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متعاقبًا اعالم خواهد شدكاردانی به كارشناسي ناپيوسته

متعاقبًا اعالم خواهد شدكاردانی نظام جدید )دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات غيرانتفاعی(

برنامه زمانی آزمون های سراسری سال 1400

هدف هرگز وسيله را 
توجيه نمی کند!

از سوی سازمان سنجش اعالم شد :

رشته ها و مواد امتحانی  
آزمون دکتری سال  1400

صفحه 6

مدیركل روابط عمومی دانشگاه پیام نور:

 مؤسسات فراگیر، مجری برگزاری 

دوره های کارشناسی ارشد 

پیام نور نیستند

مدیركل روابط عمومی دانشگاه پيام نور تأكيد 
كارشناسی ارشد  فراگير  دوره  ثبت نام  كرد: 
سنجش  سازمان  طریق  از  فقط  پيام نور، 
مؤسسات  و  می شود  انجام  كشور  آموزش 

فراگير، مجری برگزاری این دوره ها نيستند.
دکتر امیرحسین بهروز گفت: جزئیات نحوه ثبت نام 
کارشناسی ارشد  فراگیر  دوره  یکمین  و  بیست 
جاری  سال  ماه  آبان  اواخر  که  پیام نور،  دانشگاه 
فقط  دوره ها  این  در  ثبت نام  و  می شود  اعالم 
نشانی: به  سنجش  سازمان  سایت  طریق   از 

 www.sanjesh.org انجام می شود.
وی افزود: مؤسسات در حال تبلیغ دوره های فراگیر، 
دوره های  برگزاری  رسمی  مجری  عنوان  هیچ  به 
نیستند و  پیام نور  دانشگاه  فراگیر  کارشناسی ارشد 
داوطلبان توجه داشته باشند که پذیرش دانشجو در 
آزمون  در  شرکت  طریق  از  فقط  پیام نور،  دانشگاه 
کسب  و  پیام نور  دانشگاه  فراگیر  کارشناسی ارشد 
سازمان  سایت  در  ثبت نام  با  الزم  حدنصاب های 

سنجش آموزش کشور امکان پذیر است.
ضمن  پیام نور،  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیرکل 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 مصوبات بیست و چهارمین جلسه شوراي 

سنجش و پذیرش دانشجو و منابع سؤاالت 

آزمون سراسري  سال 1400 

40 سال تحقیق دانشگاه استنفورد که احتمال موفقیت افرادی را  
که دارای این خصوصیت خاص هستند،افزایش می دهد

من، توانایی انجام این کار را دارم

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و پی گیری 

درخواست داوطلبان 

به روش الکترونیکی
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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

هدف هرگز وسيله را توجيه نمی کند!

سودجویي، تجارت، اشتغال و انواع و اقسام واژگاني از 
این دست، به سهم خود، عبارات و مفاهیمي ارزشمندند 
و هر یک مي توانند کارکردهاي فردي و اجتماعي مفید 
و سودمندانه اي داشته باشند و به ثروت هاي مادي و 
معنوي یک جامعه بیفزایند؛ اما مشکل اینجاست که 
در برخي از موارد، این »سودجویي« و تجارت پیشگي، 
جایگاه خویش را گم مي کند و افرادي با استفاده از شعار 
معروف »هدف، وسیله را توجیه مي کند« )اگر نه به زبان 
و بیان، ولي در عمل( به جایي مي رسند که مي خواهند 
نحو  به هر  و  اخالقي جامعه گذر کرده  ارزش هاي  از 
آشفته بازار  در  بادآورده اي  و  سرشار  سود  به  ممکن 
تبلیغات نابسامان برسند و برایشان مهم نیست که با 

چه وسیله اي مي خواهند به هدفشان دست پیدا کنند.
تا اینجاي کار نیز اگر صرفاً این »سودجویي« با اغراق 
نظام  در  تجاري  تبلیغات  معموِل  که  بزرگ نمایي،  و 
نیست؛  حرفي  شود،  تمام  است،  امروز  سرمایه داري 
اما مشکل آنجاست که برخي از این مؤسسات، نه با 
تبلیغات اغراق گونه خود،  بلکه با اصرار بر سخنان کذب 
و »درِ باغ سبز نشان دادن« به داوطلبان چند صد هزار 
دکتري  کارشناسي ارشد،  سراسري،  آزمون هاي  نفري 
سودهاي  براي کسب  که  کیسه اي  کردن  پر  به   ... و 
بادآورده اندوخته اند مي پردازند و با این شیوه، یکشبه 
َره صد ساله مي روند و از هیچ به همه چیز مي رسند؛ 
همه چیز که تنها موردي که در آن راه ندارد، اخالق، 

اعتقادات دیني، معرفت، وجدان و معنویات است. 
به اصِل حرف خود در این مجال برگردیم: بارها مشاهده 
شده است که مؤسساتي از طریق پایگاه هاي اینترنتي 
خویش به منظور جذب و اغواي کاربران، که اکثر آنها را 
داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در 
مقاطع تحصیالت تکمیلي، به خصوص کارشناسي ارشد، 
تشکیل مي دهند، با درج عبارت »پذیرش بدون کنکور 
در کارشناسي ارشد« یا عبارت هاي دیگري شبیه آن، 

اقدام به سوءاستفاده هاي مالي از افراد مي نمایند.
از همین مجال، ضمن هشدار به  در همین ستون و 
این گونه شبه مؤسسات و اعالم حفظ حق شکایت از 
آنها به نهادهاي قضایي، به داوطلبان عزیز و پرشمار 
متولي  که  آزمون هایي  سایر  همچنین  و  آزمون،  این 
است،  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  آنها  رسمي 
و  مؤسسه  هیچ  با  سازمان  این  که  مي کنیم  اعالم 
نیز در سایر زمینه ها  این خصوص و  آموزشگاهي در 
هیچ گونه همکاري ندارد و براي هیچ یک از آنها نیز 
از داوطلبان گرامي  مجوزي صادر نکرده است. ضمناً 
مي کنیم  تقاضا  آنها  محترم  خانواده هاي  همچنین  و 
که در صورت مواجه شدن با این پایگاه هاي اینترنتي 
و  کنند  عمل  هوشمندانه  پیام ها،  گونه  این  دیدن  و 
مراتب را سریعاً از طریق حفاظت آزمون هاي سازمان 
الکترونیکي: پست  نشاني  به  کشور  آموزش   سنجش 
 hefazatazmon@sanjesh.org گزارش دهند. 

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند:
هیچ گاه وقت نماز نمي رسد مگر اینکه فرشته اي در میان 
مردم ندا مي دهد که: اي مردم! بپا خیزید و با نماز خود، 

آتش هایي را که برافروخته اید، خاموش کنید.

هر که همراه آرزوی خویش تازد، مرگش به سر در اندازد.

رسول گرامي اسالم )ص( فرمودند: 
ناتوان ترین مردم کسي است که از دعا کردن ناتوان باشد.  

دوره های  در  تحصیل  داوطلبان  تمامی  به  هشدار 
فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، افزود: بسیاری 
از مؤسسات فراگیر، در حال تبلیغ برای جذب دانشجوی 
آنها  اما  هستند،  پیام نور  دانشگاه  در  کارشناسی ارشد 
و  نداشته  این دوره ها  برگزاری  برای  هیچ گونه مجوزی 
دفتر  از  مجوز  کسب  این مؤسسات با  از  تعدادی  تنها 
آموزش های آزاد وزارت علوم، صرفاً به عنوان دوره های 

آمادگی اجازه فعالیت دارند.
در  شرکت  و  ثبت نام  کرد:  تأکید  دیگر  بار  وی 
و  است  فراگیر  دوره های  آمادگی  این مؤسسات، برای 
برای داوطلب به منظور تحصیل در  هیچ گونه حقی را 

دانشگاه پیام نور ایجاد نمی کند.
دکتر بهروز، با عنوان اینکه در حال حاضر هماهنگی های 
و  ثبت نام  سنجش درخصوص شرایط  سازمان  با  الزم 
موارد امتحانی آزمون در حال انجام است، از داوطلبان 
از  را  دوره ها  این  به  مربوط  اطالعیه های  که  خواست 
طریق پرتال دانشگاه به نشانی: www.pnu.ac.ir یا 
سایت سازمان سنجش پی گیری کرده و برای ثبت نام 

نیز صرفاً از طریق سایت سازمان سنجش اقدام کنند.
وی گفت: ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر 
 دانشگاه پیام نور، مطابق سال های گذشته، 30 هزار نفر 

در 1300 رشته محل خواهد بود.

