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یادداشت  هفته ساعت 24  امروز :

آخرین مهلت انتخاب رشته،  
ویرایش و اصالحات دفترچه 
آزمون سراسری سال 1399

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 برگزاری مرحله نهایی بیست و 
پنجمین المپیاد  علمیـ  دانشجویی 

کشور در سال 1399

چند نكته درباره انتخاب رشته 
آزمون سراسري 99

ضرایب و میزان تأثیر سوابق تحصیلي

در آزمون سراسري سال 1399

چگونه رشته دانشگاهی خود را انتخاب کنیم؟

تمدید مهلت ثبت نام در 

جشنواره بین المللی خوارزمی
جشنواره  چهارمین  و  سی  در  ثبت نام  زمان 
تمدید  مهرماه  پایان  تا  خوارزمی،  بین المللی 

شد. 
در  مدارک  ارسال  و  الکترونیکی  ثبت نام  مهلت 
خوارزمی،  بین المللی  جشنواره  چهارمین  و  سی 

تا 30 مهرماه 1399 تمدید شد.
بر اساس این گزارش، عالقه مندان می توانند طرح های 
خود را در قالب هجده گروه تخصصی و در محورهای 
»پژوهش های  »بنیادی«،  فناوری  و  پژوهش  
و  نوآوری«  توسعه ای«،  »طرح های  کاربردی«، 

»ابتکار« به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
پژوهشگران، نوآوران، فناوران، کارآفرینان، صنعتگران، 
طرح،  ارائه  منظور  به  اندیشه،  صاحبان  و  نخبگان 
می توانند به پایگاه اطالع رسانی جشنواره بین المللی 
  www.khwarizmi.ir:نشانی به  خوارزمی 
جشنواره،  این  راهنمای  مطالعه  با  و  کرده  مراجعه 
شده  یاد  سامانه  در  الکترونیکی  ثبت نام  به  نسبت 

اقدام کنند.
طرح ها  بررسی  برای  علوم،  وزارت  اعالم  اساس  بر 
و  طرح  کامل  گزارش  ارائه  تخصصی،  گروه های  در 

پرداخت هزینه ثبت نام، الزامی است.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 نتایج آزمون کارشناسی ارشد 
حافظان قرآن مجید
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   هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
   سال بیست و پنجم ، شماره  26 ، شماره پیاپی  1194 

  هفتم مهر ماه سال  1399
   صاحب امتیاز : سازمان سنجش آموزش کشور

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

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

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

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

email:peyk@sanjesh.org :صندوق الکترونیکی   

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

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

hefazatazmon@sanjesh.org

با توجه به  آنکه انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسري 
سال 1399 تا پایان امروز دوشنبه 7 مهر ماه ادامه دارد، 
الزم دیدیم که »یادداشت هفته« این شماره را به یادآوري 
چند نکته الزم در این زمینه براي راهنمایي این عزیزان 

اختصاص دهیم. این نکته ها به قرار زیر است:
یا  گروه  تحصیلي  هاي  رشته  مي توانند  داوطلباني   -1
از  )اعم  یا دوره هاي مختلف  گروه هاي آزمایشي و دوره 
متمرکز و نیمه متمرکز( دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي را انتخاب نمایند که بر اساس نتیجه اولیه، مجاز به 
یا  آزمایشي و دوره  یا گروه هاي  انتخاب رشته در گروه 

دوره هاي مورد نظر شده باشند.
2- آن گروه از داوطلباني که در دو یا سه گروه آزمایشي 
یا سه  اولیه خود در دو  نتیجه  بر اساس  شرکت کرده و 
اند،  شده  رشته  انتخاب  به  مجاز  مربوط  آزمایشي  گروه 
را  خود  عالقه  مورد  هاي  رشته  کد  کلیه  که  است  الزم 
از طریق سایت  آزمایشي مربوط  از گروه هاي  از هر یک 
سازمان سنجش (www.sanjesh.org) انتخاب کرده 
و آنها را منحصراً در یک فرم انتخاب رشته از اولویت 1 تا 

