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سعید فطر، موسم رسبلندی در  عید

آزمون الهی و جشن بزرگ بازگشت 

به فطرت از سوی خداجویان، برمتام 

مسلامنان خجسته باد 

یادداشت  هفته

کارشناسی ارشــد  آزمــون  متقاضیــان  اطــالع  بــه 
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ناپیوســته ســال 1400 مي رســاند ک
ــی  ــتاد مل ــی س ــای تخصص ــه کمیته ه ــم جلس تصمی
مدیریــت بیمــاری کرونــا در تاریــخ 1400/02/16و بــه 
ــا،  ــاری کرون ــار بیم ــرایط انتش ــدن ش ــاد ش ــل ح دلی
ــاه  ــرداد م ــای  5 ، 6  و 7 خ ــون در تاریخ ه ــن آزم ای

1400 برگــزار نمي گــردد.
الزم بــه یــادآوری اســت کــه برگــزاری آزمــون مذکــور، 
ــول  ــاه 1400 موک ــرداد م ــای 6 ، 7 و 8 م ــه تاریخ ه ب

گردیــده اســت.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

 تاریخ های ثبت نام و برگزاری آزمون های ورودی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در  سال 1400 

چگونه برای امتحانات 

خرداد ماه آماده شویم؟
)قسمت آخر(

در آستانه کنکور:

جمع بندي دروس را 

فراموش نکنیم !

14 و 15 شهریورماه :

همایش ملی سنجش علمی و 

آزمون های ورودی برگزار می شود

از سوی سازمان سنجش اعالم شد:

تعویق زمان برگزاری آزمون 
کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400

مطالعه یا تکنیک؛ کدام یک
 بر دیگری برتری دارد؟

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

تاریخ ثبت   نام و انتخاب رشته پذیرش 
دوره هاي کارداني نظام جدید

 فني و حرفه اي سال 1400
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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

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
امر به معروف و نهي از منکر نکند، مگر کسي 
که سه خصلت در او باشد: در امر و نهي خود 
مدارا کند، در امر و نهي خود میانه روي نماید، 

و به آنچه امر و نهي مي کند، دانا باشد. 

]و در يكي از عيدها فرمود:[ این عید کسي 
نماِز وي  و  پذیرفته  را  روزه اش  است که خدا 
آن  در  را  خدا  که  روز  هر  و  گفته،  سپاس  را 

نافرماني نکنند، روز عید است. 

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند:
را  نمازش  شفاعت من شامل حال کسي که 
سبک بشمارد نخواهد شد، و قسم به خداوند 
که چنین کسي، هرگز در کنار حوض کوثر بر 

من وارد نمي شود.
تکنیـک جمع بنـدی، تکنیک شـبیه سـازی، تکنیک 
رفـع اشـکال، تکنیـک گام به گام، تکنیک سـه روزه، 
تکنیـک پنـج روزه، تکنیـک نیم روزه و سـه روز یک 
بـار، تکنیـک ... و .... ایـن چیزی اسـت کـه داوطلب، 
هـر روز بـا انبوهـی از آنهـا مواجـه اسـت؛ بـا یـک 
نسـخه واحـد، و بدون توجه به شـرایط افـراد و غافل 
از اینکـه آیـا بررسـی شـده اسـت کـه بـه کارگیـری 
یـک تکنیـک واحـد در مـورد همـه افـراد، بازدهـی 
واحـدی دارد یـا نه؟ تکنیک ... تکنیـک ... تکنیک .... 
وارد کـه می شـوی، پیـش از آنکـه از تکنیـک بحثی 
آن  اقتصـادی  و  بازاریابـی  بخـش  آیـد،  میـان  بـه 

می کنـد: جلوه گـری 
... سـاعت فیلـم، ... حلقـه »دی وی دی«، ... آزمـون، 
... هـزار تومـان بـه همـراه چنـد خـط تلفـن همـراه 

بـرای دریافـت مجموعه و مشـاوره.

تبلیـغ بـا اسـم و عنـوان متنـوع و اسـتفاده از واژه 
»اسـتاد« بـرای جلب توجـه یا به کارگیـری واژه های 

پـر طمطـراق و اغـوا کننده.
اطمینـان  دادن  دلـداری  و  سـاز  سرنوشـت  پـروژه 
بخـش بـه داوطلبان انبـوه آزمون هـا مبنی بـر اینکه 
کنارتـان هسـتیم و قبولـی شـما را در هـر آزمـون 

می کنیـم. تضمیـن 
انبوهـی از اطالعـات پراکنـده و عنوان جـذاب، صرفاً 
بـرای ارائـه قیمـت پکیج ! گویـا رقابت اصلی بر سـر  
عنـوان و قیمـت بسته هاسـت، و مسـأله اصلـی، کـه 
همـان کنکـور و مطالعـه بـرای کسـب آمادگـی بـه 
منظـور موفقیـت در آن اسـت، بـه دسـت فراموشـی 

سـپرده شـده است.
این بحث ادامه دارد

موفق باشيد

و  علمی  سنجش  ملی  همایش 
آزمون های ورودی آموزش عالی؛ 
در  راهکارها  و  چالش ها  مبانی، 
ماه  شهریور   15 و   14 روزرهای 
و با هدف بررسی و شناخت ابعاد 
چالش های نظام آموزشی آموزش 
نظام  بهبود  و  اصالح  عالی، 
از  گیری  بهره  دانشجو،  پذیرش 
و  آموزش  و  دانشگاه ها  ظرفیت 
دستگاه های  هم افزایی  پرورش، 
و  مراجع سیاستگذاری  و  مرتبط 
تجربیات  و  دانش  از  گیری  بهره 
بین المللی در زمینه نظام سنجش 
و پذیرش دانشگاه و در پاسخ به 

منویات مقام معظم رهبری مبنی بر چاره اندیشی برای 
کنکور و اقدام عملی به منظور بهبود آن برگزار می شود.
کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سوی  از  همایش  این 
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  همکاری  با  و 
دانشکده  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
مرکز  تهران،  دانشگاه  تربیتی  علوم  و  روان شناسی 
آموزش  وزارت  حمایت  با  و  پزشکی  آموزش  سنجش 
و پرورش، دانشگاه آزاد اسالمی و کمیسیون آموزش و 

تحقیقات مجلس برگزار خواهد 
شد.

ملی  همایش  مهم  محورهای 
آزمون های  و  علمی  سنجش 
مبانی  از:  است  عبارت  ورودی 
ورود  نظام  در  سنجش  نظری 
آزمون سازی،  عالی،  آموزش  به 
به  ورود  نظام  در  پذیرش 
جنبه های  ایران،  عالی  آموزش 
ورود  روان شناختی  و  اجتماعی 
ایران،  عالی  آموزش  نظام  به 
دانشگاه  از  قبل  آموزش  رابطه 
با فرآیند ورود به نظام آموزش 
اندیشه ها و رویکردهای  عالی و 

جایگزین ورود به نظام آموزش عالی.
الزم به یادآوری است که »پیش همایش« این همایش 
ملی، در روز شنبه 18 اردیبهشت 1400 رأس ساعت 

10 صبح و به صورت مجازی برگزار شده است.
عالقه منـــدان برای کسب اطالعــات بیشتــر در خصوص 
 همایش، می توانند به سایــت این همایــش به آدرس:

 http://sanjeshconf.ut.ac.ir مراجعه نمایند. 