مدیركل روابط عمومی دانشگاه پیام نور:

مؤسسات فراگیر، مجری برگزاری دوره های کارشناسی ارشد پیام نور نیستند
ادامه از صفحه 1
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15 دی ماه:
آخرین مهلت ارسال اثر به جشنواره ملی 

فرهنگی، هنری و بهداشت روانی

بـــه گـــزارش اداره کل روابـــط عمومـــی وزارت علـــوم، 
ـــر منصـــوره  ـــازمان امور دانشـــجویان، دکت ـــل از س ـــه نق ب
ـــتین  ـــزاری نخس ـــه برگ ـــاره ب ـــا اش ـــی، ب ـــادات صادق س
ـــی  ـــت روان ـــری و بهداش ـــی، هن ـــی، فرهنگ ـــنواره مل جش
ـــن  ـــزود: ای ـــه« اف ـــرای هم ـــالمت روان ب ـــعار »س ـــا ش ب
ـــالمت وزارت  ـــاوره و س ـــر مش ـــوی دفت ـــنواره، از س جش
علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری، اداره کل فرهنـــگ و ارشـــاد 
اســـالمی اســـتان تهـــران، مرکـــز مشـــاوره دانشـــگاه 
ــاوره  ــز مشـ ــکاری مراکـ ــا همـ ــن بـ ــران همچنیـ تهـ
ــاران  ــون همیـ ــه، کانـ ــق ده گانـ ــگاه های مناطـ دانشـ
ــگاه ها ــایر دانشـ ــاوره سـ ــز مشـ  ســـالمت روان و مراکـ

10 اسفندماه 99 برگزار خواهد شد.
ســـالمت  را  جشـــنواره  محورهـــای  وی 
روان،  ســـالمت  ســـواد  روانی، خودمراقبتـــی، 
نشـــاط  تـــاب آوری و  همدلی، مســـؤولیت پذیری، 

کـــرد. اعـــالم  اجتماعـــی 
ـــار را  ـــال آث ـــت ارس ـــان مهل ـــان پای ـــی، زم ـــر صادق دکت
15 دی مـــاه اعـــالم کـــرد و گفـــت: ایـــن جشـــنواره، 
در دو بخـــش فرهنگـــی رســـانه ای و هنـــری برگـــزار 
می شـــود. بخـــش فرهنگـــی رســـانه ای بـــه دریافـــت 
ــه  ــاه، مقالـ ــتان کوتـ ــعر، داسـ ــه: شـ ــاری از جملـ آثـ
ـــت  ـــه دریاف ـــری ب ـــش هن ـــری، و بخ ـــر خب ـــری، تیت خب
آثـــاری ماننـــد: عکـــس، نقاشـــی، کاریکاتـــور، فیلـــم 
کوتـــاه انیمیشـــن و موشـــن گرافی اختصـــاص یافتـــه 

اســـت.
مدیـــرکل مرکـــز مشـــاوره و ســـالمت ســـازمان امـــور 
ـــجویان  ـــنواره را دانش ـــن جش ـــان ای ـــجویان، مخاطب دانش
دانشـــگاه های کشـــور اعـــالم کـــرد و ادامـــه داد: 
دانشـــجویان، با ارائه آثـــار خـــود در قالب هـــای اعـــالم 
شـــده، می تواننـــد بـــا خلـــق حرکتـــی کـــم نظیـــر و 
ـــالمت  ـــواد س ـــاء س ـــه ارتق ـــا، زمین ـــی پوی ـــاد جریان ایج
ـــه دانشـــگاهی را  ـــی جامع ـــش سیســـتم ایمن روان و افزای

آورنـــد. دوران کرونا و پســـاکرونا فراهم  در 
ـــال  ـــار امس ـــه از به ـــی ک ـــه رویدادهای ـــاره ب ـــا اش وی، ب
ـــکل  ـــازمان ش ـــالمت س ـــاوره و س ـــر مش ـــوی دفت از س
گرفتـــه اســـت، خاطرنشـــان کـــرد: از مهم تریـــن 
ـــوری  ـــابقه کش ـــه مس ـــوان ب ـــال 99 می ت ـــای س رویداده
ـــزرگ دانشـــجویی کشـــوری در  ـــی، کمپیـــن ب ترم کرونای
ـــام  ـــجو در ای ـــه دانش ـــدا قوت ب ـــم، پویش خ ـــه بمانی خان
ــش  ــک می زنم، پویـ ــن ماسـ ــن مـ ــات، کمپیـ امتحانـ
ــابقات  ــه، مسـ ــرای همـ دانشـــجویی ســـالمت روان بـ
ــو، پانتومیم، سایکوماســـک همچنین  ــوری دومینـ کشـ
ـــد 19 در دی  ـــگاه و کووی ـــی دانش ـــره مل ـــتین کنگ نخس

ـــرد. ـــاره ک ـــاه 99 اش م
ـــه منظـــور اطالعـــات  گفتنـــی اســـت کـــه عالقه منـــدان ب
ـــه درگاه  ـــد ب ـــنواره، می توانن ـــن جش ـــورد ای ـــتر در م بیش
 https://mentalhealthfest.ut.ac.ir :الکترونیکـــی 

مراجعه کنند.

جزئیات ارائه تسهیالت ارزان قیمت و وام به 
دانشجویان دانشگاه آزاد

رفـــاه  صنـــدوق  مدیریـــت  سرپرســـت 
ـــگاه  ـــاری دانش ـــهيالت اعتب ـــجویان و تس دانش
ـــهيالت و  ـــت تس ـــات پرداخ ـــالمی، جزئي آزاد اس
ـــالمی را  ـــگاه آزاد اس ـــجویی دانش ـــای دانش وام ه

ـــرد. ـــریح ك تش
دکتـــر ســـیدهادی ســـیدفضلی، ضمـــن بیـــان ایـــن 
ـــت  ـــد ریاس ـــه تأکی ـــه ب ـــا توج ـــار کرد: ب ـــب، اظه مطل
ـــگاه،  ـــن دانش ـــع ای ـــت مناب ـــعه و مدیری ـــت توس و معاون
ــای  ــجویان و خانواده هـ ــی دانشـ ــه مالـ ــع دغدغـ رفـ
آنـــان بـــرای تأمیـــن شـــهریه، از اولویت هـــای اصلـــی 

ـــن  ـــت؛ از ای ـــگاه اس ـــجویان دانش ـــاه دانش ـــدوق رف صن
ـــالمی،  ـــگاه آزاد اس ـــجویان دانش ـــاه دانش ـــدوق رف رو، صن
ـــه  ـــر گرفت ـــهیالت در نظ ـــه تس ـــرای ارائ ـــع را ب ـــه منب س

ـــت. اس
ــع  ــهیالت از طریـــق منابـ ــاء تسـ ــه داد: اعطـ وی ادامـ
ــا و  ــجویان در واحدهـ ــاه دانشـ ــدوق رفـ ــی صنـ داخلـ
ــی  ــما، یکـ ــکده های سـ ــی و آموزشـ ــز آموزشـ مراکـ
بـــه  اعتبـــاری  تســـهیالت  ارائـــه  محل هـــای  از 
دانشـــجویان دانشـــگاه آزاد اســـالمی اســـت کـــه 
ــاه  ــدوق رفـ ــق صنـ ــد از طریـ ــجویان می تواننـ دانشـ
ـــود،  ـــل خ ـــل تحصی ـــز مح ـــا و مراک ـــجویان واحده دانش
بـــرای دریافـــت تســـهیالت اعتبـــاری کوتـــاه مـــدت، 
میـــان مـــدت، بلندمـــدت و همچنیـــن تقســـیط شـــهریه 

اقـــدام نماینـــد.
دکتـــر ســـیدفضلی تأکیـــد کـــرد: تســـهیالت ارائـــه 
ـــگاه  ـــجویان دانش ـــاه دانش ـــدوق رف ـــوی صن ـــده از س ش
ـــود؛  ـــا می ش ـــد اعط ـــزد 2/5 درص ـــا کارم ـــالمی، ب آزاد اس
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه صندوق هـــای رفـــاه 
دانشـــجویان دیگـــر دانشـــگاه های کشـــور، بـــا نـــرخ 
ـــجویان  ـــار دانش ـــهیالت در اختی ـــتری تس ـــزد بیش کارم