150 وارد کنند.
3- با توجه به اینکه گزینش داوطلبان در کد رشته هاي 
انتخابي، بر اساس نمره کل اکتسابي در زیرگروه ها و با 
رعایت سایر ضوابط و شرایط صورت مي پذیرد، بنابراین، 
اولویت کد رشته هاي انتخابي در فرم انتخاب رشته هاي 
تحصیلي، صرفاً تقدم و تأخر یا عالقه داوطلب را به ادامه 
تحصیل در هر یک از رشته محل هاي انتخابي او تعیین 

مي کند و تأثیري در پذیرفته شدن وي ندارد. 
4- مطالب مندرج در دفترچه هاي راهنماي شماره 1 و 2 
آزمون سراسري سال 1399 و همین طور اطالعیه هاي 
و  سازمان  سایت  و  سنجش  پیک  نامه  هفته  در  مندرج 
همچنین مفاد و مطالب »ویژه نامه راهنماي انتخاب رشته 
آزمون سراسري 1399« را به طور دقیق مطالعه کنید و 

به ضوابط و شرایط نیز توجه داشته باشید. 
فرم  سنجش،  سازمان  سایت  به  مراجعه  از  قبل   -5
پیش نویس انتخاب رشته را تکمیل کنید و عناوین رشته 
و دانشگاه هایي را که انتخاب کرده اید، به صورت دقیق 

بنویسید و از صحت آنها اطمینان یابید.
6- تمام مراحل انتخاب رشته را که با عنوان »گام« در برنامه 
انتخاب رشته تعریف شده است، با دقت و به صورت کامل 
اعالم  برنامه  این  که  و خطاهایي  تذکرات  به  و  کنید  طي 

مي کند توجه کرده و آنها را برطرف نمایید.
دریافت  کامل  طور  به  شما  اطالعات  که  صورتي  در   -7
عنوان  به  رقمي«   15 »رسید  یک  سیستم  باشد،  شده 
این  کند.  مي  ارائه  شما  به  رشته  انتخاب  دریافت  رسید 

رسید، پس از انجام کامل مراحل ارسال اطالعات، در یک 
صفحه مجزا ارائه مي شود و تا زماني که این رسید به شما 

ارائه نشده، انتخاب رشته شما پایان نیافته است. 
از بخش »مشاهده اطالعات«،  از دریافت رسید  8- پس 
فرم  در  خود  انتخابي  هاي  رشته  کد  فهرست  از  حتماً 
انتخاب رشته اینترنتي که باالي آن، رسید انتخاب رشته 
یک  است،  شده  درج  چاپي  نسخه  شماره  و  رقمي   15
نسخه چاپي تهیه کرده و به دقت آن را بازبیني و مشاهده 
کنید و در صورت مشاهده اشکال در کد رشته محل هاي 
بخش  به  مراجعه  با  رشته،  انتخاب  فرم  در  شده  درج 
ویرایش فرم انتخاب رشته، آن را اصالح کنید. الزم است 
که پرینت فهرست کد رشته محل هاي انتخابي را تا زمان 
اعالم نتایج نهایي،  به صورت محرمانه نزد خود نگهداري 

نمایید.
مواد  همچنین  و  تحصیلي  هاي  رشته  انتخاب  نحوه   -9
امتحاني و ضرایب دروس هر یک از رشته هاي تحصیلي 
هاي  زیرگروه  در  و  آزمایشي  هاي  گروه  از  یک  هر  )در 

مربوط به آنها( در همه دوره ها یکسان است. 
به  اولیه، مجاز  نتیجه  اساس  بر  داوطلباني که  تنها   -10
مؤسسات  و  ها  دانشگاه  روزانه  دوره  هاي  رشته  انتخاب 
را  ها  رشته  گونه  این  توانند  اند، مي  عالي شده  آموزش 

انتخاب کنند. 
تحصیلي  هاي  رشته  از  یک  هر  در  شدن  پذیرفته   -11
عنوان  به  متمرکز(  نیمه  یا  متمرکز  از  )اعم  روزانه  دوره 
یک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولي در آزمون سراسري 