مطالعه یا تکنیک؛ کدام یک بر دیگری برتری دارد؟

14 و 15 شهریورماه :

همایش ملی سنجش علمی و آزمون های ورودی برگزار می شود
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تا فردا ادامه دارد:
مهلت مجدد ثبت نام آزمون دکتری رشته های 

علوم پایه پزشکی

برای  گفت:  پزشكی  آموزش  سنجش  مرکز  رئيس 
دکتری  آزمون  در  ثبت نام  به  موفق  که  داوطلبانی 
تخصصی و پژوهشی )Ph.D( رشته های علوم پايه 
برای ثبت نام در  پزشكی نشده اند، مهلت مجددی 

اين آزمون در نظر گرفته شده است.
دکتر سعید هاشمی نظری افزود: برای افرادی که موفق به 
 )Ph.D( ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی
تخصصی،  و  بهداشت  پزشکی،  پایه  علوم  رشته های 
داروسازی و دندان پزشکی نشده اند، مهلت مجددی از روز 
یکشنبه 19 تا روز سه شنبه 21 اردیبهشت ماه )فردا( در 

نظر گرفته شده است.
وی افزود: داوطلبان در این مهلت فرصت دارند با مراجعه 
نشانی:  به  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  سایت  به 
Sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام جدید یا ویرایش اطالعات 

ثبت نام قبلی خود اقدام کنند.
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: آزمون دکتری 
تخصصی و پژوهشی )Ph.D( رشته های علوم پایه پزشکی، 
بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندان پزشکی، در روزهای 

سوم، چهارم و پنجم تیر ماه برگزار می شود. 

با اعالم مرکز سنجش آموزش پزشکی:
آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه 

علوم پزشکی 1400 به تعویق افتاد

آزمون  کرد:  اعالم  پزشكی  آموزش  سنجش  مرکز 
کارشناسی ارشد رشته های گروه علوم پزشكی سال 
۱۴۰۰ که قرار بود در روزهای ۳۰ و ۳۱ ارديبهشت ماه 

برگزار شود، در موعد مقرر برگزار نمی شود.
بر اساس برنامه زمان بندی، که پیش از این اعالم شده بود، آزمون 
کارشناسی ارشد رشته های گروه علوم پزشکی سال 1400، قرار 

بود در روزهای 30 و 31 اردیبهشت ماه برگزار شود.
مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطالعیه ای اعالم کرد: به علت 

همه گیری بیماری کرونا در سراسر کشور و لزوم رعایت پروتکل های 
بهداشتی و اهمیت سالمتی کلیه داوطلبان، بر اساس رأی شورای 
سنجش و پذیرش دانشجوی وزارت بهداشت در 7 اردیبهشت ماه، 
آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه علوم پزشکی سال 1400 
در موعد مقرر برگزار نمی شود. ضمناً زمان برگزاری این آزمون 

متعاقباً اعالم می شود.

زمان ثبت نام در جشنواره های جوان و
 بین المللی خوارزمی اعالم شد

جشنواره  دوره  سومين  و  بيست  در  ثبت نام  زمان 
جوان خوارزمی و سی  و پنجمين جشنواره بين المللی 

خوارزمی اعالم شد. 
بر اساس اعالم دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی، زمان 
و سومین جشنواره  بیست  در  ارائه طرح  و  ثبت نام  آغاز 
جوان و سی  و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی اعالم 
شد؛ بر این اساس، ثبت نام در جشنواره جوان خوارزمی، از 
اردیبهشت تا پایان تیرماه سال جاری، و زمان ثبت نام و ارائه 
طرح در سی  و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی، از 
اردیبهشت تا پایان شهریور ماه سال جاری اعالم شده است.
در این دوره از جشنواره جوان خوارزمی، طرح های ارسالی 
در 16 گروه تخصصی فناوری های شیمیایی، مکانیک، برق 
و کامپیوتر، هنر، معماری و شهرسازی، کشاورزی و منابع 
طبیعی، علوم پایه، عمران، مهندسی صنایع و مدیریت فناوری، 
مواد، متالورژی و انرژی های نو و زیست فناوری و علوم پایه 
پزشکی، محیط زیست، فناوری نانو، هوافضا، مهندسی نرم افزار 
و فناوری اطالعات و مکاترونیک و همچنین در پنج محور 
بنیادی،  پژوهش های  و  طرح ها  شامل  فناوری  و  پژوهشی 
طرح ها و پژوهش های کاربردی، طرح های توسعه ای، اختراع 

و نوآوری، مورد ارزیابی و داوری قرار می گیرند.
جوان  جشنواره  سومین  و  بیست  در  شرکت  متقاضیان 
خوارزمی می توانند از طریق پایگاه اطالع رسانی جشنواره 
 خوارزمی: www.khwarizmi.ir و پایگاه اطالع رسانی 
 http://www.irost.org/young  :جشنواره جوان خوارزمی 

در قسمت سامانه جامع جشنواره های خوارزمی نسبت به 
ثبت نام و ارائه مشخصات فردی اقدام کنند.

الزم به یادآوری است که سی و پنجمین جشنواره بین المللی 
خوارزمی نیز با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی دانش بنیان 
و تجاری سازی نتایج تحقیقات، ارج نهادن به مقام واالی 
پژوهشگران و نوآوران و فناوران کشور و فراهم کردن بستر 
مناسب برای همکاری های علمی در سطح جهان، در سال 

جاری برگزار می شود.
قالب  در  را  خود  طرح های  می توانند  عالقه مندان  ضمناً 
هجده گروه تخصصی و در پنج محور: پژوهش های بنیادی، 

طرح های کاربردی، طرح های توسعه ای، نوآوری و ابتکار به 
دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعالم کرد:
اعالم شرایط ضامنین برای ضمانت بازپرداخت 

وام های دانشجویی

شرايط  علوم،  وزارت  دانشجويان  رفاه  صندوق 
ضامنين برای ضمانت بازپرداخت وام های دانشجويی 

را اعالم کرد.
به منظور تسهیل در بهره مندی دانشجویان متقاضی وام و 
حمایت از دانشجویان مستعد کم بضاعت، تعداد ضامنین برای 

ضمانت بازپرداخت وام های دانشجویی به شرح ذیل است:
مبلغ  سقف  تا  دانشجویی  وام های  دریافت  برای   -1
150 میلیون ریال، معرفی یک نفر ضامن قراردادی از بین 
ضامنین واجد شرایط مندرج در ماده 11 آیین نامه پرداخت 

و بازپرداخت وام های دانشجویی صندوق الزامی است.
مبلغ  سقف  تا  دانشجویی  وام های  دریافت  برای   -2
300 میلیون ریال، معرفی یک نفر ضامن رسمی یا پیمانی 
بین ضامنین واجد شرایط  از  قراردادی  نفر ضامن  یا دو 
مندرج در ماده 11 آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های 

دانشجویی صندوق، الزامی است.
3- برای دریافت وام های دانشجویی بیش از  300 میلیون 
ریال، معرفی یک نفر ضامن دیگر، عالوه بر ضامنین قبلی، 
صرفاً از میان کارکنان رسمی و پیمانی واجد شرایط در 
ماده 11 آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی 

صندوق، الزامی است.
ضمناً در صورتی که ضامن دانشجو در شهرستان و خود 
دانشجوی شهر دیگری است و امکان حضور ضامن در محل 
سکونت دانشجو یا بالعکس مقدور نیست، ضامن می تواند، 
با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی در محل سکونت 
خود، نسبت به تنظیم سند وکالت برای دانشجو اقدام کرده 

و سند وکالت مورد نظر را برای دانشجو ارسال کند.
همچنین دانشجو پس از دریافت اصل سند وکالت نامه 
می تواند به یکی از دفاتر اسناد رسمی در شهر محل تحصیل 
مراجعه و بدون حضور ضامن و به وکالت از ضامن، نسبت 
به تکمیل سند محضری تعهد نامه دانشجویی اقدام کند. 