ــد. ــرار می دهنـ ــود قـ خـ
ـــجویی  ـــهیالت دانش ـــه تس ـــع ارائ ـــن منب ـــه دومی وی ب
اشـــاره کـــرد و گفـــت: تفاهم نامه هـــای دانشـــگاه آزاد 
ـــرای  ـــری ب ـــع دیگ ـــل، منب ـــای عام ـــا بانک ه ـــالمی ب اس
ـــن راســـتا،  پرداخـــت وام هـــای دانشـــجویی اســـت و در ای
تســـهیالت ارزان قیمـــت از طریـــق دو بانـــک ملـــی و 
ـــف  ـــع مختل ـــجویان مقاط ـــرای دانش ـــران ب ـــادرات ای ص
ـــه  ـــاز آنهـــا در نظـــر گرفت ـــزان نی ـــی برحســـب می تحصیل
شـــده اســـت. بـــر اســـاس ایـــن تفاهم نامه هـــا، 
ـــون  ـــقف 40 میلی ـــا س ـــری ت ـــع دکت ـــجویان مقط دانش
ــا  ــد تـ ــع کارشناسی ارشـ ــجویان مقطـ ــان، دانشـ تومـ
ــع  ــجویان مقطـ ــان، دانشـ ــون تومـ ــقف 15 میلیـ سـ
کارشناســـی تـــا ســـقف 10 میلیـــون تومـــان، و 
ـــون  ـــقف 5 میلی ـــا س ـــی ت ـــع کاردان ـــجویان مقط دانش

ــد. ــت می کننـ ــان وام دریافـ تومـ
سرپرســـت مدیریـــت صنـــدوق رفـــاه دانشـــجویان و 
ـــه داد:  ـــالمی ادام ـــگاه آزاد اس ـــاری دانش ـــهیالت اعتب تس
ـــجویان، از  ـــه دانش ـــهیالت ب ـــاء تس ـــع اعط ـــومین منب س
ـــجویان،  ـــاه دانش ـــدوق رف ـــی صن ـــع تخصیص ـــل مناب مح
ـــل  ـــه از مح ـــت ک ـــت اس ـــوم و بهداش ـــای عل وزارتخانه ه
ـــق  ـــود و از طری ـــن می ش ـــت تأمی ـــی دول ـــه عموم بودج
ایـــن صندوق هـــا بـــه دانشـــجویان مقاطـــع مختلـــف 
تحصیلـــی واحدهـــا و مراکـــز آموزشـــی دانشـــگاه آزاد 
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اســـالمی و ســـایر دانشـــگاه ها تخصیـــص می یابـــد.
دکتـــر ســـیدفضلی خاطرنشـــان کـــرد: دانشـــگاه آزاد 
اســـالمی، بـــه منظـــور اعطـــاء تســـهیالت اعتبـــاری 
بـــه دانشـــجویان، بـــا دو بانـــک قرض الحســـنه مهـــر 
ایـــران و رســـالت نیـــز تفاهم نامـــه همـــکاری منعقـــد 
کـــرده اســـت کـــه براســـاس آن، بـــرای دانشـــجویان 
ــان،  ــون تومـ ــقف 20 میلیـ ــا سـ ــری تـ ــع دکتـ مقطـ
ــان،  ــون تومـ ــقف 10 میلیـ ــا سـ ــد تـ کارشناسی ارشـ
ـــان و  ـــون توم ـــقف 7/5 میلی ـــا س ـــی ت ـــع کارشناس مقط
ـــان وام  ـــون توم ـــقف 2/5 میلی ـــا س ـــی ت ـــع کاردان مقط
قرض الحســـنه بـــا کارمـــزد 2 تـــا 3 درصـــد و مـــدت 
ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــه در نظ ـــت 24 ماه بازپرداخ

ـــی  ـــان و ترکیب ـــور همزم ـــه ط ـــجویان ب ـــتفاده دانش اس
ـــجویان  ـــاه دانش ـــدوق رف ـــهیالت صن ـــواع تس ـــز، از ان نی

دانشـــگاه و بانک هـــای طـــرف قـــرارداد اســـت.
ـــف  ـــع مختل ـــجویان مقاط ـــی دانش ـــرد: تمام ـــد ک وی تأکی
ـــه صـــورت  ـــد، ب ـــی دانشـــگاه آزاد اســـالمی می توانن تحصیل
ـــاه  ـــدوق رف ـــهیالت صن ـــواع تس ـــی، از ان ـــان و ترکیب همزم
دانشـــجویان و همـــه بانک هـــای طـــرف تفاهم نامـــه بـــا 
دانشـــگاه آزاد اســـالمی برحســـب نیـــاز و درصـــورت تأییـــد 

ـــد. ـــوط اســـتفاده نماین واحـــد دانشـــگاهی مرب
دکتـــر ســـیدفضلی، همچنیـــن بـــه روش هـــای ثبـــت 
درخواســـت بـــرای دریافـــت تســـهیالت اعتبـــاری 
اشـــاره کـــرد و گفـــت:  اســـالمی  آزاد  دانشـــگاه 
دانشـــجویان متقاضـــی می تواننـــد از طریـــق ســـامانه 
ســـاجد بـــه آدرس: sajed.iau.ir بـــرای دریافـــت 
ــدام  ــالمی اقـ ــگاه آزاد اسـ ــاری دانشـ ــهیالت اعتبـ تسـ
ـــهیالت  ـــت تس ـــت درخواس ـــت ثب ـــاً قابلی ـــد. ضمن کنن
ـــال  ـــز فع ـــیار نی ـــامانه آموزش ـــه زودی در س ـــاری ب اعتب
ـــه  ـــا ب ـــام وام ه ـــد ثبت ن ـــام فرآین ـــا تم ـــد ت ـــد ش خواه

صـــورت مکانیـــزه و غیرحضـــوری انجـــام شـــود.
ــاه دانشـــجویان و  ــدوق رفـ سرپرســـت مدیریـــت صنـ
ـــاره  ـــا اش ـــالمی، ب ـــگاه آزاد اس ـــاری دانش ـــهیالت اعتب تس
بـــه صنـــدوق تأمیـــن و پرداخـــت خســـارات حـــوادث 
دانشـــجویان دانشـــگاه آزاد اســـالمی، گفـــت: در ســـال 
ـــه ای و ســـقف پوشـــش  ـــات بیم ـــد، خدم ـــی جدی تحصیل
ــارات  ــت خسـ ــن و پرداخـ ــدوق تامیـ ــدات صنـ و تعهـ
ـــش  ـــالمی افزای ـــگاه آزاد اس ـــجویان دانش ـــوادث دانش ح
ـــجویان  ـــی دانش ـــاس، تمام ـــن اس ـــر ای ـــت؛ ب ـــه اس یافت
دانشـــگاه آزاد اســـالمی، کـــه حـــق عضویـــت ســـاالنه 
خـــود را پرداخـــت کرده انـــد، در همـــه ســـاعات 
شـــبانه  روز و در هـــر مـــکان، تحـــت پوشـــش بیمـــه 

حـــوادث قـــرار دارنـــد.