تلقي مي شود. 
تواند  مي  داوطلب  هر  که  است  یادآوري  به  الزم   -12
متقاضي یک گروه آزمایشي اصلي )علوم ریاضي و فني، 
آزمایشي هنر و  انساني( و دو گروه  علوم تجربي و علوم 
زبان هاي خارجي شود. بدیهي است که یک داوطلب نمي 
گروه هاي  از  آزمایشي  گروه  دو  متقاضي  همزمان  تواند 
ریاضي  علوم  آزمایشي  هاي  گروه  یعني  اصلي،  آزمایشي 

و فني، علوم تجربي و علوم انساني شود.
به  مربوط  ضوابط  و  شرایط  به  رشته،  انتخاب  در   -13
دوره ها، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و رشته ها 
توجه داشته باشید و کد رشته هایي را انتخاب کنید که 
عالوه بر اینکه بر اساس کارنامه، اجازه انتخاب آنها به شما 
داده شده است، شرایط و ضوابط آن کد رشته ها را نیز 

دارا باشید. 
در  به هیچ وجه  کارنامه شما،  در  مندرج  رتبه کل   -14
گزینش مؤثر نیست؛ بنابراین، الزم است که هنگام انتخاب 
رشته، فقط به رتبه هاي خود در زیرگروه ها توجه کنید. 
در تمام انتخاب هاي مهم زندگي تان موفق باشید

چند نكته درباره انتخاب رشته آزمون سراسري 99

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند: 
اینکه  مگر  قیامت،  روز  در  نیست  کس  هیچ 
)ع(  حسین  امام  کاش  اي  که  مي کند  آرزو 
مي بیند  که  هنگام  آن  بودم؛  کرده  زیارت  را 
زّوار آن حضرت چه مي کنند و چقدر نزد  با 

خداوند مورد کرامت قرار مي گیرند. 

از کفارۀ گناهاِن بزرگ، فریادخواه را به فریاد 
رسیدن است، و غمگین را آسایش بخشیدن.

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند:
نماز، کلید همة خوبي هاست.



 

 

3   7 مهر 1399 سال بیست و پنجم ، شماره 26

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 تمدید مهلت ثبت نام پذیرش دوره  کاردانی فنی 

و دوره کاردانی حرفه ای»ناپیوسته« 

نظام آموزش مهارتی دانشگاه 

جامع علمیـ  کاربردی مهرماه 1399
ـــای  ـــه راهنم ـــار دفترچ ـــورخ 99/06/10 و 99/6/23 و انتش ـــاي م ـــرو اطالعیه ه پی
پذیـــرش دوره  کاردانـــی فنـــی و دوره کاردانـــی حرفه ای»ناپیوســـته« نظـــام 
ـــال 1399 و  ـــاه س ـــردی مهر م ـــی ـ کارب ـــع علم ـــگاه جام ـــی دانش ـــوزش مهارت آم
ـــات  ـــد و اصالح ـــته های جدی ـــالم رش ـــوص اع ـــورخ 1399/6/18 درخص ـــه م اطالعی
مربـــوط بـــه دفترچـــه راهنمـــاي مذکـــور، بـــه اطـــالع مي رســـاند بـــه منظـــور 
فراهـــم نمـــودن تســـهیالت بیشـــتر بـــراي آن دســـته از متقاضیانـــی کـــه تـــا 
تاریـــخ 99/06/27 بـــراي ثبت نـــام اقـــدام ننموده انـــد، ترتیبـــي اتخـــاذ گردیـــده 
اســـت کـــه عالقه منـــدان بتواننـــد تـــا پایـــان روز چهارشـــنبه مـــورخ 99/07/16 
نســـبت بـــه ثبت نـــام و انتخـــاب رشـــته در ایـــن پذیـــرش اقـــدام نماینـــد؛ لـــذا 

ـــس  ـــده و پ ـــه ش ـــر گرفت ـــت در نظ ـــه در مهل ـــرورت دارد ک ـــان، ض ـــه متقاضی هم
از مطالعـــه دقیـــق دفترچـــه راهنمـــاي مربـــوط و مندرجـــات اطالعیـــه مـــورخ 
ــه  ــبت بـ ــه و نسـ ــازمان مراجعـ ــن سـ ــاني ایـ ــه درگاه اطالع رسـ 1399/6/18، بـ