الزم به یادآوری است که متقاضیان وام های دانشجویی در 
تا   ،1400  –  1399 تحصیلی  سال  دوم  نیمسال 
25 اردیبهشت ماه، فرصت دارند که تا با مراجعه به سامانه این 

صندوق تا نسبت به ثبت نام وام های دانشجویی اقدام کنند.
ضمناً ثبت درخواست برای متقاضیان وام ویژه دکتری از منابع 
صندوق رفاه دانشجویان، تا 25 اردیبهشت ماه، و برای متقاضیان 

از بانک طرف تعهد صندوق، تا 15 تیر ماه اعالم شده است.
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با توجه به عدم پذیرش حضوری داوطلبان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و به 
منظور تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضــیان می توانند به 
 سیـــستم پیشخان خدمـــات الکترونیکی ســـازمان سنـجش آمـوزش کشور به آدرس:

 http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات 
الزم ثبت نمایند. ضمناً پس از ثبت درخواست، برای داوطلب ، شماره نامه و کدرهگیری 

از طریق پیام کوتاه ارسال می شود.
به  کوتاه،  پیام  طریق  از  رهگیری  کد  و  شماره  دریافت  از  پس  توانند  می  داوطلبان 
http://rahgiri.sanjesh.org آدرس:  به  مکاتبات  الکترونیکی  رهگیری   پرتال 
وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.                                                                                                                
روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست داوطلبان به روش الکترونیکی

به اطالع متقاضیان پذیرش در دوره هاي کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه  ای 
و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي - غیر انتفاعي در سال 1400 مي رساند که »سامانه 
تا  مورخ 1400/03/30  یکشنبه  روز  از  اینترنتي  به صورت  رشته«،  انتخاب  و  ثبت نام 
روز یکشنبه مورخ 1400/04/06 فعال می شود؛ بر این اساس، ضرورت دارد که همه 
راهنماي  »دفترچه  دقیق  مطالعه  از  پس  و  گرفته شده  نظر  در  مهلت  در  متقاضیان، 
 ثبت نام و انتخاب رشته« و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز ثبت نام، به درگاه 
اطالع رساني این سازمان به نشاني:  www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام 
در سامانه برای پذیرش در این دوره ها اقدام کنند. با توجه به اینکه ثبت نام و انتخاب رشته، 
همزمان در یک مرحله انجام مي شود، متقاضیان می بایست با توجه به رشته محل هاي 
اعالم شده در »دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته«، نسبت به انتخاب و درج رشته  

محل هاي مورد عالقه خود در »سامانه ثبت نام و انتخاب رشته« اقدام کنند.

اطالعیه تکمیلي و همچنین »دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته« این پذیرش 
همزمان با شروع ثبت نام، در تاریخ 1400/03/30 در درگاه اطالع رسانی این سازمان منتشر 
می شود. متقاضیان الزم است که برای اطالع از جزئیات شرایط و ضوابط پذیرش، دفترچه 
راهنمای مذکور را به دقت مطالعه کنند. همچنین آزمون آن دسته از رشته هایي که پذیرش 
در آنها به شیوه » با آزمون« است، در روز جمعه مورخ 1400/05/22 برگزار خواهد شد. 
ضمناً فهرست مجموعه های ثبت  نامی با ذکر مشخصه »شیوه پذیرش« )جداول شماره 
1 و 2( و »دیپلم های مجاز به تحصیل در هر رشته گرایش« )جدول شماره 3( و منابع و 
ضرایب دروس 5 مجموعه ثبت نامي پذیرش با آزمون )جدول شماره 4(، به شرح ذیل این 

اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده است، برای اطالع متقاضیان اعالم می شود.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

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

فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي - غیرانتفاعي در سال 1400

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

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

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

3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد 
خودداری نمایند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.

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

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

قانونی خواهد شد.
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جدول رشته هاي امتحاني با آزمون و پذیرش براساس سوابق تحصیلي )بدون آزمون(  کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال1400

* پذیرش دانشجو در رشته هاي تحصیلي غیرپزشکي دانشگاه آزاد اسالمي و رشته هاي تحصیلي مهندسي بهداشت محیط دانشگاه مذکور، صرفًا براساس 
سوابق تحصیلي )معدل کل دوره کارداني( 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 کدرشته محل هاي دانشگاه آزاد اسالمي، متعاقبًا از طریق 

درگاه اطالع رسانی  مرکز  سنجش و پذیرش دانشگاه مذکور به اطالع متقاضیان عالقه مند خواهد رسید.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

تاریخ ثبت  نام و انتخاب رشته آزمون

 کارداني به کارشناسي 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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در جلسۀ آزمون چه کنیم؟
جلسۀ  به  ورود  هنگام  را  جمله  این  آماده ام.«  »من   *
امتحان )در فضای مجازی( به خود یادآوری کنید و از 
برای  را  توان خود  تمام  کنید. شما  دوری  منفی  افکار 
آمادگی الزم در دروس خود به کار گرفته اید و حتی اگر 
هم این گونه نبوده است، اکنون دیگر وقت فکر کردن به 
توان  باید همۀ  بلکه  نیست،  گذشته و حسرت خوردن 
خود را برای استفاده و بهره برداری از دانسته هایتان به 

کار گیرید.
آزمون  جلسۀ  سر  کرده اید،  فراموش  را  چیزی  اگر   *
این  انجام  نکنید.  فکر  آن  به  امتحان،  شروع  از  قبل  و 
کار، بیشتر باعث افزایش اضطراب شما می شود، و اگر 
فرابگیرید،  یا  بیاورید  به خاطر  را  هم مطلب مورد نظر 
موجب  اضطراب،  افزایش  دلیل  به  زیاد،  احتمال  به 
فراموشي نکته های دیگری که در خاطر شما بوده است، 

خواهد شد.
* سر جلسه امتحان، وقت کافی دارید؛ پس خوب دقت 
کنید که با توجه به بارم هر سؤال، به اندازه کافی راه 
حل هر مسأله یا پرسش را بنویسید. ضمناً از محاسبات 

ذهنی و میان برهای کنکوری هم جداً بپرهیزید! 
* پاسخگویی به سؤاالت امتحان را با نام خدا آغاز کنید 
تجربه  را  آرامشی شگفت انگیز  پروردگار،  به  توکل  با  و 

کنید. 
)حدوداً  بیندازید  سؤاالت  به  گذرا  نگاهی  ابتدا  در   *
صرف  کار  این  انجام  برای  را  خود  وقت  از  درصد   10
را در سؤاالت مشخص  کنید( و سپس کلمات کلیدی 
آنها زمان بندی کنید، و در  به  برای پاسخ دادن  کنید و 
ذهنتان  به  که  را  نکاتی  می  خوانید،  را  سؤاالت  حالی که 
می  رسد و می  تواند مفید باشد، در کنار آنها یادداشت کنید.

