا واحد محل تحصیل انجام 
می شود و آن مرکز و واحد، موظف است که تمهیدات 

الزم را در این خصوص اتخاذ کند.
شیوه  خصوص  در  کافی  رسانی  اطالع  که  است  الزم 
ارزشیابی ها و استفاده از هرگونه سامانه برای ارزشیابی و 
راهنمایی دقیق در خصوص نحوه ورود و استفاده از آن، 

از سوی مدرس و مرکز و واحد انجام شود.
همچنین دانشجویان موظفند که در مهلت مقرر، نسبت 

به تسویه حساب مالی اقدام کنند.
ضمناً مهلت ثبت نمرات، اعم از میان ترم و پایان ترم، 
مطابق زمان بندی اعالم شده در تقویم آموزشی است، 
و مهلت ثبت نمرات درس های عملی و درس هایی که 
نیمسال  از یک  بیش  نمره  ثبت  مهلت  مقررات  مطابق 

تحصیلی دارند، متعاقباً اعالم می شود.
به  قرآن کریم،  گفتنی است که درس حفظ جزء سی 
صورت خودخوان ارائه شده و آزمون پایان نیمسال نیز 

به صورت متمرکز برگزار می شود.
از سوی  همچنین برای دروس عملی و درس هایی که 
ارائه  کشور  از  خارج  المللی  بین  مراکز  و  نمایندگی ها 
معاونت  سوی  از  جداگانه ای  دستورالعمل  می شود، 
ابالغ  پیام نور  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی 
می شود. ضمناً رعایت تمام مقررات آموزشی و انضباطی 
ضوابط  برابر  احتمالی،  تخلف  صورت  در  و  است  الزم 

اقدام خواهد شد.

تسهیالت دانشگاه پیام نور برای كاهش 
مراجعه حضوری دانشجویان

دانشگاه  تكمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
برای  دانشگاه  این  جدید  امكانات  از  پیام نور، 
مراجعه  کاهش  و  غیرحضوری  پذیرش  سهولت 

حضوری دانشجویان به دانشگاه خبر داد.
دکتر مرتضی محسنی، با اشاره به پیشخان های جدید 

گفت:  دانشگاه،  این  گلستان  سیستم  در  شده  ایجاد 
پیشخان های پی گیری صدور دانشنامه و درخواست های 
مرخصی زایمان، موارد مطرح شده در کمیسیون موارد 
بررسی  حساب،  تسویه  رشته،  تغییر  مهمانی،  خاص، 
نقص پرونده،  اصالح مشخصات، انصراف، ترم اخر بودن 
و عدم مراجعه، در سیستم گلستان ایجاد شد و از این 
از  را  شده  ذکر  موارد  تمام  می توانند  دانشجویان  پس 
طریق این سیستم به نشانی: reg.pnu.ac.ir ثبت و 

پی گیری کنند.
نودانشجویان  الکترونیکی  پذیرش  به  همچنین  وی 
منظور  به  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  پیام نور  دانشگاه 
نظیر:  امکاناتی  دانشجویان،  پذیرش  امر  در  سهولت 
و  دانشگاهی  تحصیالت  مدارک  سیستمی  استعالم 
استعالم  غیرحضوری،  پذیرش  برای  دیپلم  مدارک 
سیستمی مشخصات شناسنامه ای، کاهش روند مراحل 
پذیرش در مواردی که ضروری نبوده و کاهش بارگذاری 
فرم های آموزشی با جایگزینی تیک تأیید سیستمی در 

سیستم گلستان فراهم شد.

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعالم کرد:
مهلت ثبت نام وام  های دانشجویی در 

نیمسال دوم 1400-1399

مهلت  علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق 
شهریه  و  ضروری  تحصیلی،  وام های  درخواست 
برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را تا 

تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ اعالم کرد.
مهلت درخواست وام های تحصیلی، ضروری )بر اساس 
رویدادهای تعیین شده از سوی صندوق رفاه دانشجویان( 
)از  دکتری  ویژه  وام  و  شهریه  متأهلی،  مسکن  ودیعه 
تحصیلی سال  دوم  نیمسال  برای  صندوق(   منابع 

1399-1400 تا 25 اردیبهشت ماه 1400 است.
دانشجویان متقاضی می توانند از طریق پرتال دانشجویی 
نسبت   )https:bp.swf.ir( دانشجویان  رفاه  صندوق 

به درخواست وام اقدام کنند.
الزم به یادآوری است که به دانشجویان متأهل، با ارائه 
سند تأهل، حداکثر مبلغ وام تحصیلی، و به دانشجویان 
و  می گیرد  تعلق  تحصیلی  وام  مبلغ  حداقل  مجرد، 
دانشجویان روزانه دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به 
حرفه ای  و  فنی  آموزشکده های  و  اجرایی  دستگاه های 

می توانند از این وام بهره مند شوند.
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قسمت هایي از کتاب درسي که در آزمون سراسري سال ۱۴۰۰ نباید از آنها سؤال طراحي شود

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال 1400
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 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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که  تولیمو مي رساند  پیشرفته  انگلیسی  زبان  آزمون  در  متقاضیان شرکت  اطالع  به 
دوره های 159 الی 163 آزمون فوق، به روش الکترونیکي، مطابق جداول زمان بندی 
متقاضي  افرادی که  از  برگزار خواهد شد. آن دسته  برگزاری در ذیل  مراکز محل  و 
شرکت در این آزمون هستند، می توانند در زمان مقرر، که از طریق درگاه اطالع رسانی 
سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: )http://tolimo.sanjesh.org( اعالم 

می گردد، نسبت به ثبت نام در آن اقدام نمایند.
جدول زمان بندی برگزاری آزمون تولیمو 

آدرس مراکز محل برگزاری آزمون به شرح جدول ذیل است.

یادآوری ۱: متقاضیان الزم است منحصراً به مرکزي که در زمان ثبت نام آن را انتخاب 
نموده اند، مراجعه نمایند؛ چون در سایر مراکز از آنها آزمون به عمل نخواهد آمد.

یادآوری ۲: متقاضیان براي شرکت در جلسه آزمون، می بایست ساعت: 7:۳۰ صبح 
نموده اند،  انتخاب  ثبت نام  زمان  در  که  آزمون،  این  برگزاري  مرکز  به  آزمون،  روز 
مراجعه نمایند. شروع فرآیند آزمون در ساعت 8:00 صبح روز برگزاری خواهد بود و 
متقاضیان مي بایست نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون، در محل حوزه امتحاني 
مربوط حضور داشته باشند. ضمناً عدم حضور بهموقع تا فرآیند آزمون و تأخیر بیش 

از 15 دقیقه، منجر به لغو آزمون متقاضی خواهد شد. 