ــد. ــدام نماینـ ــام اقـ ثبت نـ
ضمنـــاً آن دســـته از متقاضیانـــی کـــه قبـــاًل نســـبت بـــه ثبت نـــام و انتخـــاب 
رشـــته در ایـــن پذیـــرش اقـــدام نموده انـــد، مي تواننـــد، در صـــورت تمایـــل، تـــا 
ـــود  ـــي خ ـــته هاي انتخاب ـــش کدرش ـــا ویرای ـــاهده ی ـــه مش ـــبت ب ـــوق، نس ـــخ ف تاری

ـــد. ـــدام نماین اق
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 تمدید مهلت ثبت نام پذیرش دوره  مهندسي فناوري 
و دوره کارشناسي حرفه ای »ناپیوسته« 
نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع 

علمی ـ کاربردی مهرماه 1399
پیرو اطالعیه هاي مورخ 99/06/11 و99/06/23 و انتشار دفترچه راهنمای پذیرش 
دوره  مهندسي فناوري و دوره کارشناسي حرفه ای »ناپیوسته« نظام آموزش مهارتی 
مورخ  اطالعیه  همچنین  و   1399 سال  مهر ماه  کاربردی  ـ  علمی  جامع  دانشگاه 
دفترچه  به  مربوط  اصالحات  و  جدید  رشته های  اعالم  خصوص  در   1399/6/18
راهنماي مذکور، به اطالع مي رساند به منظور فراهم نمودن تسهیالت بیشتر براي 
آن دسته از متقاضیاني که تا تاریخ 99/06/27 براي ثبت نام اقدام ننموده اند، ترتیبي 
اتخاذ گردیده است که عالقه مندان بتوانند تا پایان روز چهارشنبه مورخ 99/07/16 
نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در این پذیرش اقدام نمایند؛ لذا همه متقاضیان، 

ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنماي 
مربوط و مندرجات اطالعیه مورخ 1399/6/18، به درگاه اطالع رساني این سازمان 

مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
این  در  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  به  نسبت  قباًل  که  متقاضیانی  از  دسته  آن  ضمناً 
پذیرش اقدام نموده اند، مي توانند، در صورت تمایل، تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده 

یا ویرایش کدرشته هاي انتخابي خود اقدام نمایند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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و  غیردیپلم(   و  )دیپلم  مجید  قرآن  کل  حافظان  از  دسته  آن   اسامي  وسیله  بدین 
کارشناسان رسمي علوم قرآني، که در آزمون کارشناسي ارشد سال 99 شرکت نموده 
و حائز شرایط هستند، اعالم مي شود؛ لذا ضرورت دارد که حافظان محترم با توجه به 

توضیحات ذیل اقدام نمایند.
الف( بنا بر ابالغیه معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
از سال 1398 و بعد از آن، آزمون مستقل شفاهی صحت حفظ برگزار نخواهد 

شد.
مدرک  حداقل  مذکور،  قانون  از  بهره مندی  متقاضیان  که  است  الزم  ب( 
تخصصی مندرج در مصوبه جلسه 573 شورای عالی انقالب فرهنگی )حافظ 
کل  ادارات  همكاری  با  و  کریم  دارالقرآن  سازمان  سوی  از  که  را   )3 درجه 
تبلیغات اسالمی سراسر کشور مطابق مندرجات این اطالعیه برگزار می شود، 

ارائه نمایند.
ج( حافظان محترم قرآن دارای مدرک دیپلم و غیردیپلم، که اسامی آنها در 
جدول ذیل درج شده است، الزم است که مدارک زیر را تا تاریخ 99/7/30 
آموزش کشور، صندوق پستي 15875-4378  به آدرس: سازمان سنجش 

حوزه معاونت فني و آماري ارسال نمایند:
ج-1( تصویر شناسنامه )صفحه اول و در صورت لزوم صفحه توضیحات(. 