منظم  برنامه  یک  از  سؤاالت،  به  پاسخگویی  برای   *
پیروی کنید و ابتدا به سؤاالت ساده تر پاسخ دهید. انجام 
این کار، احساس تسلط شما بر پرسش ها را افزایش و 

روی  ابتدا  اگر  کاهش می دهد. همچنین  را  اضطرابتان 
هر سؤالی تمرکز کنید، ممکن است به سؤال هایی که 
پاسخ آنها را در خاطر دارید، نرسید و زمانتان را براي 
بدهید.  دست  از  سؤاالت،  از  گروه  این  به  پاسخگویي 
ضمناً در نظر داشته باشید که تداعی های ناشی از پاسخ 
به سؤال هایی که پاسخ آنها را بلد هستید، باعث می شود 
که مطالب بیشتری را به یاد آورید و در نتیجه، امکان 
اینکه جواب سؤال های دیگر را بیابید، در شما افزایش 
می یابد. در مرحلۀ بعد، سراغ سؤال هایی بروید که بارم 
پاسخ  سؤاالتی  به  ترتیب،  به  سپس،  و  دارند  بیشتری 
وقت  آنها  به  دادن  جواب  هستند،  مشکل تر  که:  دهید 

بیشتری می  گیرد و بارم کمتری دارند.
را نمي دانید، هرگز آن روي سؤال  اگر پاسخ سؤالي   *
رفتن  هدر  موجب  کار،  این  انجام  نکنید؛ چون   توقف 

وقت شما مي شود.
* دقت داشته باشید که هر سؤال از شما چه می خواهد. 
در این مورد به کلمات راهنما در هر سؤال توجه کنید. 
این کلمات به طور معمول عبارتند از: نام ببرید، تعریف 
کنید،  فهرست  کنید،  مقایسه  کنید،  محاسبه  کنید، 

تحلیل کنید، اثبات کنید، بحث کنید و ....
* در سؤال های تستی، به دنبال کلمات کلیدی سؤال 
مثل: بجز ، تمام ، بعضی ، اکثر و همین طور منفی بودن 
سؤال  باشید. همچنین اول همۀ  گزینه ها را بخوانید و 

سپس به این گونه سؤال ها پاسخ دهید. 
کنید،  تکمیل  را  باید جای خالی  که  در سؤال هایی   *
نظر  از  و  بوده  منطقی  جوابتان  که  باشید  داشته  دقت 

دستوری، با ساختار جمله، هماهنگی داشته باشد. 
* برای پاسخ به سؤال های عددی و مسأله ای، هر مرحله 

از راه حل و جواب نهایی را مشخص کنید.
که  شوید  مطمئن  ابتدا  تشریحی،  سؤال های  در   *
عزیزان  شما  از  )بعضی  خوانده اید  دقت  با  را  پرسش 
به  پاسخگویی  فکر  به  نخوانده  انتها  تا  را  سؤال  هنوز 

آن هستید!( و سپس زیر واژه های اصلی سؤال را خط 
کنندۀ  تصحیح  جای  به  را  خود  آن،  از  پس  و  بکشید 
به هر  را  بهترین و دقیق ترین جواب  و  بگذارید  آزمون 
به آن  پرسش بدهید؛ جوابی که هر تصحیح کننده ای 

نمرۀ کامل می دهد.
دچار  مجازی(،  فضای  )در  امتحان  جلسه  در  اگر   *
آشفتگي و اضطراب شدید، از تکنیک هاي وقفه آزمون 
استفاده کنید؛ بدین ترتیب که براي چند دقیقه امتحان 
را رها کنید و پاي خود را کف زمین گذاشته و ستون 
فقراتتان را کاماًل عمودي و صاف نگه دارید؛ سپس نفس 
عمیق بکشید، آن را چند ثانیه نگه دارید و بعد به طور 
کامل آرام بیرون دهید و تا سه بار  این عمل را تکرار 

کنید.
در  داده اید،  پاسخ  پرسش ها  به  موعد،  از  زودتر  اگر   *
مجازی(،  فضای  )در  امتحان  محل  ترک  وسوسۀ  برابر 
بازبینی  برای  باقی ماندۀ خود،  از وقت  و  مقاومت کنید 

جواب هایتان استفاده کنید. 
* بدانید که همیشه، نوشتن یک پاسخ ضعیف و ناقص، 

بهتر از هیچ است.
حضوری  صورت  به  احتماالً  که  نهایی  امتحانات  در   *
برگزار خواهد شد، همراه داشتن موبایل، ام پی تری پلیر، 
یا  )خاموش  الکترونیکی  وسایل  هرگونه  و  هندزفری 
سایر  استفاده  منظور  به  شرایط  کردن  فراهم  روشن(، 
دانشجویان از پاسخنامه خود یا کمک به دیگران برای 
پاسخگویی به سؤاالت، مانند: استفاده از حرکات دست 
امتحانات چند  گزینه ای، همراه داشتن کتاب،  در  پا  و 
جزوه، یادداشت و جابجا کردن اوراق امتحانی و نوشتن 
اسم غیرواقعی روی پاسخنامه، تخلف محسوب می شود. 
روي  را  خود  وقت  امتحان،  اتمام  از  بعد  همیشه   * 
آمادگي براي امتحان بعدي بگذارید و از ناراحت بودن 

براي امتحان داده شده، جداً خودداري کنید.

چگونه برای امتحانات خرداد ماه آماده شویم؟
           )قسمت آخر(
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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 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشورراهنمای ثبت نام( مطابق سال قبل به شرح جدول زیر اصالح می شود.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

اصالح کد ضریب و ضرایب دروس امتحاني رشته گرایش 

»دکتری پیوسته ریاضی گرایش ریاضی کاربردی«  از  مجموعه امتحانی 

»1208- ریاضي« در آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال1400

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

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

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

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

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

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

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

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

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

این گونه مصاحبه ها دارند، آن را از افراد یا دستگاه های مصاحبه کننده پی گیری نمایند.
در خاتمه، از عموم داوطلبان آزمون هاي سراسري خواهشمند است که در صورت مشاهده 
این  نام و عنوان  از  اقدامات خالف قوانین و مقررات یا سوء استفاده احتمالي  هرگونه 
 سازمان، مراتب را از طریق شماره تلفن هاي: ۳6۱82۱52 -۰26 و ۰26-۳6۱82۱5۱ 
اینترنتي: نشاني  الکترونیکي: hefazatazmon@sanjesh.org  یا  آدرس   و 

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

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

توضیحات سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

مطالب مطرح شده در شبکه هاي اجتماعي و رسانه ها در ارتباط 
با روش هاي پذیرش دانشجو در سال هاي آتي، سهمیه ها و 