وی خاطرنشـــان کـــرد: ســـقف تعهـــدات صنـــدوق تأمیـــن 
و پرداخـــت خســـارات حـــوادث دانشـــجویان دانشـــگاه 
ــکی  ــای پزشـ ــران هزینه هـ ــرای جبـ ــالمی، بـ آزاد اسـ
ناشـــی از حادثـــه 7/5 میلیـــون تومـــان، هزینه هـــای 
نقـــص عضـــو ناشـــی از حادثـــه 30 میلیـــون تومـــان 
ـــت  ـــان اس ـــون توم ـــه 30 میلی ـــی از حادث ـــوت ناش و ف
ـــز  ـــک از دانشـــجویان عزی ـــچ ی ـــم هی ـــه امیدواری ـــه البت ک

ـــوند. ـــه نش ـــار حادث ـــالمی دچ ـــگاه آزاد اس دانش
دکتـــر ســـیدفضلی، در پایـــان، گفـــت: دانشـــگاه آزاد 
ــهیالت و  ــه تسـ ــا ارائـ ــت بـ ــالش اسـ ــالمی در تـ اسـ
ـــه  ـــد ک ـــل کن ـــه ای عم ـــه گون ـــنه، ب ـــای قرض الحس وام ه
ـــی را  ـــالت عال ـــه تحصی ـــه ادام ـــا دغدغ ـــجویان، تنه دانش
داشـــته باشـــند و نگرانـــی بابـــت پرداخـــت شـــهریه 

ـــد. ـــته باش ـــود نداش وج

اطالعیه مرکز سنجش، پذیرش
 و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد در خصوص نحوه 

پاسخگویی به داوطلبان

بر اسـاس اعالم دانشـگاه آزاد اسـالمی، پاسخگویی 
به سـؤاالت داوطلبـان در مركز سـنجش، پذیرش و 
فارغ التحصيلـی، تنهـا به صـورت تلفنـی و مجازی 

اسـت. پذیر  امکان 
ـــرده اســـت در راســـتای  ـــالم ک دانشـــگاه آزاد اســـالمی اع
حفـــظ ســـالمتی داوطلبـــان و رعایـــت پروتکل هـــای 
بهداشـــتی، پاســـخگویی بـــه ســـؤاالت داوطلبـــان در 
ـــه  ـــا ب ـــی، تنه ـــرش و فارغ التحصیل ـــنجش، پذی ـــز س مرک

ـــت. ـــر اس ـــکان پذی ـــازی ام ـــی و مج ـــورت تلفن ص
ــوص  ــود در خصـ ــؤاالت خـ ــد سـ ــان می تواننـ داوطلبـ
اعـــالم نتایـــج مقاطـــع مختلـــف را از طریـــق شـــماره 
ــز  ــن مرکـ ــان ایـ ــا کارشناسـ ــن: 4743- 021 بـ تلفـ
ــخ  ــامانه پرســـش و پاسـ ــق سـ ــا از طریـ ــرح و یـ مطـ
  Faq.azmoon.iau.ac.ir آدرس:  بـــه  مجـــازی 
ـــد. ـــت کنن ســـؤال خـــود را ارســـال و پاســـخ الزم را دریاف
همچنیـن داوطلبـان می تواننـد بـرای ثبـت الکترونیکـی 
درخواسـت خـود همراه با مسـتندات الزم )کارنامـه و ...(، 
بـه سـامانه: sede.iau.ac.ir مراجعـه کنند تا در اسـرع 

وقت پاسـخ خـود را دریافـت کنند.
اعـــالم نـــوع آزمـــون، درج اطالعـــات کامـــل فـــردی، 

آدرس و تلفـــن در ثبـــت درخواســـت الکترونیکـــی 
ـــات  ـــد اطالع ـــت های فاق ـــه درخواس ـــت و ب ـــی اس الزام

فـــردی و آدرس، پاســـخ داده نمی شـــود.
ـــگاه آزاد، الزم  ـــی دانش ـــط عموم ـــالم رواب ـــاس اع ـــر اس ب
ـــوری  ـــه حض ـــه مراجع ـــان از هرگون ـــه داوطلب ـــت ک اس

ـــد. ـــودداری کنن ـــداً خ ـــز ج ـــن مرک ـــه ای ب

معاون دانشجویی دانشگاه پیام نور خبر داد:
اعتبار وام شهریه صندوق رفاه به دانشگاه پیام نور 

افزایش یافت

معـــاون دانشـــجویی دانشـــگاه پيام نـــور 
گفـــت: بـــه منظـــور كمـــک بـــه پرداخـــت 
شـــهریه دانشـــجویان، باالتریـــن اعتبـــار 
وام شـــهریه دانشـــجویی صنـــدوق رفـــاه 
ــگاه  ــه دانشـ ــوم بـ ــجویان وزارت علـ دانشـ

پيام نـــور اختصـــاص یافـــت.
دکتـر محمدهـادی امیـن ناجـی گفت:  به منظـور کمک 
بـه پرداخـت شـهریه دانشـجویان، باالتریـن اعتبـار وام 
شـهریه دانشـجویی صندوق رفاه دانشـجویان وزارت علوم 
بـه دانشـگاه پیام نـور اختصـاص یافـت که بـه تفکیک هر 

اسـتان توزیـع می شـود.
وی میـــزان اعتبـــار تخصیـــص یافتـــه بـــه دانشـــگاه 
 پیام نـــور در نیمســـال اول ســـال تحصیلـــی 1400-1399 
ـــاه وزارت  ـــدوق رف ـــع اتوماســـیون صن را در سیســـتم جام

ـــرد. ـــوان ک ـــان عن ـــارد توم ـــوم، 11 میلی عل
ــور  ــگاه پیام نـ ــی دانشـ ــجویی و فرهنگـ ــاون دانشـ معـ
خاطـــر نشـــان کـــرد: مبلـــغ وام شـــهریه دوره کارشناســـی 
ـــال، در  ـــون ری ـــه 10 میلی ـــزار ب ـــون و 500 ه از 7 میلی
ــه  ــال بـ ــون ریـ ــد از 15 میلیـ ــع کارشناسی ارشـ مقطـ
20 میلیـــون ریـــال، و در مقطـــع دکتـــری از 35 میلیـــون 

ریـــال بـــه 50 میلیون ریـــال افزایـــش یافتـــه اســـت.
 دکتـــر ناجـــی افـــزود : بـــا دریافـــت اعتبـــار مذکـــور، 
ــه متقاضـــی  ــرایط، کـ ــام دانشـــجویان واجـــد شـ تمـ
ـــتند،  ـــجویان هس ـــاه دانش ـــدوق رف ـــت وام از صن درخواس

می تواننـــد از وام مذکـــور بهره منـــد شـــوند.
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 اعالم رشته ها و مواد امتحانی 
آزمون ورودی 

دوره های دکتری )Ph.D( سال 1400
ضمن اعالم رشته ها، مواد امتحانی و ضرایب دروس هر یک از مجموعه های امتحانی 
آزمون ورودی مقطع دكتری )Ph.D( سال 1400 )که در سایت سازمان درج شده 
است(، به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در این آزمون می رساند که پذیرش دانشجو در 
سال 1400 بر اساس قانون »سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی 
در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي« مصوب 1394/12/18 مجلس محترم شورای اسالمی 
و همچنین آیین نامة اجرایي مربوطه و مصوبات »شورای سنجش و پذیرش دانشجو در 
دوره هاي تحصیالت تکمیلی« و مطابق این اطالعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه 
راهنمای ثبت نام پذیرش آزمون مذکور، که در زمان ثبت نام )آذر ماه سال 1399( از سوی 

این سازمان منتشر می شود، صورت خواهد گرفت.
الزم به یادآوری است که بر اساس قانون فوق و مصوبه جلسه 13 مورخ 98/9/30 شورای 
سنجش و پذیرش دانشجو، در دوره های تحصیالت تکمیلی از آزمون دکتری سال 1400 
به بعد، میزان تأثیر هر یک از مولفه ها در سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری 
ناپیوسته، بر حسب هر یک از شیوه های »آموزشیـ  پژوهشی« و »پژوهش محور« به شرح 

زیر است:
الف ـ دكتری آموزشی ـ پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری 

ناپیوسته آموزشیـ  پژوهشی، بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:
1ـ آزمون متمرکز )40 درصد(.

2ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(.
3ـ مصاحبه علمی و سنجش عملی )40 درصد(.

ب ـ دكتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش 
محور، بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

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

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

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

آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.
بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، در دوره هاي تحصیالت تکمیلی، مواد 

آزمون متمرکز دکتری )Ph.D( سال 1400 به شرح زیر خواهد بود:
با ضریب )1( الف( آزمون زبان      
با ضریب )1( ب( آزمون استعداد تحصیلی      
با ضریب )4( ج( آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد  

نوبت دوم )شبانه(،  سنجش و پذیرش برای كليه دوره ها شامل: دوره های روزانه، 
پردیس های خودگردان، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعي، دانشگاه آزاد اسالمی و .... بر اساس 

قانون فوق و آیین نامه اجرایی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت. 