ج-2( تصویر کارت ملی.
ج-3( دو قطعه عكس 4*3 تمام رخ، تهیه شده در سال جاری )پشت نویسی 

شده(.
ج-4( تصویر مدرک تخصصي صحت حفظ )حداقل درجه 3( که در دفاتر 

اسناد رسمي برابر اصل شده باشد.
د( حافظان داراي مدرک کارشناسي رسمي علوم قرآني، که دارای حداقل 
از  استفاده  براي  که  است  الزم  هستند،  حفظ   3 درجه  تخصصی  مدرک 
سنجش  سازمان  آدرس:  به  را  زیر  مدارک   99/07/30 تاریخ  تا  تسهیالت، 
آموزش کشور، صندوق پستي: 4378-15875 حوزه معاونت فني و آماري 

سازمان  ارسال نمایند:
د-1( تصویر مدرک کارشناسي رسمي علوم قرآني با گرایش هاي علوم قرآن 
مجید، تفسیر قرآن مجید، فنون قرائت مجید، تالوت و کتابت قرآن مجید، 
تربیت معلم قرآن و تربیت مربي عقیدتي سیاسي، الهیات و معارف اسالمي 

با گرایش علوم قرآن و حدیث.
برابر  اسناد رسمي  دفاتر  در  که  د-2( تصویر مدرک تخصصي صحت حفظ 

اصل شده باشد.
د-3( فهرست رشته  ها و دانشگاه هاي انتخابي در مجموعه امتحاني الهیات 
و معارف اسالمي ) کد رشته 1111(- این فهرست از دفترچه شماره 2 آزمون 

کارشناسي ارشد قابل بهره برداري است.
ض ( دارندگان دیگر مدارک کارشناسي غیر علوم قرآني، حق استفاده از این 

تسهیالت را ندارند.
قانون  تسهیالت  از  گذشته   سال هاي  در  که  مجید،  قرآن  کل  (حافظان  غ 
از  استفاده مجدد  استفاده کرده اند، حق  باالتر  و  اعطاي مدرک کارشناسي 

این تسهیالت را  نخواهند داشت.
ی( ضوابط ثبت نام و آیین نامه آزمون هاي ارزیابي و اعطاي مدرک تخصصي 

به حافظان قرآن کریم، که از سوی سازمان دارالقرآن کریم اعالم شده است، 
به شرح ذیل است:

حافظان  به  تخصصي  مدرك  اعطاي  و  ارزيابي  آزمون های  معرفی   -1
قرآن كريم

 )573( اساس مصوبه جلسه  بر  که  کریم مي رساند  قرآن  اطالع حافظان محترم  به 
تسهیل  و  سامان دهي  منظور  به  و   )84/9/8( مورخ  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي 
دارالقرآن  به حافظان کالم وحي، سازمان  اجرایي کشور  خدمت رساني دستگاه هاي 
الکریم، با همکاري ادارات کل تبلیغات اسالمي سراسر کشور، آزمون هاي »ارزیابي و 
اعطاي مدرک تخصصي به حافظان قرآن کریم« را مطابق توضیحات و ضوابط ذیل 

برگزار مي نماید.
الزم به ذکر است که داوطلبان شرکت در آزمون هاي اعطاي مدرک کارشناسي 
و باالتر حفظ )از طریق سازمان سنجش آموزش کشور( ضرورتًا باید نسبت به 

کسب حداقل مدارک درجات ذیل )حافظ درجه 3( اقدام نمایند.

الف- درجات اعطايي و شرايط الزم:

ب- شرايط عمومي ثبت نام:
1- حفظ کل قرآن کریم.
2- داشتن تابعیت ایراني.

ج- مدارك الزم برای ثبت نام:
1- تصویر صفحه اول شناسنامه.

2- تصویر کارت شناسایي ملي )پشت و رو(.
3- تصویر عکس متقاضي با زمینه روشن.