الف – شرایط و مدارک مورد نیاز برای شركت در آزمون:  
از آنجایي که این آزمون به صورت الکترونیکي و از طریق رایانه برگزار مي گردد، براي 
متقاضیان، کارت ورود به جلسه آزمون پیش بیني نشده است و نیازي به ارائه کارت 
شرکت در جلسه آزمون در این روش نیست و متقاضیان می بایست با یک یا دو کارت 
گذرنامه،  جدید،  عکسدار  شناسنامه  هوشمند،  ملی  کارت  )شامل:  معتبر  شناسایی 
گواهی نامه رانندگی و کارت پایان خدمت )برای آقایان((، به حوزه امتحانی ذی ربط 

مراجعه نمایند.
 آزمون زبان انگلیسي پیشرفته )Tolimo(، شامل دو مرحله تستي و تشریحي است، 
که متقاضیان باید با استفاده از رایانه )کامپیوتر(، پاسخ سؤاالت تستي و همچنین متن 

مربوط به پاسخ سؤال تشریحي را، تایپ و ثبت نمایند.

ب – بخش ها، تعداد سؤاالت و مدت زمان پاسخگویي به آنها: 
 بخش های تستی: شامل 105 سؤال است، و متقاضیان باید جمعاً در مدت 80 دقیقه

 به این سؤاالت پاسخ دهند.
)Structure and Written Expression( بخش اول: ساختار و بیان نوشتاري
تعداد سؤاالت 35 سؤال )15 سؤال تکمیل جمله و 20 سؤال شناسایی خطا(، مدت 

پاسخگویي 22 دقیقه. 
)Listening Comprehension( بخش دوم: درك مطلب شفاهي – شنیداري

تعداد سؤاالت 35 سؤال )قسمت A )20 گفت و گوی کوتاه(: 20 سؤال؛ قسمت B )2 گفت 
و گوی طوالنی(: 8 سؤال؛ قسمت C )3 سخنرانی(: 7 سؤال، مدت پاسخگویي 18 دقیقه.

سؤاالت بخش شنیداري)درک مطلب شفاهي( بهصورت مستقل برای هر متقاضی از 
طریق هدست پخش خواهد شد و متقاضیان باید با توجه به متن سؤال که از هدست 
پخش مي شود، نسبت به انتخاب یکي از چهار گزینه اي که در رابطه با سؤال مربوط 
به این بخش )درک مطلب شفاهي( است، اقدام نمایند. متقاضیان باید توجه داشته 
نیست؛  تکرار  قابل  و  مي شود  پخش  یک بار  فقط  شنیداري  متن سؤاالت  که  باشند 
لذا الزم است که تمام حواس و دقت خود را براي شنیدن صوت منتشر شده به کار 

ببندند، تا ضرري متوجه آنان نشود.
)Reading Comprehension( بخش سوم: خواندن و درك مطلب

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

تاریخ  و نحوه  برگزاري آزمون )الکترونیکي( 

زبان انگلیسي پیشرفته تولیمو )Tolimo(  دوره های 

159، 160، 161، 162 و 163
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تعداد سؤاالت 35 سؤال، مدت پاسخگویي 40 دقیقه.
 )Writing( بخش تشریحی: نوشتاري

شامل یک سؤال است که متقاضیان باید در مدت 30 دقیقه از طریق رایانه )کامپیوتر( 
تایپ  مهارت  از  مي بایست  قسمت  این  در  متقاضیان  دهند.  پاسخ  مربوط  سؤال  به 

جمالت با کیبورد برخوردار باشند.
ج– تذكرات مهم:

الزامی  1- همراه داشتن ماسک ساده سه الیه و دستکش التکس، برای متقاضیان 
است و مراکز آزمون موظف هستند که از ورود متقاضیان به سالن آزمون، بدون همراه 

داشتن لوازم فوق خودداری نماید.
2- متقاضیان می بایست یک یا دو کارت شناسایی معتبر، )شامل: کارت ملی هوشمند، 
شناسنامه عکس دار جدید، گذرنامه، گواهینامه رانندگی و کارت پایان خدمت )ویژه 

آقایان((، و یک نسخه از فرم تکمیل شده ثبت نام اینترنتی را همراه داشته باشند. 
)خودکار،  افزار  نوشت  شامل:  اضافي،  وسایل  هرگونه  آوردن  از  باید  متقاضیان   –3
...(، کیف یا ساک دستي، کتاب، جزوه، ماشین حساب،  اتود، روانویس و  خودنویس، 
تلفن همراه، هندسفری، ساعت یا دستبند، انگشتر هوشمند، پیجر و ... اکیداً خودداري 
این وسایل در حوزه هاي  نگهداري  براي  آنجایی که ممکن است محلي  از  و  نمایند، 
امتحاني پیش بیني نشده باشد؛ لذا حوزه هاي امتحاني مسؤولیتي در قبال نگهداري از 

این وسایل ندارند.

قبیل:  از  وسیله،  نوع  هر  کردن  بدل  و  رد  یا  متقاضیان  سایر  با  کردن  صحبت   -4
لوازم التحریر، نت )یادداشت(، . . . در جلسه امتحان، به عنوان تقلب و تخلف محسوب 
مي شود و با متقاضی متخلف، برابر قانون رسیدگي به تخلفات و جرائم در آزمون هاي 

سراسري رفتار خواهد شد.
الکترونیکي،  ارتباط  غیرمجاز، شامل: دستگاه هاي  داشتن هرگونه وسایل  5- همراه 
دستبند  هوشمند،  انگشتر  هوشمند،  ساعت  خاموش،  صورت  به  ولو  همراه،  تلفن 
هوشمند یا ماشین حساب در جلسه آزمون، طبق قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم 

در آزمون هاي سراسري، موجب محرومیت از گزینش در آزمون مي شود.
6- در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاري این آزمون، الزم است 
که متقاضیان، حداکثر تا یک روز بعد از برگزاری آزمون، از طریق سیستم پاسخگویی 
نشاني:  به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  اطالع رسانی  درگاه  در  مندرج  اینترنتی 
نمایند.  ثبت  را  خود  درخواست  و  مکاتبه  سازمان  این  با    www.sanjesh.org
بدیهی است که درخواست های رسیده بعد از مهلت مقرر، قابل بررسی و پی گیری 

نخواهد بود. ضمناً الزم است که از مراجعه حضوری به سازمان، خودداری گردد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