سایر شرایط و ضوابط
1- همه دانشجویان و فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای می توانند، 
در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی، در آزمون ورودی دوره های 

دکتری سال 1400 شرکت نمایند.
2- دارندگان مدرک معادل دوره کارشناسی ارشد، در صورتی که مشمول آیین نامه شماره 
2/77633 مورخ 92/5/28 که از سوی معاون آموزشی وزارت متبوع ابالغ شده باشند، 

می توانند در این آزمون شرکت نمایند.
3- مؤسسات، برای پذیرش دانشجو در مهر ماه، از داوطلبانی میتوانند پذیرش به عمل 
آورند که حداکثر تا سی و یکم شهریور ماه همان سال )سال 1400( فارغ التحصیل شوند. 
تاریخ فارغ التحصیلی برای داوطلبانی که شروع تحصیل آنان در صورت وجود ظرفیت 

نیمسال دوم است، سی ام بهمن ماه همان سال )1400( خواهد بود.
4- پذیرفته شدگان قطعی )نهایی( روزانه سال 1399، چه در دانشگاه قبولي ثبت نام کرده 
و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه شرکت در آزمون دکتری سال 1400 را ندارند و یک سال 

محروم از شرکت در این آزمون هستند.
تبصره:  دانشجویان دوره  روزانه آزمون دکتری سال 1398و قبل از آن، در صورت داشتن 
سایر شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون، مي بایست تا 
پایان آخرین روز ثبت نام آزمون دكتري سال 1400، از تحصیل انصراف قطعي حاصل 
نمایند. بدیهي است که در صورت عدم انصراف قطعي از تحصیل دانشجویان پذیرفته شده 
در زمان مقرر، در صورت قبولي این افراد در آزمون دکتری سال 1400، قبولي آنان در این 
آزمون لغو می شود و هیچ گونه اقدامي نسبت به درخواست آنان در این زمینه، امکان پذیر 

نخواهد بود.
6- با توجه به رأي هیأت عمومي دیوان عدالت اداري به شماره 736 مورخ 1399/05/28، 
دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره هاي غیرروزانه دکتري ) به شرط نداشتن مشکل 
نظام وظیفه براي برادران( مي توانند، بدون انصراف از تحصیل، در آزمون دکتري سال1400 
ثبت نام و شرکت نمایند. بدیهي است که این داوطلبان، در صورت قبولي، باید انصراف 

قطعي از رشته قبلي را به دانشگاه جدید محل تحصیل ارائه دهند.
7- سایر شرایط و ضوابط، در دفترچة راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دکتري 

نیمه متمرکز سال 1400 اطالع رساني خواهد شد.
روابط عمومي 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

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

2- عربی

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

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

عمومی گروه آزمایشی 
علومانسانی

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

علومانسانی  برای دیپلمه های علوم و معارف 
اسالمی

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

3- فرهنگ و معارف اسالمی

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

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

عمومی گروه آزمایشی 
علومانسانی

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

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

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

4- 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 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 تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

1- ریاضيات

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

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

99دوازدهم112215ریاضیات گسسته 

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

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

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

98یازدهم111237زمین شناسی 1- زمين شناسی

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

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

4- فيزیک
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

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

97دهم110221اقتصاد 2- اقتصاد

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

4- 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(

5- 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- جغرافيا
97دهم110218جغرافیای ایران

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

7- علوم اجتماعی
97دهم110220جامعهشناسی )1(
98یازدهم111222جامعهشناسی )2(
99دوازدهم112222جامعهشناسی )3(

98یازدهم111226فلسفه 8- فلسفه
99دوازدهم112226فلسفه )2(

97دهم110223منطق9- منطق
98یازدهم111224روانشناسی10- روانشناسی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور     
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در سال1960، یک پروفسور دانشگاه استنفورد به نام »والت میشل« شروع به انجام یک 
مجموعه از مطالعات مهم روان شناسانه کرد. 

در حین این مطالعات، میشل و تیمش، صدها کودک را مطالعه کردند، که اکثر آنها چهار و 
پنج ساله بودند، و به نتیجه ای دست یافتند که امروزه یکی از مهم ترین یافته ها به حساب می آید. 

حال این آزمایش چه بود و شما چگونه می توانید از آن استفاده کنید؟ 
 

آزمایش مارشمالو )یک نوع خوراکی شکردار( 
آزمایش این گونه آغاز شد که هر کودک را به اتاقی جداگانه بردند و از آنها خواستند که روی 
صندلی و پشت یک میز بنشینند و سپس یک مارشمالو در مقابل آنها روی میز قرار دادند. 
در این مرحله، محقق به کودک یک پیشنهاد می داد. محقق به کودک می گفت که اتاق 
را ترک خواهد کرد و اگر کودک مارشمالو را درمدت زمانی که او در اتاق نیست نخورد، 
به عنوان پاداش یک مارشمالوی دیگر دریافت می کند، ولی اگر کودک تصمیم بگیرد که 
مارشمالوی اول را قبل از آمدن محقق بخورد، دیگر مارشمالوی دومی در کار نخواهد بود!

پس انتخاب ساده بود: دریافت یک پاداش در همان لحظه یا دو پاداش برای بعد. 

محقق اتاق را برای ۱۵ دقیقه ترک کرد
همان طور که می توانید تصور کنید، تصاویری که از کودکان تنها در اتاق و در انتظار گرفته 
شد، بسیار جالب بود. برخی از آنها، به محض بیرون رفتِن محقق از اتاق، از جایشان پریده 
و مارشمالو را می خوردند. برخی روی صندلی خود کمی جابجا شده و سعی می کردند که 
جلوی خود را بگیرند، ولی در نهایت وسوسه شده و با گذشت چند دقیقه تسلیم می شدند 
و مارشمالو را می خورند و در نهایت، تنها تعداد کمی از کودکان توانستند که تمام مدت 

صبر کنند و مارشمالو را نخورند. 
این مطالعه در سال 1972 منتشر شد و به عنوان آزمایش مارشمالو شناخته شد، ولی این 
بخش از آزمایش نبود که آن را معروف کرد، بلکه بخش جذاب آن بود که چندین سال 

بعد منتشر شد. 
 

قدرِت به تأخیر انداختن احساس رضایت
بعد از چندین سال که همان کودکان بزرگ شدند، محققان مطالعه را پی گیری کرده و 
پیشرفت کودکان را در زمینه های مختلف بررسی کردند. آنچه آنها دریافتند تعجب برانگیز بود. 
کودکانی که توانسته بودند احساس رضایتشان را به تأخیر بیندازند و منتظر دریافت 
مارشمالوی دوم شوند، نمرات تحصیلی شان در آینده باالتر شد، احتمال اینکه مورد آزار و 
اذیت قرار بگیرند کمتر بود، احتمال چاقی در آنها پایین تر بود، به شرایط استرس زا بهتر 
پاسخ داده بودند و مهارت های اجتماعی و به طور کلی میانگین عملکرد بهتری داشتند. 

محققان برای بیش از 40 سال، مدام همه این کودکان را بررسی کردند. گروهی که با صبر 
و شکیبایی برای مارشمالوی دوم منتظر ماندند، در بسیاری از جنبه ها موفق تر بودند؛ به 
عبارت دیگر، این مجموعه از آزمایش ها ثابت کرد که توانایی در به تأخیر انداختن احساس 
لذت و رضایت، برای موفقیت در زندگی، از اهمیت باالیی برخوردار است، و اگر با دقت 

بیشتری به اطرافتان نگاه کنید، همه جا این موضوع راخواهید دید:
اگر لذت تماشای تلویزیون را به تأخیر بیندازید و تکالیفتان را انجام دهید، دروس را بهتر 

یاد خواهید گرفت و احتمال دریافت نمرات باالتر از سوی شما افزایش می یابد. 

اگر احساس لذت خوردن خوراکی های ناسالم را بیرون از خانه به تأخیر بیاندازید، در خانه 
خوراکی های سالم تری در انتظار شماست. 

اگر احساس لذت پایان دادن به ورزش را، هنگامی که کمی خسته می شوید، به تأخیر 
بیندازید، با کمی تمرین بیشتر، قوی تر شده و نتیجه بهتری دریافت می کنید. 