درج   )4 )جدول  آزمون  ضوابط  در  آزمون ها،  در  حضور  از  معافیت  عناوین  تذكر: 
گردیده است و بارگذاری مدارک آنها در زمان ثبت نام، الزامی است

تذكرات مهم:
مدارک،  بودن  ناقص  ثبت نام،  فرم  اطالعات  )عدم صحت  اشکال  هرگونه  تبعات   -1
بزرگ یا کوچک بودن اندازه عکس و ... ( در مدرک ارسالي، برعهده داوطلبان شرکت 

در آزمون ها خواهد بود.
2- در صورت قبولي در هر یک از رشته ها، ارسال رونوشت شناسنامه و کارت ملي 
به همراه یک قطعه عکس پشت نویسي شده ضروري خواهد بود و امکان استفاده از 

تصاویر ارسالي در مدارک و گواهینامه هاي پایاني وجود نخواهد داشت.
3- مدرک مورد نیاز برای حافظان متقاضي شرکت در آزمون اعطاي مدرک 
کارشناسی و باالتر سازمان سنجش آموزش کشور، حداقل درجه 3 است و 

لذا حضور آنها در آزمون هاي مراحل سوم و چهارم، الزامي نیست.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 نتایج آزمون کارشناسی ارشد حافظان قرآن مجید
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د- زمان بندي فرآیند آزمون هادر سال 1399:

تذكرات مهم:
1- مدرک تخصصی مورد نیاز برای حافظان متقاضي شرکت در آزمون اعطاي 
مدرک  حداقل  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  باالتر  و  کارشناسی  مدرک 
الزامي  چهارم،  و  سوم  مراحل  آزمون هاي  در  ایشان  حضور  و  بوده  درجه3 

نیست.
2- شرط ورود به هر مرحله از آزمون ها، قبولي در مرحله قبل از آن است.

3- حضور متقاضیان دریافت مدارک درجه 3، در مراحل اول و دوم آزمون، و متقاضیان 
 دریافت مدرک درجه 2 در مراحل اول، دوم و سوم و متقاضیان دریافت مدرک درجه 1 در

تمامي مراحل آزمون )ذکر شده در جدول 3(  الزامي است.
4- زمان و مكان برگزاري آزمون ها در استان ها در هر سال متغیر بوده و از سوی 
تعیین  جداگانه  طور  به  استان  هر  اسالمي  تبلیغات  کل  ادارات  و  الکریم  دارالقرآن 
خواهد شد و اطالعات دقیق آن، ضمن درج در کارت ورود به جلسه آزمون، از طریق 

سایت تالوت به نشانی:  www.telavat.com نیز اعالم خواهد شد. 
 5- ورود به محل آزمون ها، صرفاً با کارت داوطلبي آزمون انجام مي پذیرد و کارت 
ورود به جلسه آزمون نیز از یک هفته قبل از برگزاری آزمون، از طریق سایت تالوت 

قابل دریافت خواهد بود.

تخصصی  مدرک  اعطاي  دبیرخانه  سوي  از  مذکور  معافیت هاي  پذیرش   :1 تبصره 
به حافظان، منوط به اسکن و ارسال مدرک یا نامه تآییدیه سازمان مربوط در زمان 

ثبت نام بوده و به درخواست هاي پس از اتمام ثبت نام، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره 2: ضرورت دارد که کلیه افراد مشمول موارد فوق نیز، همچون سایر متقاضیان، 
در تمامي فرآیندهاي ثبت نام شرکت نمایند. 

بین  از  فرد  براي  را  معافیت  شرایط  از  استفاده  آزمون،  در جلسه  تبصره3: حضور 
مي برد.

2- آيين نامه و ضوابط آزمون هاي ارزيابي و اعطاي مدرك تخصصي به 
حافظان قرآن كريم 

الف( شرايط  و ضوابط آزمون مرحله اول )كتبي(

را  دیگر  و 20 درصد  مفاهیم  و  ترجمه  را  اول  مرحله  آزمون  1-80 درصد سؤاالت 
سؤاالت ُحسن حفظ تشکیل مي دهند.