بـــا توجـــه بـــه عـــدم پذیـــرش حضـــوری داوطلبـــان بـــه منظـــور جلوگیـــری از 
ـــت ها  ـــت درخواس ـــی و ثب ـــریع در بررس ـــور تس ـــه منظ ـــا و ب ـــروس کرون ـــیوع وی ش
ـــخان  ـــستم پیش ـــه سیـــ ـــد ب ـــی توانن ـــیان م ـــی، متقاضــ ـــورت الکترونیک ـــه ص ب
 خدمــــــات الکترونیکـــی ســــــازمان سنــــجش آمــــوزش کشـــور بـــه آدرس:

ــراه  ــه همـ ــود را بـ ــت خـ ــه و درخواسـ  http://darkhast.sanjesh.org مراجعـ
ـــب ،  ـــرای داوطل ـــت درخواســـت، ب ـــس از ثب ـــاً پ ـــد. ضمن ـــت نماین مســـتندات الزم ثب

ـــود. ـــی ش ـــال م ـــاه ارس ـــام کوت ـــق پی ـــری از طری ـــه و کدرهگی ـــماره نام ش
داوطلبـــان مـــی تواننـــد پـــس از دریافـــت شـــماره و کـــد رهگیـــری از طریـــق پیـــام کوتاه، 
http://rahgiri.sanjesh.org :بـــه پرتال رهگیـــری الکترونیکـــی مکاتبـــات بـــه آدرس 
وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.                                                                                                                

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست داوطلبان به روش الکترونیکی

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

 TOEFL ، GRE،IELTS بـه اطالع متقاضیان شـرکت در آزمون های بین المللی نظیـر
و ... می رسـاند بـا توجـه بـه وجود تعدادی افراد و شـرکت های سـود جو کـه  با تبلیغات 
و وعده هـای واهـی مبنـی بـر اخـذ مـدارک مورد نظـر، با مشـخصات داوطلب  اقـدام به 
کالهبـرداری و اخـذ مبالـغ قابل توجهـی از این افـراد می نمایند، این سـازمان به عنوان 
ناظـر آزمون هـای  بین المللـی در کشـور، ضمـن برخورد قانونـی و معرفی ایـن مراکز به 

مراجـع قضائـی، مـوارد ذیل را  برای اطـالع متقاضیان یـادآوری می نماید:
1 -  تنهـا مدارکـی از طریـق این سـازمان مورد گواهـی و تأیید قـرار خواهند گرفت که 
قبـاًل مجری آزمون از سـوی این سـازمان مجوز برگـزاری آن را دریافت نموده باشـد؛ لذا 
قبـل از پرداخـت هرگونه وجه از طریق سـایت سـازمان سـنجش آموزش کشـور )بخش 

آزمون هـای بین الملـل( نسـبت به مجاز بـودن مرکز اطمینـان حاصل نمایید.
2 - بـا داوطلبانـی کـه مرتکـب تخلـف شـوند برابـر قانـون برخـورد خواهـد شـد و 
مشـخصات آنـان در فهرسـت متخلفـان آزمون هـای ایـن سـازمان قـرار خواهـد گرفت. 
ضمنـاً ایـن داوطلبـان از 2 تـا 10 سـال از شـرکت در آزمون هایـی کـه ایـن سـازمان 
برگـزار می نمایـد یـا ناظـر آن اسـت، محـروم خواهنـد شـد. همچنیـن در صورتـی 
کـه متخلفـان در طـول محرومیـت اقـدام بـه ثبت نـام در یکـی مراکـز نماینـد، در هـر 
مرحلـه از مراحـل آزمـون از شـرکت آنـان در آزمـون جلوگیـری بـه عمل خواهـد آمد.

3 - مراکـز برگـزاری آزمون هـا موظـف بـه رعایت قوانین بـوده و بایسـتی از ثبت نام این 
افـراد خـودداری نماینـد و در صورت تخلـف،  مجوز آنان لغـو می گردد.

4 - داوطلبانـی کـه بـا جعـل مـدارک هویتـی سـعی در گمراه نمـودن مجریـان آزمون 
نماینـد و در آن شـرکت کننـد و تخلف آنان )حتی پس از دریافـت مدرک ( اثبات گردد، 
برابـر مقـررات برگـزاری آزمون هـا، مدارک مربوط بـه آنها باطل و از شـرکت در آزمون ها 
بـه مـدت 2 تا10سـال محـروم خواهنـد شـد و با توجـه به اینکـه جعل هر گونه اسـناد 
دولتـی و اسـتفاده از سـند مجعول و شـرکت کردن بـه جای داوطلب اصلـی، برابر قانون 
مجـازات اسـالمی )تعزیـرات مصـوب 1375( جـرم تلقی می شـود و مجـازات کیفری به 
همـراه خواهـد داشـت، ایـن گـروه از متخلفـان بـرای  صـدور احـکام قضائی بـه مراجع 

قضائـی معرفـی می گردند.
یـادآور می شـود کـه براسـاس قوانین مؤسسـات صاحب امتیـاز آزمون هـای بین المللی، 
کلیـه مراحـل ثبت نام آزمون ها بایسـتی شـخصاَ توسـط شـخص متقاضی انجام شـود و 
در صـورت عـدم رعایت شـرایط ثبت نام، از شـرکت متقاضی در آزمـون ممانعت به عمل 
خواهـد آمـد و در صورت مشـاهده هرگونـه تخلف در ایـن زمینه با افراد یا شـرکت های 
سـودجو کـه به روش های مختلف اقـدام به ثبت نام متقاضیـان در آزمون های بین المللی 

می نماینـد برخورد قانونی خواهد شـد.
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آن روزهـا و زمانـی کـه هنـوز اثـری از بیمـاری همه گیـر کرونـا نبـود، یک روز کـه وارد 
کالس می شـدم، مثل همیشـه سـالم باال بلندی کردم و پرسـیدم: »چطورید بچه ها؟!« 
هنـوز کالمـم به پایان نرسـیده بود که یکـی از دانش آموزان با صدایی کشـیده و بی حال 
گفـت: »بـد«، و دیگـری در ادامـه گفت: »افتضاح«. بـا خنده پرسـیدم: »اون وقت چرا؟« 
کـه ولولـه ای در کالس راه افتـاد و یـک صدا گفتند: »چـرا نه؟ امتحانـات نهایی نزدیکه. 
خیلـی هم آماده نیسـتیم. کنکور هم پشتشـه. خسـته هم هسـتیم. حوصله هـم نداریم 

و اصـاًل حـال درس خواندن هـم نداریم!« 
بـا جدیـت گفتـم: »و مریـض هسـتیم و تا چند سـاعت دیگه هم بیشـتر زنده نیسـتیم. 
مـادر و پدرمـون هم مریض هسـتند. شـب ها تو خیابـون می خوابیم و از گرسـنگی، نای 