ارتباط کانال هاي تلگرامي و اینستاگرامي با این سازمان
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بــرای همــه داوطلبــان آزمــون سراســري، خــرداد مــاه 
ــاً در  ــرا عموم ــژه ای برخــوردار اســت؛ زی از اهمیــت وی
ــدی  ــه دوران جمع بن ــاه ب ــن م ــان، ای ــان داوطلب می
ــان،  ــن زم ــان در ای ــتر داوطلب ــت و بیش ــروف اس مع
ــول  ــه در ط ــی را ک ــا مطالب ــتند ت ــن هس ــغول ای مش
ــرای  ــوده و ب ــدی نم ــد، جمع بن ــه کرده ان ــال مطالع س
کنکــور آمــاده شــوند. دوران جمع بنــدي، دوران بســیار 
مهمــي اســت؛ زیــرا عــالوه بــر داوطلبــان کــه بایــد بــه 
مدیریــت خــوب ایــن دوران فکــر کننــد، دانش آمــوزان 
ســال آخــر نیــز بایــد امتحاناتشــان را در همیــن زمــان  
بدهنــد و خودشــان را بــراي آنهــا آمــاده کننــد و عالوه 
بــر آن بایــد شــیوه دوران جمع بنــدي را اجرایــي کننــد 
ــت  ــد. اهمی ــتفاده را ببرن ــت اس ــود نهای ــان خ و از زم
ــاه  ــن م ــزی در ای ــدی و روش برنامه ری دوران جمع بن
ــاه  ــح از م ــتفاده صحی ــا اس ــرا ب ــد؛ زی ــه می دانن را هم
ــر  ــدی، در ه ــح جمع بن ــرای روش صحی ــرداد و اج خ
ــرده و از  ــد ک ــد رش ــید، می توانی ــه باش ــی ک جایگاه

تــالش خــود نتیجــه دلخــواه بگیریــد.
ــن تصــور را  ــوزان ای در حــال حاضــر، بیشــتر دانش آم
ــه حــال  ــا ب ــه ت ــی را ک ــک از مطالب ــه هیچ ی ــد ک دارن
ــث  ــوع باع ــن موض ــد. ای ــاد ندارن ــه ی ــد، ب خوانده ان
ــی  ــه خوب ــام ب ــن ای ــد در ای ــان نتوانن ــا آن ــود ت می ش
ــد  ــت خــود اســتفاده نماین ــزی کــرده و از وق برنامه ری
ــد  ــر، بای ــری بهت ــرای یادگی ــه ب ــد ک ــر می کنن و فک
ــد؛  ــرور کنن ــدی م ــب را در دوره جمع بن ــام مطال تم
ــه در  ــض اینک ــه مح ــون ب ــید؛ چ ــران نباش ــا نگ ام
ــؤاالت  ــوید و س ــر ش ــري حاض ــون سراس ــه آزم جلس
ــه  ــب را ب ــد شــد کــه مطال ــد، متوجــه خواهی را ببینی
خوبــی بــه خاطــر داریــد. در دوران جمع بنــدي، زمــان 
محــدود اســت و اطالعــات، بایــد ســازمان دهي شــود؛ 
بــه همیــن دلیــل، فرامــوش نکنیــد معنــی جمع بنــدی 
ــد،  ــی را کــه خوانده ای ــدا درس های ــن اســت کــه ابت ای
ــزی  ــده، برنامه ری ــرای دروس نخوان ــد و ب ــرور کنی م
نکنیــد. خیلــي از داوطلبــان تصــور می کننــد کــه 

ــد. در  ــو برون ــد و جل ــا را بخوانن ــه کتاب ه ــد هم بای
ــد  ــر مي داری ــاب اول را ب ــه کت ــي ک ــن روش، زمان ای
ــه  ــه ک ــران آنچ ــد، نگ ــدن مي کنی ــه خوان ــروع ب و ش
باقــي مانــده اســت، هســتید، و وقتــي نیمــي از 
ــد  ــم داری ــري ه ــي دیگ ــد، نگران ــا را مي خوانی کتاب ه
ــي را  ــن کتاب های ــه اولی ــت ک ــن اس ــي، ای و آن نگران

کــه خوانده ایــد، فرامــوش کرده ایــد. 
ــان  ــدی، زم ــه دوران جمع بن ــید ک ــته باش ــه داش توج
ــد. در دوران  ــری جدی ــه یادگی ــِت یافته هاســت، ن تثبی
جمع بنــدي، مطلــب جدیــد نخوانیــد و موضــوع تازه اي 
را بــه برنامــه خــود اضافــه نکنیــد؛ چــون اضافــه کــردن 
ــه هــم  ــد، عمــاًل نظــم فکــري شــما را ب ــب جدی مطل
مي ریــزد. کار اصلــي شــما در ایــن مرحلــه، آن اســت 
ــد، و اصــاًل  ــل کنی ــص خــود را کام ــات ناق ــه اطالع ک
ــت  ــه دس ــد، ب ــه نداری ــي را ک ــت اطالعات ــرار نیس ق
بیاوریــد؛ البتــه دانش آمــوزان برتــر، حجــم کمتــري از 
اطالعاتشــان ناقــص اســت و در نتیجــه، کار آنهــا، کمتر 

ــت.  ــبک تر اس و س
کــردن  دوره  درحــال  مــا  جمع بنــدی،  دوران  در 
ــا  ــم کتاب ه ــای مه ــا و صفحه ه ــا فصل ه ــتیم، ام هس
دوره می شــود و نــه همــه مطالــب آنهــا. بــرای اینکــه 
ــود  ــان خ ــم و از زم ــام دهی ــن کار را انج ــم ای بتوانی
بهتریــن اســتفاده را ببریــم، ابتــدا مطالبــی را کــه الزم 
ــر  ــه فک ــی را ک ــط مطالب ــد فق ــت کنی ــم )دق می دانی
ــد(  ــدد دارن ــه مج ــرور و مطالع ــه م ــاز ب ــم نی می کنی
مــرور می کنیــم و ســپس بــا انجــام چنــد دوره تســت 
و آزمون هــای ســال های قبــل، تــا حــدود زیــادی 
ــن باشــیم کــه اگــر مبحــث مهمــی  ــم مطمئ می توانی
در کتاب هــا بــوده، در خــالل ایــن چنــد دوره آزمــون 

مطــرح شــده اســت. 

در آستانه کنکور:

جمـع بنــدی دروس را 
فرامـوش نکنیــم !
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دانش آمــوزان  بــرای  کار  جمع بنــدی،  دوران  در 
متوســط و ضعیف تــر از حــد معمــول، حســاس تر 
اســت؛ زیــرا روحیــه کمال طلبــی باعــث می شــود 
ــه طــور  ــکات را ب ــان تــالش کننــد کــه تمــام ن ــا آن ت
کامــل یــاد بگیرنــد؛ امــا ایــن دســته از داوطلبــان بایــد 
ــر  ــان را در نظ ــاً زم ــه حتم ــند ک ــته باش ــه داش توج
ــل  ــدی کام ــرای جمع بن ــان الزم ب ــر زم ــد، و اگ بگیرن
بنــدي دروس توجــه  بــه بودجــه  ندارنــد،  دروس 
کــرده و الزامــاً نــکات مهم تــر و اصلی تــر دروس را 
ــدي  ــه بن ــد. بودج ــه کنن ــدی مطالع در دوره جمع بن
ــاً  ــي، تقریب ــال هاي متوال ــي س ــور، ط ــث کنک مباح
ــت  ــا دو تس ــک ی ــه ی ــوالً همیش ــت و معم ــت اس ثاب
در طــي ســال هاي مختلــف از آن مبحــث مطــرح 
ــد  ــي را بل ــوزي، مطلب ــر دانش آم ــاًل اگ ــود؛ مث مي ش
نیســت، بدیهــي اســت کــه مي توانــد بــه مباحثــی کــه 
اهمیــت بیشــتري دارد، بپــردازد؛ در واقــع قــرار نیســت 
کــه در ایــن دوره، کارهــای غیرممکــن انجــام دهیــد، 
بلکــه بایــد در یــک فاصلــه زمانــی محــدود، بهتریــن و 