و بسیاری از مثال های دیگر ....
 موفقیت معموالً همراه است با انتخاب نظم و انضباط در مقابل انتخاب راحتی در بی نظمی 

و نداشتن تمرکز کافی، و دقیقاً تأخیر در لذت و رضایت، درباره همین موضوع است. 
حال در اینجا سؤالی جالب مطرح می شود: آیا برخی از کودکان به طور طبیعی قدرت 
کنترل باالتری روی خود دارند که به موفقیت باالتر آنها منجر شده است یا این توانایی 

مهم، قابل فراگیری است؟ 
چه چیزی توانایی شما را در به تأخیر انداختن رضایت مشخص می کند؟

محققان در دانشگاه روچستر تصمیم گرفتند که آزمایش مارشمالو را تکرار کنند، ولی با 
ایجاد یک تفاوت مهم. 

این محقققان، قبل از پیشنهاد دادن مارشمالو به کودکان، محققان آنها را به دو گروه 
تقسیم کردند: 

اولین گروه را در معرض تجربه های غیر قابل اعتماد قرار دادند؛ به عنوان مثال، محقق یک 
جعبه کوچک از مداد شمعی را به کودک می دهد و قول می دهد که جعبه ای بزرگتر را 
نیز برایش بیاورد، ولی هرگز این کار را نمی کند؛ سپس محقق، یک برچسب کوچک را 
برای کودک می آورد و باز قول می دهد که بهتر از آن را برای کودک بیاورد، ولی هرگز 

این کار را نمی کند. 
در مقابل، گروه دوم را در معرض تجربیات قابل اعتماد قرار دادند. به آنها مداد شمعی ها و 

برچسب های بهتری وعده داده شد و کودکان آنها را دریافت کردند. 
تأثیر این آزمایش ها را می توان روی آزمایش مارشمالو حدس زد. کودکان گروه اول دلیلی 
برای اینکه به محقق اعتماد کنند که مارشمالوی دوم را برایشان بیاورد نداشتند و به همین 

دلیل صبر نکرده و چندان طولی نکشید که مارشمالوی اول را خوردند. 
در حالی که کودکانی که در گروه دوم بودند، مغزهایشان آموزش دیده بود که رضایت با 
تأخیر را به عنوان نکته ای مثبت ببینند. هر بار که محققان وعده ای می دادند و به آن عمل 

می کردند، مغز کودک دو چیز را در خود ثبت می کرد: 
1( منتظر شدن برای لذت و رضایت، ارزشش را دارد.

 2( من توانایی صبر کردن را دارم؛ در نتیجه، گروه دوم به صورت میانگین، چهار برابر 
توانایی باالتری در صبر کردن نسبت به گروه اول داشتند. 

به عبارت دیگر، توانایی کودک برای به تأخیر انداختن لذت و کنترل روی خود، امری 
از پیش تعیین شده نیست و بیشتر تحت تأثیر تجربیات و محیطی است که آنها را در 
برگرفته است؛ در واقع، تأثیرات محیط تا حدودی فوری و آنی بود. تنها چند دقیقه از 
تجربیات قابل اعتماد و غیرقابل اعتماد کافی بود تا به رفتارهای هر کودک جهت دهی 

خاصی داده شود. 

 از این مطالعات چه می توان آموخت؟
قبل از هر چیز باید یادآور شویم که آزمایش مارشمالو، مشخصاً جزء آزمایش هایی بود که 
بسیار معروف شد و تقریباً در تمام رسانه های مهم به آن اشاره شد؛ ولی این تحقیقات، 

40 سال تحقیق دانشگاه استنفورد که احتمال موفقیت افرادی را  که دارای این خصوصیت خاص هستند،افزایش می دهد

من، توانایے انجام این ڪار را دارم
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تنها بخشی از داده ها را در برمی گیرد و صرفاً دیدگاه کوچکی از داستان موفقیت را به ما 
ارائه می کند. رفتار انسان )و به طور کلی زندگی( بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که 
تصور می کنیم؛ پس نباید تصور کنیم که تنها یک تصمیم کودکی چهار ساله، سایر موارد 

زندگی او را تغییر خواهد داد. 

ولی مطالعات باال یک چیز را مشخص می کند:
اگر می خواهید در انجام کاری موفق شوید، در نقطه ای از زندگی نیاز دارید که توانایی 
ایجاد نظم و انضباط و عمل را به جای بی نظمی و حواس پرتی و انجام کاری که آسان تر 

و سریع تر است، در خود به وجود آورید. موفقیت، تقریباً در هر زمینه ای، نیازمند چشم 
پوشی از انجام دادن کاری آسان تر )به تأخیر انداختن لذت و رضایت(، در مقابل انجام 

کاری سخت تر است. 
اما مسأله کلیدی در اینجا این نکته است که حتی اگر شما احساس می کنید در 

به تأخیر انداختن احساس لذت، خوب نمی توانید عمل کنید، می توانید خود 
را آموزش دهید که با ایجاد پیشرفت هایی هر چند کوچک در انجام این کار 

بهتر شوید. در مورد کودکانی که در این آزمایش مورد مطالعه قرار گرفتند، 
این کار با قرار دادن آنها در معرض محیطی قابل اعتماد 

انجام شد. 
ما  دهیم.  انجام  را  کار  همین  می توانیم  هم  ما 

انداختن  تأخیر  به  در  را  خود  توانایی  می توانیم 
احساس رضایت تقویت کنیم و به خود آموزش 

دهیم؛ درست مانند زمانی که عضله های خود 
شما  می دهیم.  تعلیم  ورزشی  باشگاه  در  را 

با  محققان  که  را  کاری  همان  می توانید 
کودکان انجام دادند، انجام دهید؛ یعنی 
با وعده دادن پاداشی هر چند کوچک 
به خودمان و عمل به آن، آن قدر این 

کار را انجام دهیم که مغز ما بگوید:
1( بله، ارزشش را دارد که صبر 

کنم. 
2( بله، من توانایی انجام این 

کار را دارم. 
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با تغییر نظام آموزشی از »پنجـ  سهـ  چهار« به »ششـ  سهـ  سه«، شرکت تعاونی خدمات 
آموزشی بر آن شده است که آزمون های آزمایشی استاندارد را برای دانش آموزان سال اول 
دوره دوم متوسطه )پایه دهم( برگزار نماید. این آزمون ها در دو فاز کلی» مرحله ای و 

جامع« و در ده نوبت برگزار می شوند. 
فاز اول، آزمون های مرحله ای است که در هشت نوبت از ابتدای سال تحصیلی جاری 
تقسیم بندی  اساس  بر  مرحله ای  شد. آزمون های  خواهند  برگزار   99 اسفند  پایان  تا 
منابع درسی برگزار می شود؛ به طوری که در هر مرحله از آزمون، طبق تقسیم بندي هاي 
انجام شده، از داوطلبان امتحان به عمل می آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر مرحله، از 
قسمت یا قسمت های مربوط به مراحل قبل نیز امتحان گرفته می شود؛ لیکن در هر مرحله، 
سؤاالت امتحاني با تأکید بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود )براي مثال، در 
مرحله سوم آزمون قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با این 

تأکید که بیشتر سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
فاز دوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت و در ماه های فروردین و اردیبهشت سال 
1400 برگزار خواهند شد. هدف این آزمون ها، آشنایی کامل دانش آموزان با پرسش های 
چهارگزینه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1400 و به نوعی، مقدمة آمادگی 

برای آزمون سراسری سال 1401 می باشد. 
در رشته های تحصیلی »ریاضی قیزیک«،  فقط  آزمایشی سنجِش دهم،  آزمون های 
»علوم تجربی« و »ادبیات و علوم انسانی« برگزار می شود و زمان بندی آزمون ها به 

ترتیبی برنامه ریزی شده تا شرکت کنندگان را برای امتحانات پیِش رو آماده نماید.
نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است، ضمنًا زمان شروع ثبت نام 

از روز دوشنبه مورخ 23 / 04 / 99 مي باشد:
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آزمون هاي  کارنامه  و  جلسه  به  ورود  کارت  اینترنتی  توزیع  نحوه  و  زمان 
آزمایشی سنجش:

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

می نمایند.

 کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجش، در بعد از ظهر روز برگزاری 
هر آزمون از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر 

می گردد. 
شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

مبلغ هرآزمون جامعمبلغ هر آزمون مرحله ای

500.000650.000
با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
گردیده است تا دانش آموزان عزیز، در صورت تمایل، بتوانند آزمون های سنجِش دهم را 
به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یک از آزمون ها ثبت نام نمایند؛ به عنوان مثال، 

دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و یک نوبت آزمون جامع باشد.
البته با توجه به اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی است 
كه هر یک مکمل دیگری است و شركت در تمامی آنها، دانش آموز را گام به گام 
آماده تر می نماید؛ لذا توصيه می شود كه دانش آموزان عزیز، در كليۀ آزمون های 

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

اینترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شایان ذکر است که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی دانش آموز، 

برنامه ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را محاسبه و ارائه می نماید.
نحوه ثبت نام:

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

خرید و ثبت نام در این آزمون ها اقدام و کد رهگیري دریافت نمایند.
الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده ثبت نام نهایی 
دانش آموز نبوده و الزم است که متقاضیان، بعد از خرید کارت اعتباری )دریافت 
شماره پرونده و شماره رمز(، به لینک ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی 

و شماره پرونده و کد پی گیری 16 رقمی دریافت نمایند.
دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه 021-42966 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 

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

تلفن های: 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمایند.

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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نکات مهم:
1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نیز، در این مرحله انجام می شود.

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

آزمون ها دقت الزم را به عمل آورند.
ثبت نام حضوری:

نشانی:  به  اینترنتی  سایت  طریق  از  کشور،  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای   ثبت نام 
و  آموزشی  مراکز  داوطلبان،  همچنین  و  است  امکان پذیر   www.sanjeshserv.ir
دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش می توانند، در صورت تمایل، با مراجعه 
حضوری به دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: تهران، پل کریم خان 

زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان  شهید نژادکی، روبروی کالنتری 105 سنایی، پالک 
30، تلفن: 88321455 نسبت به ثبت نام در این آزمون ها در ساعات اداری اقدام نمایند.

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

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

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

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

 پيك سنجش، هفته نامه خربى و اطالع رساىن سازمان سنجش آموزش كشور است كه از پاييز

 سال 1375 تاكنون به طور پيوسته، دوشنبه هر هفته )  از سال جاری به صورت الکرتونیکی

 ( منترش مى شود. هفته نامه پيك سنجش، دربردارنده آخرين اخبار و اطالعيه ها درباره مراحل

 مختلف آزمون هايى است كه از مرحله آغازين تا پايان آن )ثبت نام آزمون تا اعالم نتايج نهايى و

 .معرىف اسامى پذيرفته شدگان هر آزمون(، از سوى سازمان سنجش آموزش كشور اجرا مى شود

 اين هفته نامه، با ستون ها و صفحات ثابت و متغريى مانند: يادداشت هفته، اخبار، اطالعيه،

 گزارش خربى، گفت و گو، آشنايى با رشته هاى دانشگاهى، آگهى و ... به فراخور برنامه

 زماىن آزمون ها، با مخاطبان جوان خود )دانش آموزان سال هاى آخر دبريستان يا دانشجويان

 دوره هاى كارداىن، كارشناىس، كارشناىس ارشد، داوطلبان آزمون رسارسى، كارشناىس ناپيوسته،

 كارشناىس ارشد و دكرتى( همراه مى شود و در جهت راهناميى آنها به منظور ثبت نام و رشكت

.در آزمون هاى مختلف كه از سوى سازمان سنجش برگزار مى گردد گام برمى دارد

 هفته نامه پيك سنجش، در بيست و پنجمني سال فعاليت خود، به مين همراهى و همگامى مخاطبان

.پرشور و نشاط خود به آينده اميدوار است و همواره به شادكامى و موفقيت اين عزيزان مى انديشد

 خواننـدگان، بازديدكننـدگان و عالقه مندان مى تواننــد طـرح ها، عكـس ها، مطالب، انتقـاد ها و

 .ارسال منايند PEYK@SANJESH.ORG :پيشنهـادهاى خود را به نشـاىن

 :نشانی سایت  
peyk.sanjesh.org
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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 ، GRE،IELTS به اطالع متقاضیان شـرکت در آزمون های بین المللی نظیر
و ... می رسـاند بـا توجـه بـه وجـود تعدادی افراد و شـرکت های سـود جو که  بـا تبلیغات 
و وعده هـای واهـی مبنـی بـر اخـذ مـدارک مـورد نظر، بـا مشـخصات داوطلب  اقـدام به 
کالهبـرداری و اخـذ مبالـغ قابـل توجهی از ایـن افراد می نماینـد، این سـازمان به عنوان 
ناظـر آزمون هـای  بین المللـی در کشـور، ضمـن برخـورد قانونـی و معرفی ایـن مراکز به 

مراجـع قضائـی، موارد ذیـل را  برای اطـالع متقاضیان یـادآوری می نماید:
1 -  تنهـا مدارکـی از طریـق این سـازمان مـورد گواهـی و تأیید قرار خواهنـد گرفت که 
قبـاًل مجـری آزمون از سـوی این سـازمان مجوز برگـزاری آن را دریافت نموده باشـد؛ لذا 
قبـل از پرداخـت هرگونـه وجه از طریق سـایت سـازمان سـنجش آموزش کشـور )بخش 

آزمون هـای بین الملـل( نسـبت به مجـاز بودن مرکـز اطمینان حاصـل نمایید.
شـد  خواهـد  برخـورد  قانـون  برابـر  شـوند  تخلـف  مرتکـب  کـه  داوطلبانـی  بـا   -  2
خواهـد  قـرار  سـازمان  ایـن  آزمون هـای  متخلفـان  فهرسـت  در  آنـان  مشـخصات  و 
آزمون هایـی  در  شـرکت  از  سـال   10 تـا   2 از  داوطلبـان  ایـن  ضمنـاً  گرفـت. 
شـد.  خواهنـد  محـروم  اسـت،  آن  ناظـر  یـا  می نمایـد  برگـزار  سـازمان  ایـن  کـه 
همچنیـن در صورتـی کـه متخلفـان در طول محرومیت اقـدام به ثبت نام در یکـی  مراکز نمایند، 

در هـر مرحلـه از مراحـل آزمون از شـرکت آنـان در آزمون جلوگیری به عمـل خواهد آمد.

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

4 - داوطلبانـی کـه بـا جعـل مـدارک هویتـی سـعی در گمـراه نمـودن مجریـان آزمون 
نماینـد و در آن شـرکت کننـد و تخلـف آنان )حتی پس از دریافت مـدرک ( اثبات گردد، 
برابـر مقـررات برگـزاری آزمون ها، مـدارک مربوط به آنهـا باطل و از شـرکت در آزمون ها 
بـه مـدت 2 تا10سـال محـروم خواهنـد شـد و بـا توجه بـه اینکه جعـل هر گونه اسـناد 
دولتـی و اسـتفاده از سـند مجعـول و شـرکت کردن به جـای داوطلب اصلـی، برابر قانون 
مجـازات اسـالمی )تعزیـرات مصـوب 1375( جـرم تلقـی می شـود و مجـازات کیفری به 
همـراه خواهـد داشـت، ایـن گـروه از متخلفـان بـرای  صـدور احـکام قضائـی بـه مراجع 

قضائـی معرفـی می گردند.
یـادآور می شـود کـه براسـاس قوانین مؤسسـات صاحـب امتیـاز آزمون هـای بین المللی، 
کلیـه مراحـل ثبت نـام آزمون ها بایسـتی شـخصاَ توسـط شـخص متقاضی انجام شـود و 
در صـورت عـدم رعایـت شـرایط ثبت نام، از شـرکت متقاضی در آزمـون ممانعت به عمل 
خواهـد آمـد و در صـورت مشـاهده هرگونه تخلـف در این زمینـه با افراد یا شـرکت های 
سـودجو کـه به روش هـای مختلف اقدام به ثبت نـام متقاضیـان در آزمون های بین المللی 

می نماینـد برخـورد قانونی خواهد  شـد.