بلنـد کردن دسـتمون رو هـم نداریم و لباسـی برای پوشـیدن نداریم! ...« 
چنـد نفـری خندیدند و یکـی از بچه ها گفت: »درسـته وضعمون به این بدی ها نیسـت، 
امـا چـرا بایـد همیشـه خودمـون رو بـا بدتـر از خودمـون مقایسـه کنیـم؟ خیلی ها هم 
هسـتند کـه وضعشـون بهتـر از ماسـت. مـا حالمـون گرفتـه اسـت که چـرا مثـل اونها 

نیستیم.« 

گفتـم: »در هـر حـال باید شـکرگزاري کرد؛ بـرای اینکه شـکرگزاری، شـما را در فضای 
امـن و آرامـش الهـی قـرار مـی ده و افکارتـون از فضـای منفـی بـه فضـای مثبـت وارد 
می شـه، و وقتـی فضـای منفـی را پشـت سـر بگذاریـد، بـدون شـک شـرایطتون تغییر 

می کنـه و بـه خواسـته های بحقتـون می رسـید.« 
چهره هـای کنجـکاو و نگاه هـای پـر از سـؤال بچه هـا را کـه دیدم، بـا هم قرار گذاشـتیم 
کـه نحـوة شـکرگزاری را بـا هم تجربه کنیـم؛ تجربه ای که بـه گفتة دانش آمـوزان، برای 

کالس مـا بسـیار مفیـد و مؤثـر بود و من امیدوارم شـما نیـز بتوانید از آن بهـره ببرید.

من خوش شانسم
 همیـن االن فهرسـتی از همـة چیزهـای بـزرگ و کوچکـی کـه داریـد و به خاطـر آنها 
بایـد سپاسـگزار باشـید، تهیه کنیـد و خدا را بـه خاطر ایـن نعمات سپاسـگزاری کنید. 
اکثـر اوقـات، تمرکـز کـردن روی چیزهایـی کـه نداریم، بسـیار آسـان تر اسـت. فـارغ از 
اینکـه چـه چیزهایـی داریـد یا اینکـه چه چیزهایـی ندارید، بسـیار مهم اسـت که وقت 
بگذاریـد و تمـام چیزهایـی را که دارید و می توانید به خاطرش سپاسـگزار باشـید، به یاد 
بیاوریـد. بـرای تهیـة این فهرسـت، به دنبـال چیزهای عجیـب و غریب نگردیـد؛ برای 
مثـال بنویسـید: »خدایـا ! بسـیار سپاسـگزارم کـه می توانـم ببینم؛ چون داشـتن 
حـس بینایـی، بـه من ایـن امـکان را می دهد که عـالوه بر دیـدن زیبایی های 
دنیـا، کارهـای مـورد عالقـه ام را بـدون کمـک دیگـران انجـام دهـم.« یا 
اینکه بنویسـید: »خدایا ! سپاسـگزارم که امکان یادگیری از اشتباهاتم 
را بـه مـن دادی؛ چـون اگـر هرگـز اشـتباه نکنیـم، چیـز زیـادی 
نمی آموزیـم.« یـا آنکـه بنویسـید: »خدایـا ! سپاسـگزارم کـه 
فرصـت سـواد آمـوزی و رفتن به مدرسـه را بـه من دادی 
و مـن می توانـم بخوانم و بنویسـم؛ زیـرا این موقعیت 
کـه بـراي مـن فراهـم کـردي، فرصتی اسـت که 
بسـیاری از انسـان ها از آن محروم هسـتند.«
شـاید عـده ای از شـما، بـه شـمردن این 
کـه  بگوییـد  و  بخندیـد  نعمت هـا 
اینهـا چیز هـای اساسـی و حقی 
چـه  امـا  هسـتند؛  مسـلّم 
کسـی گفتـه اسـت که 
حـق  چنیـن  شـما 
دارید؟!  مسلّمی 

»سپاسگزاری«، راهے هموار برای 

رسیدن به موفقیت
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اگـر روزی ایـن توانایـی را در خودتـان دیدیـد کـه به خاطر تمـام آنچه کـه در اطرافتان 
دارید، سپاسـگزار باشـید، آن گاه جهان هسـتی هم موتور بخشـش را به سـمت شما، که 

پـر از قدردانـی و سپاسـگزاری شـده اید، روشـن می کنـد.
پـس بـه تمـام ایـن موهبت ها به دیـدة نـوری بنگرید کـه منبع آن نـور، خداوند اسـت، 
و بدانیـد هنگامـی کـه از موهبـت قدردانـی برخـوردار شـوید، در نزدیک تریـن راه بـه 
سـوی هدفتـان قـدم می گذاریـد؛ زیـرا شـکرگزاری، همچون اهرمی اسـت کـه می تواند 
فریادهـای پـوچ ذهن مـا را به آرامش، خالقیت و عشـق تبدیل کند. وقتی سپاسـگزاری 
می کنیـد، نشـان می دهیـد کـه نعمت هـا فراواننـد و بـه فراوانـی بـاور داریـد و ایـن 
فراوانـی در زندگی تـان روز بـه روز زیادتـر می شـود. همچنین بـا انجام ایـن کار، لیاقت و 
شایسـتگی تان را به جهان هسـتی نشـان می دهیـد، و مهم تر از همـه، در فرکانس منبع، 
یعنـی خداونـد، قرار می گیریـد. این فرکانـس، نزدیک ترین فرکانس به خواسـته های هر 

فـردی اسـت و دقیقـاً با روح هر انسـانی هماهنگـی دارد.
از همین روسـت که در آیة 7 سـورة ابراهیم خداوند مي فرماید: »لَِئن َشـَکرتُم َلَزیَدنَُّکم 
و َولَِئـن َکَفرتُـم إَِنّ َعذابي لََشـدیٌد«یا به قول موالنا: »شـکر نعمـت، نعمتت افزون کند    

کفـر، نعمت از کفت بیـرون کند«
در اینجـا داسـتان شـخصی را کـه بینایـی یـک چشـم خـود را از دسـت داده بـود، امـا 
سپاسـگزار پـروردگار بود که یک چشـم دیگـر دارد، به یادتان مي آوریـم که عبرت انگیز 
اسـت. می خواهیـم بگوییـم ایـن امـکان وجـود نـدارد که انسـان شـاکر باشـد و در عین 
حـال بدبخـت باشـد؛ زیـرا فکر کـردن بـه بـدی، آن را بزرگتر می کنـد، و فکر کـردن به 
خوبـی و شـکرگزاری بابـت آن، آن را بـزرگ می کنـد، و آنچه در فکرمان، بـه آن بال و پر 

می دهیـم، بالفاصلـه در رفتـار بیرونـی ما منعکس می شـود. 
 