درســت ترین کار ممکــن را انجــام دهیــد.
      در زمــان جمع بنــدی، داوطلبــان بایــد ســعی 
کننــد تــا از تمــام اوقاتشــان اســتفاده نماینــد؛ بــا ایــن 
ــزی  ــر برنامه ری ــه از دفت ــاز هــم الزم اســت ک همــه، ب
اســتفاده کنیــد. هنگامــی کــه وقت شــما کــم و کارتان 
ــم،  ــه منظ ــک برنام ــتن ی ــرورت داش ــت، ض ــاد اس زی
از هــر زمــان دیگــری بیشــتر اســت. همان گونــه 
کــه قبــاًل اشــاره کرده ایــم، در دوران جمع بنــدی، 
ــد  ــه چن ــما در هفت ــه ش ــت ک ــن اس ــن کار ای بهتری
ــد؛  ــان بگیری ــود امتح ــد و از خ ــزار کنی ــون برگ آزم
ــاط  ــه نق ــد ک ــد ش ــه خواهی ــب، متوج ــن ترتی ــه ای ب
ضعفتــان کجاســت و درصــدد رفــع نقــاط ضعــف خــود 
ــر  ــد. اگ ــد آم ــه برخواهی ــده هفت ــای باقی مان در روزه
ــر  ــه منتظ ــتید ک ــی هس ــته از داوطلبان ــزو آن دس ج
ــان برســد و تســت  ــه پای ــا ب ــا دوره درس ه هســتید ت
کار کنیــد، بایــد بدانیــد کــه یــا هیــچ گاه ایــن مســأله 
ــر  ــد، بســیار دی ــاق بیفت ــر اتف ــا اگ ــد ی ــاق نمی افت اتف
ــود و مــدت زمــان باقی مانــده، زمــان کافــی  خواهــد ب
بــرای رفــع اشــکال شــما نخواهــد بــود؛ بنابرایــن، اگــر 
ــه صــورت منســجم و  ــه تســت زدن ب ــوز شــروع ب هن
ــد و از  ــت ندهی ــان را از دس ــد، زم ــوری نکرده ای کنک

ــد.  ــه تســت زدن کنی ــروع ب ــن االن ش همی
ــی داشــته باشــید، ســعی  ــه موفق ــرای اینکــه مطالع ب
کنیــد در آزمون هایــی کــه از خودتــان می گیریــد، 
برویــد.  قبــل  ســال های  تســت های  ســراغ  بــه 
ــؤاالت  ــال، س ــور امس ــه کنک ــؤال ها ب ــبیه ترین س ش
ــاً  ــت. ضمن ــری اس ــون سراس ــته آزم ــال های گذش س
ــن کار در دوران جمع بنــدی، تکــرار تســت هایی  بهتری
اســت کــه قبــاًل داشــته اید؛ زیــرا، عــالوه بــر یــادآوری 
ــاًل  و تســلط روی همــان تســت ها، اشــتباهاتی کــه قب
ــه  ــت ک ــن اس ــوند. ممک ــادآوری می ش ــته اید، ی داش
ــدی  ــه جمع بن ــی ب ــیوه آزمون ــه ش ــز ب ــان عزی داوطلب
مبــادرت کننــد، امــا همیــن کــه دیدنــد نتیجــه 
آزمــون اول یــا بعــدی خــوب نشــد، ایــن روش را رهــا 
کننــد. انجــام ایــن کار درســت نیســت؛ زیــرا هــدف از 
زدن تســت مجموعــه ای، در اصــل آمــوزش اســت، نــه 
ســنجش؛ یعنــی شــما بتوانیــد بــا توجــه بــه وضعیــت 
ــرای  ــد، ب ــب می کنی ــه کس ــه ای ک ــان و نتیج خودت
ــع اشــکال  ــه منظــور رف ــه ب ــده هفت ــای باقی مان روزه
ــما  ــه ش ــون ب ــی آزم ــه عبارت ــد؛ ب ــزی کنی برنامه ری
ــه  ــان برنام ــرای خودت ــد ب ــا بتوانی ــد ت ــک می کن کم
ــت در  ــن حال ــد. بهتری ــم کنی ــری تنظی ــخصی بهت ش
ــج  ــا پن ــار ت ــما چه ــه ش ــت ک ــت، آن اس ــن موقعی ای
ــود  ــی خ ــی و آمادگ ــرایط درس ــه ش ــته ب روز را، بس
در آزمــون، تســت مجموعــه ای بزنیــد و در وقــت 

ــد. ــکال کنی ــع اش ــه، رف ــده هفت باقی مان
بــا اینکــه قبــاًل دربــاره شــیوه آزمــون دوره جمع بنــدی 
ــار  ــک ب ــه ی ــت ک ــا الزم اس ــم، ام ــی داده ای توضیحات
دیگــر بــراي راهنمایــی شــما عزیــزان اشــاره کنیــم که 
در ایــن ایــام باقی مانــده تــا آزمــون سراســري، ســعی 
کنیــد کــه روزهــاي هفتــه را بــه دو بــازه  ســه روزه بــه 
همــراه روز جمعــه تقســیم کنیــد و ایــن ســه روز را بــه 
شــش نیمــروز تقســیم کنیــد و در نیمــروز اول، یــک 
تســت مجموعــه ای را دقیقــاً ماننــد شــرایط کنکــور از 
خــود امتحــان بگیریــد و پــس از تحلیــل ایــن آزمــون، 
بــه ایــن صــورت عمــل کنیــد کــه هــر نیمــروز از ایــن 
ــک درس  ــه ی ــه مطالع ــده را ب ــروز باقی مان ــج نیم پن
اختصاصــی بپردازیــد. حــال بــرای تعییــن نیــاز خــود 
ــد  ــن صــورت عمــل کنی ــه ای در دروس اختصاصــی، ب
کــه در هــر درس، بخشــی از آن درس را بخوانیــد 