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 کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست داوطلبان به روش الکترونیکی
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طی سال های اخیر و بر اساس مصوبات مراجع قانونی مربوطه، سوابق تحصیلی سال 
یازدهم متوسطه، نقش تعیین کننده ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی ایفا نموده است؛ به طوری که سوابق تحصیلی سال یازدهم متوسطه 
داوطلبان آزمون سراسری، هم اکنون یکی از عوامل مهم تعیین کننده کیفیت رشته محل 

قبولی داوطلب در آزمون سراسری است.
شرکت تعاونی خدمات آموزشی، با استفاده از بیش از دو دهه تجربه در طراحی و برگزاری 
 آزمون های آزمایشی برای آمادگی دانش آموزان دوره متوسطه، برای سال تحصیلی 1399- 1400 
اقدام به طراحی آزمون های تابستانه، مرحله ای و جامع برای دانش آموزان پایه یازدهم 
)سال دوم دوره دوم متوسطه( نموده است. این آزمون ها، با ماهیتی جدید از نظر محتوا، 
بودجه بندی و اجرا، گامی مؤثر در جهت پاسخگویی به نیاز موجود داوطلبان در این زمینه 
است که امید است مورد توجه دانش آموزان عزیز و همچنین مشاوران و دست اندرکاران 

دبیرستان ها قرار گیرد.

آزمون های آزمایشی سنجشِ  یازدهم دارای ویژگی های زیر می باشد:
برای شرکت در  آماده نمودن دانش آموزان  P ارائه سؤاالت مفهومی تستی که ضمن 
امتحانات سال یازدهم، زمینه آشنایی و مهارت این عزیزان را برای پاسخگویی به سؤاالت 

آزمون سراسری سال بعد، برای دانش آموز فراهم می نماید؛
P بودجه بندی منابع درسی بر اساس برنامه درسی دبیرستان ها؛

P ارائه کارنامه تحلیلی پیشرفت تحصیلی در هر آزمون و مقایسه با آزمون های قبل؛
P ارائه گزارش های تحلیلی، مقایسه ای و مدیریتی برای دبیرستان هایی که دانش آموزان 

سال یازدهم خود را به صورت گروهی در این آزمون ها شرکت می دهند؛
P ارائه نتیجه نمرات آزمون به شرکت کنندگان بالفاصله پس از پایان هر آزمون.

نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است، ضمنًا زمان شروع ثبت نام 
از روز دوشنبه مورخ 23 / 04 / 99 مي باشد:
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نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش یازدهم:
این آزمون ها در 3 فاز کلی»تابستانه، مرحله ای و جامع« و در 13 نوبت برگزار می شوند.

فاز اول، آزمون های تابستانه است که در سه نوبت و در ماه  های مرداد و شهریور 99 
برگزار خواهند شد. هدف اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مرور کلی مطالب کتاب های 

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

تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.
فاز دوم، آزمون های مرحله ای است که در هشت نوبت از ابتدای سال تحصیلی تا پایان 
اسفند 99 برگزار خواهند شد. آزمون های مرحله ای بر اساس تقسیم بندی منابع درسی 
برگزار می شود؛ به طوری که در هر مرحله از آزمون، طبق تقسیم بندي هاي انجام شده، از 
داوطلبان امتحان به عمل می آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر مرحله، از قسمت یا قسمت های 
مربوط به مراحل قبل نیز امتحان گرفته می شود؛ لیکن در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با 
تأکید بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون 
قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با این تأکید که بیشتر 

سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
فاز سوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت در ماه های فروردین و اردیبهشت برگزار 
خواهد شد. هدف این آزمون ها، آشنایی کامل دانش آموزان با پرسش های چهارگزینه ای 

همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1400 است.
پس از برگزاری هریک از آزمون های مرحله ای و همچنین آزمون های جامع، کارنامه ای با 
اطالعات بسیار مفید و ارزنده شامل نمره خام دروس، میانگین نمرات خام نفرات برتر، رتبه 
در هر درس و رتبه کل در مقایسه با داوطلبان شهر، استان و کشور و نمره کل عمومی و 
اختصاصی در زیرگروه های آزمایشی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد تا داوطلبان بر اساس 
اطالعات مندرج در این کارنامه ها از میزان آمادگی خود در هر مرحله از آزمون آگاهی یافته 
و نسبت به رفع نقاط ضعف خود تا برگزاری آزمون مرحله بعد اقدام نمایند و در نهایت نیز با 
شرکت در آزمون ها، آمادگی الزم را برای شرکت در امتحانات نهایی سال 1400 کسب  نمایند.

آزمون هاي  کارنامه  و  جلسه  به  ورود  کارت  اینترنتی  توزیع  نحوه  و  زمان 
آزمایشی سنجش:

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

می نمایند.
کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم، در بعدازظهر همان روز 
 www.sanjeshserv.ir :برگزاری هر آزمون، از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی 

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارۀ:

 آزمون هاي آزمایشي 
سنجِش یازدهــم

ویژه دانش آموزان پایه یازدهم 

)سال دوم دوره دوم متوسطه(
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منتشر می گردد. ضمناً به اطالع دانش آموزان می رساند که محاسبه نمره کل آزمون های 
آزمایشی، بر اساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد 
شد. همچنین نمره آزمون دروس عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و بر اساس 
نمره آزمون عمومی )با توجه به ضرایب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه 
به ضرایب( تقسیم  بر مجموع کل ضرایب محاسبه می شود، که این امر می تواند تجربه 

مناسبی برای دانش آموز در ارتباط با شرکت در آزمون سراسری سال بعد باشد.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

مبلغ هرآزمون جامعمبلغ هر آزمون تابستانه یا مرحله ای

500.000650.000

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
گردیده است تا دانش آموزان عزیز، در صورت تمایل، بتوانند آزمون های سنجِش یازدهم را 
به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یک از آزمون ها ثبت نام نمایند؛ به عنوان مثال، 

دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و یک نوبت آزمون جامع باشد.
البته با توجه به اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی است 
كه هر یک مکمل دیگری است و شركت در تمامی آنها، دانش آموز را گام به گام 
آماده تر می نماید، لذا توصيه می شود كه دانش آموزان عزیز، در كليۀ آزمون های 

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

اینترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شایان ذکر است که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی دانش آموز، 

برنامه ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را محاسبه و ارائه می نماید.

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

ثبت نام در این آزمون ها اقدام و کد رهگیري دریافت نمایند.

نشان دهنده  ثبت نام،  اعتباری  کارت  اینترنتی  خرید  که  است  ذکر  به  الزم 
ثبت نام نهایی دانش آموز نبوده و الزم است که متقاضیان، بعد از خرید کارت 
اعتباری )دریافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لینک ثبت نام مراجعه نموده 

و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و کد پی گیری 16 رقمی دریافت 
نمایند.

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

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

تلفن های: 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمایند.

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

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

آزمون ها دقت الزم را به عمل آورند.
ثبت نام حضوری:

نشانی: به  اینترنتی  سایت  طریق  از  کشور،  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای   ثبت نام 
و  آموزشی  مراکز  داوطلبان،  همچنین  و  است  امکان پذیر   www.sanjeshserv.ir
دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش می توانند، در صورت تمایل، با مراجعه 
حضوری به دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: تهران، پل کریم خان 
زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان  شهید نژادکی، روبروی کالنتری 105 سنایی، پالک 

30، تلفن: 88321455 نسبت به ثبت نام در این آزمون ها در ساعات اداری اقدام نمایند.

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

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

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

گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي

اطالعیۀ بسیــــار مهم  شرکـــت تعاونی خدمات آمــوزشی

با توجه به استفاده غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش در 

کتاب های خود و همچنین انتشار و فروش غیرقانونی این سؤاالت در سایت های اینترنتی، 

فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، همان طور که ممنوعیت هرگونه استفاده و انتشار 

این سؤاالت درج  به هر طریق در نسخة چاپی  آزمایشی سنجش  سؤاالت آزمون های 

گردیده است، بار دیگر یادآور می شود که حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤاالت آزمون های 

آزمایشی سنجش به هر روش )الکترونیکی، استفاده در کانال های تلگرام، سایت ها و ...( 

در هر مقطع زمانی، برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی )حتی با ذکر منبع( ممنوع 

است؛ به عبارت دیگر، استفاده از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش، منحصراً متعلق به 

پدیدآورنده آن، یعنی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 

کشور، بوده و استفاده از این سؤاالت برای سایر مؤسسات و ناشران آموزشی به کلی ممنوع 

است و این موضوع محدود به دورة زمانی خاصی نیست. بدیهی است که این شرکت، 

اقدامات قانونی الزم را در مورد متخلفان از این امر به عمل خواهد آورد.

شرکت تعاونی خدمات آموزشی
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