وانمود كنید كه موفق هستید 
زمانـی کـه حـس می کنیـد هیـچ اتفـاق خـوب و تـازه ای در زندگی تـان نمی افتـد، تنها 
کاری کـه بایـد انجـام بدهیـد، این اسـت کـه قدردانی خودتـان را ابـراز کنیـد؛ زیرا یک 
قلـب بسـته، نمی توانـد چیـزی را دریافـت کند؛ پـس وانمود کنیـد که تمام آنچـه را که 
می خواهیـد، داریـد، و بـرای هـر یـک از داشـته هایتان جملـه ای بسـازید و جمله هـای 

خودتـان را بـا یک »سپاسـگزارم« سـاده آغـاز کنید. 
این جمالت باید دقیق و مشـخص باشـند و کلماتی مثبت در آنها وجود داشـته باشـد؛ 
مثـالً  نمی شـود گفـت: »مـن در انجـام همه  امـور توانا هسـتم«؛ چون »همه  امـور«  یک 
کلمـه  مبهـم اسـت و ضمیـر ناخـودآگاه مـا فقـط بـه دسـتورات واضـح و روشـن جواب 
می دهـد. به روشـنی ثابت شـده اسـت که اسـتفاده از جمـالت تأکیدی واضـح، می تواند 

روی افـکار و ضمیـر ناخـودآگاه مـا چنـان تأثیـری بگذارد کـه گویی آن کلمـات، جزئی 
از فکرمـان شـده اسـت. اگـر ایـن جمـالت را هر روز تکـرار کنیـد، آنها چنـان در ضمیر 
ناخودآگاهتـان جـای می گیرنـد کـه گویی به آنچـه گفته اید، رسـیده اید؛ زیـرا کلمات از 
نیـروی عجیبـی برخوردارنـد و می تواننـد شـخصیت مـا را تغییر دهنـد؛ در واقـع، وقتی 
شـما خدا را شـکر می کنید و ژسـت برنده را می گیرید، به دنیایی سرشـار از نعمت قدم 

می گذاریـد؛ چون برنده هسـتید. 
شـما می توانیـد هنـگام ادای جمـالت مثبـت، که همـراه با سپاسـگزاری اسـت، صدای 
خـود را ضبـط کنیـد و با شـنیدن آن، ضمیـر ناخودآگاهتـان را به بهترین افـکار دعوت 

نمایید. 
همچنیـن می توانیـد از آینـه اسـتفاده کنیـد و با ایسـتادن در برابر آینـه در هر صبحدم، 
جمـالت مـورد نظـر را با صـدای بلند به خود بگویید؛ بـرای مثال، روبروی آینه بایسـتید 
و بگوییـد: »پـروردگارا ! سپاسـگزارم که به یاری ات توانسـتم درس شـیمی را فرابگیرم و 
پاسـخگوی سـؤاالت ایـن درس باشـم.« این جمـالت، بیانگر آن اسـت که شـما توجه و 
تمرکزتان روی خواسـته هایتان اسـت، و خواهید دید که قدم به قدم به خواسـته هایتان 

می شـوید.  نزدیک تر 
  

قدردانی خود را ابراز كنید
در هـر روز، یـک نفـر را انتخـاب کنید و فقـط نکات مثبـت را دربارة  او به یـاد بیاورید و 
افـکار دیگر را رها کنید. شـما همیشـه می توانید نکتـة مثبتی را دربارة هـر فردی بیابید 

و از وي بـراي آن نکتة مثبت، به راسـتی ممنون باشـید.
بـرای هـر چیـزی که از کسـی می گیرید یـا هر کالمی که می شـنوید، تشـکر و قدردانی 
کنیـد. غافلگیـری مـردم بـا یـک تشـکر سـاده، بسـیار لـذت بخـش اسـت و همیشـه 

چهره هایشـان را شـاد و خوشـحال می کنـد و شـما هـم همیـن را جـذب می کنیـد.
همچنیـن می توانیـد بـه افرادی که نسـبت به شـما کمتر خوش شـانس هسـتند، یاری 

برسانید. 
مطالعـات یـک گـروه تحقیقاتـی در ایـن زمینه نشـان می دهد کـه 78 درصـد از افرادی 
کـه بـه طـور داوطلبانـه به مدت یـک سـال در انجـام کارهای خیـر مشـارکت کرده اند، 
معتقـد بوده انـد که انجـام اعمال خیرخواهانه، موجب کاهش اسـترس آنها شـده اسـت. 
بررسـی های جداگانـه نیـز، حاکی از این واقعیت اسـت کـه افراد خّیری کـه دچار حملة 
قلبـی می شـوند، خیلـی سـریع تر از بقیه بهبود می یابنـد و میزان مرگ و میـر در افرادی 
کـه بـه طـور داوطلبانه به دیگران کمـک می کنند، 60 درصد کمتر از سـایر افراد اسـت.

زمانی كه حس می كنید هیچ اتفاق خوب و تازه ای در زندگی تان نمی افتد، تنها 
كاری كه باید انجام بدهید، این است  كه قدردانی خودتان را ابراز كنید؛ زیرا 

یك قلب بسته، نمی تواند چیزی را دریافت كند
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پیرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال1400 در تاریخ 

1399/09/16، به اطالع ثبت نام کنندگان مجموعه امتحانی »1208- ریاضی« می رساند 

که کد ضریب و ضرایب دروس امتحاني رشته گرایش » دکتری پیوسته ریاضی گرایش 
ریاضی کاربردی« از مجموعه امتحانی »1208-ریاضی« )مندرج در صفحه 57 دفترچه 

راهنمای ثبت نام( مطابق سال قبل به شرح جدول زیر اصالح می شود.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