کــه بیشــترین تعــداد ســؤاالت غلــط یــا »پاســخ 
ــش  ــور از آن بخ ــون مذک ــما در آزم ــده« ش داده نش
ــازه ســه روزه  ــا فصــل کتــاب باشــد. اگــر شــما در ب ی
بعــدی، تســت مجموعــه ای دیگــری را از خــود آزمــون 
بگیریــد، ایــن بــار، نیــاز بــه مطالعــه بخش هــای 
دیگــری از دروس خواهیــد داشــت. بعــد از اینکــه 
ــد  ــد، خواهی ــل کردی ــیوه عم ــن ش ــه ای ــار ب ــد ب چن
را  کتاب هایــی  بخش هــای  مهم تریــن  کــه  دیــد 
ــورد  ــته اید، م ــا داش ــف را در آنه ــترین ضع ــه بیش ک
مطالعــه قــرار داده ایــد. پــس از آزمــون، بــا اســتفاده از 
تکنیــک مبحث شناســي، بررســي کنیــد و ببینیــد کــه 
ــص اســت و در چــه  ــان ناق ــواردي اطالعاتت در چــه م
ــن  ــد. همچنی ــه داری ــه مطالع ــاز ب ــري نی ــوارد دیگ م
یــک گــزارش از عملکــرد آزمونــي را کــه از خــود 
ــه  ــد ک ــم بگیری ــد تصمی ــد و بع ــه کنی ــد تهی گرفته ای
کــدام مطالــب را بایــد دقیق تــر بخوانیــد و کــدام 
مطالــب را مي توانیــد ســریع تر یــاد بگیریــد یــا کــدام 
ــد  ــا نمي خواهی ــد ی ــاد بگیری ــد ی ــب را نمي توانی مطال
ــر اســاس ایــن گــزارش، از عملکــرد خــود  بخوانیــد. ب
ــود را  ــزي  و خ ــان برنامه ری ــروز دیگرت ــراي دو نیم ب

ــد. ــاده کنی ــون بعــدي آم ــراي آزم ب
ــوع  ــن موض ــه ای ــور  ب ــؤال کنک ــان س ــوالً طراح معم
ــؤال  ــه س ــک مجموع ــرح ی ــه در ط ــتند ک ــد هس مقی
را  مباحــث  همــه  و  مطالــب  همــه  درس،  هــر  از 
ــه  ــي ک ــس زمان ــد؛ پ ــور کنن ــرح درس منظ در آن ط
ــه ســؤال را  ــک مجموع ــار، ی ــک ب ــوز، ی ــک دانش آم ی
ــي را  ــاي درس ــه کتاب ه ــد، عماًل هم ــان مي ده امتح
ــان  ــه امتح ــت ک ــد پذیرف ــد. بای ــار ورق مي زن ــک ب ی
دادن، جزئــي از یادگیــري اســت و خیلــي از دوســتان، 
ــي  ــزار ســنجش مي بیننــد، ول ــه عنــوان اب آزمــون را ب
در  را  تمرکــز  بیشــترین  داوطلبــان  اینکــه  بــراي 
ــائل  ــردن مس ــل ک ــد و ح ــون دارن ــه آزم ــر جلس س
ــه آن  ــف ب ــاي مختل ــوده و از زوای ــم ب ــا مه ــراي آنه ب
ــد  ــان می  توانن ــه امتح ــر جلس ــد، در س ــگاه مي کنن ن
ــه همیــن دلیــل،  یادگیــری بهتــری داشــته باشــند؛ ب
مــا از شــما داوطلبــان عزیــز مي خواهیــم کــه در هــر 
ــد و  ــون بگیری ــور آزم ــرایط کنک ــود در ش ــه از خ هفت

ــد. ــکال کنی ــع اش ــون، رف ــل آزم ــا تحلی ســپس ب
دروس  حتمــاً  مــاه،  خــرداد  جمع بنــدی  دوره  در 
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عمومــی را در برنامــه مطالعاتــی خــود بگنجانیــد؛ 
البتــه اگــر تــا بــه حــال درســی را نخوانده ایــد، بــرای 
خوانــدن آن وقــت نگذاریــد؛ زیــرا مطالعــه کامــل 
یــک درس اختصاصــی، کــه تاکنــون آن را خــوب 
نخوانده ایــد، بســیار وقت گیــر اســت؛ بــه همیــن 
دلیــل، زمانــی را کــه می توانیــد روی جمع بنــدی 
ــک  ــا ی ــدن تنه ــد، روی خوان ــا بگذاری ــه درس ه هم
ــر  ــارف را، اگ ــات و مع ــد ادبی ــد. می توانی درس نگذاری
ــد؛  ــدی کنی ــرور و جمع بن ــد، م ــه کرده ای ــاًل مطالع قب
ــا معــارف اوالً  ــه ایــن خاطــر کــه مطالعــه ادبیــات ی ب
ــن دو درس  ــه ای ــرد و دوم اینک ــادی نمی گی ــت زی وق
ــه کنکــور مــرور  ــّرار هســتند، اگــر نزدیــک ب چــون ف
ــد  ــد. بای ــما می کنن ــه ش ــتری ب ــک بیش ــوند، کم ش
توجــه داشــته باشــید کــه شــما در ایــن ایــام، فــارغ از 
تمــام وقتــی کــه بــرای آزمــون و مــرور و رفــع اشــکال 
انجــام می دهیــد، هــر روز در حــدود چهــار ســاعت را 
بــه مطالعــه و مــرور دروس عمومــی اختصــاص دهیــد.

گرچــه اجــراء آزمــون و تحلیــل آن، بســیار مهم اســت، 
ــس  ــه شــما پ ــه اســت ک ــن نکت ــر از آن، ای ــا مهم ت ام
ــت  ــتی از وضعی ــد درک درس ــی بتوانی از مبحث شناس
خــود در دروس مختلــف داشــته باشــید و بتوانیــد بیــن 
ــاد  ــادل ایج ــد تع ــف داری ــا ضع ــه در آنه ــی ک دروس
ــده هــر هفتــه، زمانــی را  کــرده و در روزهــای باقی مان
در برنامــه درســی خــود بــرای فراگیــري آن بگنجانیــد؛ 
مثــاًل شــما بــه عنــوان داوطلــب گــروه آزمایشــي علــوم 
تجربــی، در دو درس شــیمی و ریاضــی مشــکل داریــد. 
ــرای  ــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه شــیمی ب بایــد ب
شــما مهم تــر از ریاضــی اســت؛ بــه همیــن دلیــل، اگــر 
قــرار اســت کــه در برنامــه هفتگــی خــود هــر دو درس 
را بخوانیــد، بایــد زمانــی را کــه بــرای مطالعــۀ شــیمی 
در برنامــه خــود در نظــر می گیریــد، بیشــتر از ریاضــی 
باشــد تــا بتوانیــد در کنکــور نتیجــه بهتــری را کســب 

کنیــد. 
درســت اســت کــه در روزهــای باقی مانــده تــا کنکــور 
ــه آن  ــوع ب ــن موض ــا ای ــرد، ام ــزه ک ــوان معج نمی ت
معنــی نیســت کــه شــما داوطلبانــی کــه تــا بــه حــال 
ــید.  ــت از کار بکش ــته اید، دس ــادی نداش ــه زی مطالع
مي دانیــم کــه همــواره از مباحــث و مطالــب مختلــف 

گذشــته  ســال هاي  سراســري  آزمون هــاي  در 
ســؤاالتي طــرح شــده اســت. بــراي اینکــه داوطلبانــی 
ــد از  ــته اند و االن می خواهن ــی داش ــه کم ــه مطالع ک
ــار  ــد، دچ ــتفاده کنن ــده اس ــی مان ــت باق ــن فرص ای
مشــکل و ســردرگمي نشــوند، در آغــاز بایــد، بــا 
ــه  ــي را ک ــث، موضوعات ــدي مباح ــه بودجه بن ــه ب توج
مي خواننــد، حــذف کننــد و کنــار بگذارنــد. انجــام ایــن 
کار عمــاًل باعــث مي شــود کــه حجــم کار کمتــر شــود، 
و ســپس موضوعــات مهم تــر و آنهایــی را کــه قبــاًل تــا 
حــدودی یــاد گرفته انــد یــا برایشــان بــا مــرور در ایــن 
زمــان، یادگیــری اش آســان می شــود، در برنامــه خــود 

ــرار دهنــد. ق
ــر  ــکات زی ــه ن ــاه، ب ــدی در خــرداد م ــام جمع بن در ای

ــد. توجــه کنی
1- ایجــاد نظــم فکــری، بیــرون ریختــن افــکار منفــی 
ــه شــاید کلیشــه ای باشــد،  ــن جمل از ذهــن اســت. ای
ــرای موفــق شــدن،  ولــی یکــی از مهم تریــن عوامــل ب
داشــتن افــکار مثبــت اســت. در خــرداد مــاه، بــه روزها 
ــد  ــعی کنی ــط س ــد و فق ــر نکنی ــل فک ــای قب و ماه ه
ــا  ــده ت ــای باقی مان ــرای روزه ــه مشــخصی ب ــه برنام ک

آزمــون سراســري داشــته باشــید.
2- از خــود ضعــف نشــان ندهیــد و حتــی اگــر چندین 
ــا در مرورهــا  ــد ی ــی را خــراب کردی آزمــون پــی در پ
احســاس کردیــد کــه چیــزی از مطالــب را بــه خاطــر 
نداریــد، خــود را نبازیــد و همچنــان بــا روحیــه بــاال بــا 

قــوت ادامــه دهیــد.
3- تمــام فکــر و ذکــر خــود را روی یــک برنامــه 
اصولــی دوران جمع بنــدی متمرکــز کنیــد و در مــورد 
ــد، خــوب  ــه اجــراي آن داری برنامــه ای کــه تصمیــم ب
فکــر کنیــد و اراده و تصمیــم خــود را روی آن متمرکــز 

ــد. ــداً بپرهیزی ــان ج ــر برنامه ت ــرده و از تغیی ک
سراســري،  آزمــون  تــا  باقی مانــده  زمــان  در   -4
شــب ها قبــل از خــواب بــه مــدت چنــد دقیقــه، 
ــد. تصــور  ــور مجســم نمایی ــود را در کنک ــت خ وضعی
ــور  ــري حض ــون سراس ــه آزم ــر جلس ــه س ــد ک کنی
یافته ایــد و بــه پاســخگویی ســؤاالت مشــغول هســتید 
ــخ  ــؤاالت پاس ــام س ــه تم ــد ب ــی می توانی ــه راحت و ب
ــا  ــه آنه ــه مشــکلی در پاســخگویی ب ــد و هیچ گون دهی

نداریــد؛ یــا خــود را در شــرایطی تصــور کنیــد کــه بــا 
ــن  ســؤاالت دشــواری مواجــه شــده اید. اســتفاده از ای
روش، ســبب می شــود تــا اســترس شــما از حضــور در 

ــد.  ــادی کاهــش یاب ــا حــد زی ــور، ت جلســه کنک
ــه خــود  ــت خــواب و تغذی ــاال، وضعی ــن ح 5- از همی
را منظــم کنیــد. حتمــاً بــه نوعــی برنامه ریــزی کنیــد 
کــه صبــح هــا ســاعت شــش از خــواب بیــدار شــوید. 
6- اســتراحت، نیــاز هــر انســانی اســت و ایــن اشــتباه 
ــتراحت  ــدون اس ــم ب ــم می توانی ــر کنی ــه فک ــت ک اس
ــاب و  ــا حس ــتراحت م ــان اس ــر زم ــم. اگ ــش بروی پی
کتابــی نداشــته باشــد، مطمئنــاً بــه جایــی می رســیم 
ــی دارد.  ــاز م ــیر ب ــه مس ــا را از ادام ــتگی، م ــه خس ک
داشــتن زمــان خــواب منظــم در ایــن دوران، حیاتــی 
اســت. ســعی کنیــد کــه زمــان اســتراحت شــما، زمــان 
ــچ  ــه هی ــات ب ــن اوق ــد و در ای ــق باش ــتراحت مطل اس

چیــز فکــر نکنیــد.
7- حتمــاً در تمرین هــای تســت مجموعــه ای کــه 
انجــام می دهیــد، تکنیک هــای مدیریــت زمــان را 
ــه  ــد ک ــوش نکنی ــب را فرام ــن مطل ــد و ای اجــرا نمایی
شــما نبایــد در آزمــون سراســري، وقــت کــم بیاوریــد 
ــه  ــؤال ها را مطالع ــام س ــار تم ــک ب ــد ی ــد بتوانی و بای

ــد.  کنی
ــه در  ــد ک ــعی کنن ــر س ــال آخ ــوزان س 8- دانش آم
ــا هــدف  ــای خــود را ب ــام درس ه ــات، تم ــام امتحان ای
ــدی  ــرور و جمع بن ــان، م ــرای امتح ــی ب ــور، ول کنک
کننــد؛ یعنــی طــوری بخوانیــد کــه در کنکــور بتوانیــد 
ــال،  ــن ح ــی در عی ــد؛ ول ــواب بدهی ــؤاالت ج ــه س ب
ــه  ــه در امتحــان مدرس ــد ک تســلطتان در حــدی باش

ــد. ــي بیاوری ــره خوب ــم نم ه
ــه  ــی مقایس ــا کس ــان را ب ــدت، خودت ــن م 9- در ای
ــم  ــی ه ــه کس ــد و ب ــؤال نکنی ــی س ــد، از کس نکنی
ــد:  ــؤاالتی مانن ــرح س ــا، ط ــور م ــد. منظ ــواب ندهی ج
»تــو چقــدر خواندی؟تــو چقــدر تســت زدی؟ دور 
ــت.  ــد؟« و ... اس ــدر ش ــرازت چق ــت؟ ت ــت هس چندم
همــه اینهــا، جــز اســترس و مزاحمــت فکــری، بــرای 

ــی آورد.  ــان نم ــه ارمغ ــری ب ــز دیگ ــما چی ش
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قسمت هايي از کتاب درسي که در آزمون سراسري سال ۱۴۰۰ نبايد از آنها سؤال طراحي شود

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال 1400
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 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور 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 تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

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

2- 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 ديپلمه 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 ديپلمه های علوم و معارف 

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

۴- زبان انگليسی
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 يک 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 تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

۱- رياضيات

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

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

99دوازدهم112215ریاضیات گسسته 

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

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

جـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

98یازدهم111237زمین شناسی ۱- زمين شناسی

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

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

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

5- شيمی
97دهم110210شیمی )1(
98یازدهم111210شیمی )2(
99دوازدهم112210شیمی )3(

دـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

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

97دهم110221اقتصاد 2- اقتصاد

۳- زبان و ادبيات 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(

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

99دوازدهم112208عربی، زبان قرآن )3(

5- تاريخ

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( 
ديپلمه های علوم و 

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

6- جغرافيا
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(

97دهم110223منطق9- منطق
98یازدهم111224روانشناسی۱۰- روانشناسی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور     
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