اصالح كد ضریب و ضرایب دروس امتحاني رشته گرایش 

»دكتری پیوسته ریاضی گرایش ریاضی كاربردی«  از  مجموعه امتحانی 

»1208- ریاضي« در آزمون كارشناسي ارشد ناپیوسته سال1400

بــه اطــالع متقاضیــان پذیــرش در دوره هــاي کاردانــي نظــام جدیــد دانشــگاه فنــي و حرفــه 
 ــای و مؤسســات آمــوزش عالــي غیردولتــي - غیــر انتفاعــي در ســال 1400 مي رســاند کــه 
»ســامانه ثبت نــام و انتخاب رشــته«، به صــورت اینترنتــي از روز یکشــنبه مــورخ 1400/03/30 
تــا روز یکشــنبه مــورخ 1400/04/06 فعــال مــی شــود؛ بــر ایــن اســاس، ضــرورت دارد کــه 
همــه متقاضیــان، در مهلــت در نظــر گرفته شــده و پــس از مطالعــه دقیق »دفترچــه راهنماي 
 ثبت نــام و انتخــاب رشــته« و فراهــم نمــودن مــدارک و اطالعــات مــورد نیــاز ثبت نام، بــه درگاه 
اطالع رســاني ایــن ســازمان بــه نشــاني:  www.sanjesh.org مراجعه و نســبت بــه ثبت نام 
در ســامانه بــرای پذیــرش در ایــن دوره هــا اقــدام کننــد. بــا توجــه بــه اینکــه ثبت نــام و 
انتخــاب رشــته، همزمــان در یــک مرحلــه انجــام مي شــود، متقاضیان می بایســت بــا توجه 
بــه رشــته محــل هــاي اعــالم شــده در »دفترچــه راهنمــای ثبت نــام و انتخــاب رشــته«، 
نســبت بــه انتخــاب و درج رشــته  محل هــاي مــورد عالقــه خــود در »ســامانه ثبــت نــام و 

انتخــاب رشــته« اقــدام کنند.

ــن  ــام و انتخــاب رشــته« ای ــای ثبت ن ــن »دفترچــه راهنم ــي و همچنی ــه تکمیل اطالعی
پذیــرش همزمــان بــا شــروع ثبت نــام، در تاریــخ 1400/03/30 در درگاه اطــالع رســانی این 
ســازمان منتشــر مــی شــود. متقاضیــان الزم اســت کــه بــرای اطــالع از جزئیــات شــرایط و 
ضوابــط پذیــرش، دفترچــه راهنمــای مذکــور را بــه دقــت مطالعه کننــد. همچنیــن آزمون 
آن دســته از رشــته هایي کــه پذیــرش در آنهــا بــه شــیوه » بــا آزمــون« اســت، در روز جمعه 

مــورخ 1400/05/22 برگــزار خواهــد شــد. 
ضمنــاً فهرســت مجموعــه هــای ثبــت  نامی بــا ذکر مشــخصه »شــیوه پذیرش« )جــداول 
شــماره 1 و 2( و »دیپلــم هــای مجــاز بــه تحصیــل در هر رشــته گرایــش« )جدول شــماره 
3( و منابــع و ضرایــب دروس 5 مجموعــه ثبت نامــي پذیــرش با آزمــون )جدول شــماره 4(، 
بــه شــرح ذیــل ایــن اطالعیــه کــه در ســایت ســازمان ســنجش آمــده اســت، بــرای اطــالع 

متقاضیــان اعــالم می شــود.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

تاریخ ثبت   نام و انتخاب رشته پذیرش در 
دوره هاي كارداني نظام جدید 

دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي 

غیردولتي - غیرانتفاعي در سال 1400
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ـــرح  ـــب مط ـــز و مطال ـــان عزی ـــاد داوطلب ـــیار زی ـــا و مکاتبات بس ـــه تماس ه ـــه ب ـــا توج ب
ـــات  ـــوص موضوع ـــدد در خص ـــای متع ـــی و مصاحبه ه ـــبکه های اجتماع ـــده در ش ش
ـــور الزم  ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س ـــجو، س ـــرش دانش ـــنجش و پذی ـــه س ـــوط ب مرب
ـــه  ـــا، ب ـــدار به آنه ـــان و هش ـــی داوطلب ـــرای آگاه ـــل را ب ـــات ذی ـــه توضیح ـــد ک می بین

اطالعشـــان برســـاند:
ـــردار،  ـــودجو  و کالهب ـــراد س ـــده ای از اف ـــه ع ـــت ک ـــده اس ـــاهده ش ـــرا مش ـــف- اخی  ال
بـــا سوءاســـتفاده از اشـــتیاق داوطلبـــان و  همچنیـــن شـــرایط کنونـــی شـــیوع و 
ــی و  ــای تلگرامـ ــدازی کانال هـ ــه راه انـ ــدام بـ ــا، اقـ ــروس کرونـ ــری ویـ همه گیـ
اینســـتاگرامی جعلـــی بـــا عنـــوان »روابـــط عمومـــی ســـازمان ســـنجش آمـــوزش 
کشـــور« و طـــرح وعده هـــای دروغیـــن در خصـــوص اختصـــاص ســـهمیه کرونـــا 
ـــا  ـــا آنه ـــاد و ب ـــا اعتم ـــه آنه ـــم ب ـــان ه ـــدادی از داوطلب ـــفانه تع ـــه متأس ـــد ک نموده ان

ــد.  ــی کرده انـ همراهـ
ـــودن  ـــودجو ب ـــردار و س ـــالم کالهب ـــن اع ـــور، ضم ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س س
ـــوص  ـــا درخص ـــار و اطالعیه ه ـــه اخب ـــه کلی ـــی دارد ک ـــالم م ـــا، اع ـــه کانال ه ـــن گون ای
ـــوب  ـــهمیه های مص ـــی، س ـــوابق تحصیل ـــر س ـــزان تأثی ـــرش، می ـــوه پذی ـــا، نح آزمون ه
ــود،  ــالغ می شـ ــالح ابـ ــع ذی صـ ــق مراجـ ــه از طریـ ــات الزم را کـ ــایر اطالعـ و سـ
 ،www.sanjesh.org :ــانی ــه نشـ ــود بـ ــمی خـ ــایت رسـ ــق سـ ــاً از طریـ  صرفـ
ســـایت هفته نامـــه پیک ســـنجش و صـــدا و ســـیمای جمهـــوری اســـالمی ایـــران 
ـــالع  ـــت و اط ـــه فعالی ـــچ گون ـــازمان هی ـــن س ـــاند و ای ـــان می رس ـــالع داوطلب ـــه اط ب
رســـانی در فضـــای مجـــازی } تلگـــرام، اینســـتاگرام و...{ بـــه غیـــر از کانال هـــای 

ـــدارد: ـــر ن ـــانی زی ـــه نش ـــی ب ـــانی داخل ـــالع رس اط
http://sapp.ir/sanjeshprnoet : 1-  پیام رسان سروش

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

@prnoetir :4-  پیام رسان بله

https://eitaa.com/prnoetir : 5-  پیام رسان ایتا
ـــات  ـــر اســـاس مصوب ـــی، ب ـــرش دانشـــجو در کلیـــه مقاطـــع تحصیل ب- ســـنجش و پذی
قانونـــی مراجـــع ذی ربـــط صـــورت می گیـــرد و اخیـــراً مصاحبه هـــای متعـــددی 
ـــال های  ـــاری و س ـــال ج ـــرای س ـــرش ب ـــنجش و پذی ـــای س ـــوص روش ه ـــم در خص ه
آینـــده در رســـانه ها صـــورت گرفتـــه اســـت. در ایـــن خصوص، ســـازمان ســـنجش 

ـــاند: ـــز برس ـــان عزی ـــالع داوطلب ـــه اط ـــد ب ـــور الزم می بین ـــوزش کش آم
1-  ضوابـــط و قوانیـــن ســـنجش و پذیـــرش ســـال 1400 مطابـــق دفترچه هـــای 
رســـمی منتشـــر شـــده در ســـایت اطالع رســـانی ایـــن ســـازمان، مشـــابه ســـال 
ـــررات  ـــن و مق ـــای قوانی ـــت و مبن ـــرده اس ـــری نک ـــه تغیی ـــت و هیچ گون ـــته اس گذش
قانونـــی، دفترچه هـــای ثبت نامـــی منتشـــر شـــده از ســـوی ایـــن ســـازمان اســـت.

2-  در خصـــوص روش هـــای ســـنجش و پذیـــرش ســـال های آتـــی، ایـــن ســـازمان در 
ـــت  ـــف نیس ـــراد مختل ـــای اف ـــده در مصاحبه ه ـــالم ش ـــرات اع ـــدام از تغیی ـــان هیچ ک جری
ـــی  ـــط عموم ـــاً رواب ـــت و طبیعت ـــته اس ـــا نداش ـــن زمینه ه ـــا در ای ـــا آنه ـــم ب ـــارکتی ه و مش
ـــد پاســـخگوی داوطلبـــان  ـــدارد کـــه بتوان ایـــن ســـازمان نیـــز اطالعاتـــی در ایـــن خصـــوص ن
عزیـــز باشـــد؛ لـــذا از داوطلبـــان عزیـــز درخواســـت می شـــود اگـــر ســـؤالی راجـــع بـــه 
ــده  ــه کننـ ــتگاه های مصاحبـ ــا دسـ ــراد یـ ــد، آن را از افـ ــا دارنـ ــه مصاحبه هـ این گونـ

پی گیـــری نماینـــد.
در خاتمـــه، از عمـــوم داوطلبـــان آزمون هـــاي سراســـري خواهشـــمند اســـت 
کـــه در صـــورت مشـــاهده هرگونـــه اقدامـــات خـــالف قوانیـــن و مقـــررات 
ــب را از  ــازمان، مراتـ ــن سـ ــوان ایـ ــام و عنـ ــي از نـ ــتفاده احتمالـ ــوء اسـ ــا سـ یـ
آدرس  و  و ۰۲6-۳6۱8۲۱۵۱   ۰۲6-  ۳6۱8۲۱۵۲ تلفن هـــاي:  شـــماره  طریـــق 
اینترنتـــي: نشـــاني   الکترونیکـــي: hefazatazmon@sanjesh.org  یـــا 

http://q.sanjesh.org/53479 بـــه ســـتاد خبـــري اداره کل حراســـت ســـازمان 

ـــد.         ـــزارش نماین ـــور گ ـــوزش کش ـــنجش آم س
 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

توضیحات سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

مطالب مطرح شده در شبکه هاي اجتماعي و

 رسانه ها در ارتباط با روش هاي پذیرش دانشجو در 

سال هاي آتي، سهمیه ها و ارتباط كانال هاي تلگرامي 

و اینستاگرامي با این سازمان
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جدول رشته هاي امتحاني با آزمون و پذیرش براساس سوابق تحصیلي )بدون آزمون(  كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال1400

* پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصیلي غیرپزشکي دانشگاه آزاد اسالمي و رشته هاي تحصیلي مهندسي بهداشت محیط دانشگاه مذكور، صرفًا براساس 
سوابق تحصیلي )معدل كل دوره كارداني( متقاضیان و در سایر رشته هاي گروه پزشکي این دانشگاه )شامل: تکنولوژي اتاق عمل، بهداشت عمومي، علوم 
آزمایشگاهي و مامایي (، براساس آزمون صورت مي گیرد. تاریخ، نحوه انتخاب رشته و همچنین كدرشته محل هاي دانشگاه آزاد اسالمي، متعاقبًا از طریق 

درگاه اطالع رسانی  مركز  سنجش و پذیرش دانشگاه مذكور به اطالع متقاضیان عالقه مند خواهد رسید.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص :

تاریخ ثبت  نام و انتخاب رشته آزمون

 كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال 1400 
بدین وسیله به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کارداني به کارشناسي 
به صورت  آزمون،  این  در  براي شرکت  ثبت نام  که  ناپیوسته سال 1400 مي رساند 
اینترنتي از روز یکشنبه مورخ 1400/03/23 آغاز خواهد شد و تا روز  یکشنبه مورخ 
1400/03/30 ادامه خواهد یافت؛ بر این اساس، ضرورت دارد که همه متقاضیان در 
مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب 
اطالع رساني  پایگاه  به  ثبت نام،  نیاز  مورد  اطالعات  و  مدارک  نمودن  فراهم  و  رشته 
این سازمان به نشاني:  www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام در این 
آزمون اقدام نمایند. با توجه به اینکه ثبت نام و انتخاب رشته در این آزمون، در یک 
مرحله انجام مي شود، متقاضیان مي بایست، همزمان با ثبت نام، نسبت به درج رشته 
محل هاي تحصیلي خود در فرم تقاضانامه اینترنتي با توجه به رشته هاي اعالم شده 

در دفترچه راهنما، اقدام نمایند.
با  انتخاب رشته، همزمان  و  ثبت نام  راهنمای  و همچنین دفترچه  تکمیلي  اطالعیه 
این  اطالع رسانی  درگاه  روي   1400/03/23 مورخ  یکشنبه  روز  در  ثبت نام،  شروع 
سازمان قرار خواهد گرفت. متقاضیان الزم است که برای اطالع از شرایط و ضوابط 
شرکت در این آزمون و نوع پذیرش رشته های امتحانی با آزمون یا براساس سوابق 
تحصیلي »بدون آزمون«، دفترچه راهنمای مذکور را به دقت مطالعه نمایند. ضمناً 
آزمون آن دسته از رشته هایي که پذیرش آنها به صورت »با آزمون« است، در روز 
جمعه مورخ 1400/05/22 برگزار خواهد شد و فهرست رشته های امتحانی با ذکر نوع 

پذیرش آنها به شرح جداول شماره 1 و 2 ذیل اعالم می گردد:
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

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

و همچنین منابع سؤاالت آزمون سراسري  سال 1400 

الفـ  دروس عمومی 

مالحظاتسال چاپپایه تدریسكد كتابنام كتاب نام درس

۱- زبان و ادبیات فارسی
97دهم110201فارسی )1(
98یازدهم111201فارسی )2( 
99دوازدهم112201فارسی )3( 

۲- عربی

97دهم 110206عربی، زبان قرآن )1(
عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی 98یازدهم111206عربی، زبان قرآن )2( 

99دوازدهم112206عربی، زبان قرآن )3(
97دهم 110207عربی، زبان قرآن )1(

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

98یازدهم111207عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم112207عربی، زبان قرآن )3(
عمومی گروه آزمایشی97دهم 110208عربی، زبان قرآن )1(

علوم انسانی  برای دیپلمه های علوم و معارف 
اسالمی

98یازدهم111208عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم112208عربی، زبان قرآن )3(

۳- فرهنگ و معارف اسالمی

97دهم110204دین و زندگی )1(
عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی 98یازدهم111204دین و زندگی )2(

99دوازدهم112204دین و زندگی )3(
97دهم110205دین و زندگی )1(

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

98یازدهم111205دین و زندگی )2(
99دوازدهم112205دین و زندگی )3(

عمومی گروه آزمایشی97دهم110227اصول عقاید )1(
 علوم انسانی برای دیپلمه های علوم و معارف 

اسالمی
98یازدهم111232اصول عقاید )2(
99دوازدهم112227اصول عقاید )3(

۴- زبان انگلیسی
97دهم110230زبان خارجی )1(

98یازدهم111230انگلیسی )2(
99دوازدهم112230انگلیسی )3(

بدین وسیله به اطالع مي رساند که در آزمون سراسري سال 1400 مطابق مصوبات بیست 
و چهارمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1399/7/22 مقررات ذیل اجرا 

می شود.
1- میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1400 همانند سال 1399 
حداکثر 30 درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و دروس موثر سوابق 

تحصیلی آزمون سال 1400 همانند سال 1399 است.
2- مصوبه هفدهمین جلسه مورخ 97/12/26 شورای سنجش و پذیرش دانشجو مجدداً 
تأیید شد و از آزمون سراسری سال 1400 و بعد از آن، سنجش فقط با یک آزمون و بر 

مبنای دروس نظام آموزشی جدید 3-3-6  انجام می شود. 
3- برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسالمی، که در گروه آزمایشی علوم انسانی 
شرکت می کنند، منابع درس امتحانی »فرهنگ و معارف اسالمی« کتاب های »اصول عقاید 

1، 2 و 3«، منابع دروس امتحانی »زبان عربی عمومی و تخصصی« کتاب های »عربی، زبان 
قرآن 1، 2 و 3« و منابع درس امتحانی »تاریخ« کتاب های »تاریخ اسالم 1 و 2 و تاریخ 3 
)ایران در دوره اسالمی(« درنظر گرفته می شود. در زمان ثبت نام 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 می دهند یا به دفترچه سواالت گروه آزمایشی علوم انسانی که 
»منابع چهار درس الهیات و معارف اسالمی، زبان عربی عمومی و تخصصی و تاریخ آن«، 

کتاب های دیپلم علوم و معارف اسالمی است.
با توجه به موارد فوق، فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسری سال 1400 بر اساس نظام 

3-3-6 به شرح جداول ذیل است.
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بـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسكد كتابنام كتاب نام درس

۱- ریاضیات

97دهم110211ریاضی )1( 
97دهم110213هندسه )1(
98یازدهم111213هندسه )2(

98یازدهم111215آمار و احتمال
98یازدهم111214حسابان )1(
99دوازدهم112214حسابان )2(
99دوازدهم112213هندسه )3( 

99دوازدهم112215ریاضیات گسسته 

۲- فیزیک
97دهم110209فیزیک )1( 
98یازدهم111209فیزیک )2( 
99دوازدهم112209فیزیک )3( 

۳- شیمی
97دهم110210شیمی )1( 
98یازدهم111210شیمی )2( 
99دوازدهم112210شیمی )3(

جـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسكد كتابنام كتاب نام درس

98یازدهم111237زمین شناسی ۱- زمین شناسی

۲- ریاضیات
97دهم110211ریاضی )1(
98یازدهم111211ریاضی )2(
99دوازدهم112211ریاضی )3(

۳- زیست شناسی
97دهم110216زیست شناسی )1(
98یازدهم111216زیست شناسی )2(
99دوازدهم112216زیست شناسی )3(

۴- فیزیک
97دهم110214فیزیک  )1(
98یازدهم111244فیزیک )2( 
99دوازدهم112244فیزیک )3( 

۵- شیمی
97دهم110210شیمی )1(
98یازدهم111210شیمی )2(
99دوازدهم112210شیمی )3(

دـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسكد كتابنام كتاب نام درس

۱- ریاضیات
97دهم110212ریاضی و آمار )1(
98یازدهم111212ریاضی و آمار )2(
99دوازدهم112212ریاضی و آمار )3(

97دهم110221اقتصاد ۲- اقتصاد

۳- زبان و ادبیات فارسی
97دهم110203علوم و فنون ادبی )1(
98یازدهم111203علوم و فنون ادبی )2(
99دوازدهم112203علوم و فنون ادبی )3(

۴- زبان عربی

97دهم110207عربی، زبان قرآن )1(
98یازدهم111207عربی، زبان قرآن )2(
99دوازدهم112207عربی، زبان قرآن )3(
97دهم110208عربی، زبان قرآن )1(

دیپلمه های علوم و 
معارف اسالمی 98یازدهم111208عربی، زبان قرآن )2(

99دوازدهم112208عربی، زبان قرآن )3(

۵- تاریخ

97دهم110219تاریخ )1( ـ ایران و جهان باستان
ـ از بعثت پیامبر اسالم تا پایان  تاریخ )2( 

98یازدهم111219صفویه
99دوازدهم112219تاریخ )3( ایران و جهان معاصر

97دهم110233تاریخ اسالم )1( 
دیپلمه های علوم و 

معارف اسالمی 98یازدهم111233تاریخ اسالم )2( 
99دوازدهم112233تاریخ )3( ـ ایران در دوره اسالمی

6- جغرافیا
97دهم110218جغرافیای ایران

98یازدهم111218جغرافیای )2( ـ جغرافیای ناحیهای
99دوازدهم112218جغرافیا )3( )کاربردی(

7- علوم اجتماعی
97دهم110220جامعه شناسی )1(
98یازدهم111222جامعه شناسی )2(
99دوازدهم112222جامعه شناسی )3(

98یازدهم111226فلسفه 8- فلسفه
99دوازدهم112226فلسفه )2(

97دهم110223منطق۹- منطق
98یازدهم111224روانشناسی۱۰- روانشناسی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور     
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