2- سؤاالت آزمون مرحله اول، براساس ترجمه هاي رایج قرآن و از آیات و عبارات 
پرکاربرد طرح خواهد شد و شرکت کنندگان مي توانند یکي از ترجمه هاي رایج را 

)به دلخواه( مطالعه نمایند.
3- سؤاالت هر جزء، شامل: 5 سؤال )چهار سؤال ترجمه و یک سؤال حفظ( بوده و به 

صورت کتبي و چهارگزینه اي است.
4- حدنصاب قبولي آزمون مرحله اول به شرح ذیل است:

5- هر سه پاسخ غلط، یک نمره منفي دارد.
6- شرایط و عناوین معافیت هاي این مرحله در جدول 4 بیان شده است.

ب( شرايط و ضوابط آزمون مرحله دوم )شفاهي(
در این مرحله که به صورت شفاهي برگزار مي شود، صحت حفظ مورد ارزیابي قرار 

مي گیرد.
این مرحله به صورت شفاهي )براساس قرآن هاي 15 سطري( پرسیده  1- سؤاالت 

خواهد شد.
2- تالوت حافظاني که در بخش ُحسن حفظ، حدنصاب الزم را کسب نمایند، پس از 
استماع مجدد در بخش هاي تجوید، صوت، لحن و وقف و ابتداء نیز به صورت جداگانه 

ارزیابي خواهد شد.
3- حدنصاب قبولي مرحله دوم به شرح ذیل است:

4- شرایط و عناوین معافیت هاي این مرحله، در جدول 4 بیان شده است

ج( شرايط و ضوابط آزمون كتبی مرحله سوم )ترجمه و مفردات(- ويژه 
حافظان كل مجاز برای دريافت مدرك درجه 2

تذکر مهم: مدرک مورد نیاز برای حافظان متقاضي شرکت در آزمون اعطاي 
مدرک کارشناسی و باالتر سازمان سنجش آموزش کشور، حداقل درجه 3 
است و لذا حضور ایشان در آزمون هاي مراحل سوم و چهارم، الزامي نیست.
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1- هر جزء شامل 6 سؤال )چهار سؤال ترجمه و دو سؤال مفردات( است.
2- سؤاالت به صورت کتبي، تستي و چهارگزینه اي است.

3- حدنصاب قبولي مرحله سوم:

4- هر سه پاسخ غلط، یک نمره منفي دارد.
ا... سیدعلي اکبر قرشي،  5- منبع سؤاالت مفردات: کتاب قاموس قرآن، تألیف آیت 
ا... مکارم  انتشارات دارالکتب االسالمیه، و منبع سؤاالت ترجمه، ترجمه قرآن آیت 

شیرازي است.

د( شرايط و ضوابط آزمون كتبی مرحله چهارم )تفسير و علوم قرآني(-  
ويژه حافظان كل مجاز برای دريافت مدرك درجه 1

سوم، - 1 تا  اول  مرحله  در  که  است  حافظاني  ویژه  آزمون ها،  از  مرحله  این 
در  شده  تأیید  تدریس  سابقه  سال   10 داراي  و  کرده  را کسب  الزم  حدنصاب هاي 

زمینه حفظ قرآن کریم باشند.
2-1- بعد از تأیید سوابق 10 ساله از سوی شوراي کارشناسي، به افراد تأیید شده، 
شش ماه فرصت مطالعه داده خواهد شد و زمان و مکان دقیق آزمون این مرحله، طبق 

نامه به اطالع آنها خواهد رسید.
2- سؤاالت به صورت کتبي، )تشریحي و چهار گزینه اي( و تعداد، امتیازات و حدنصاب 

قبولي به شرح جدول شمارۀ 8 است.

3-1- هر سؤال تستي، یک امتیاز و هر سؤال تشریحي داراي 2 امتیاز است.
3-2- هر سه پاسخ غلط )در بخش سؤاالت چهار گزینه اي( یک نمره منفي خواهد 

داشت.
3-3- منبع سؤاالت علوم قرآني: کتاب علوم قرآني، تالیف آیت ا... معرفت، انتشارات 

سمت.
3-4- منبع سؤاالت تفسیر: تفسیر نمونه )تالیف آیت اهلل مکارم شیرازي( بدون نکات 

تفسیري شامل سوره  های:
توبه، هود، یوسف، اسراء، نحل،  انفال،  مائده،  بقره، آل عمران، نساء،  حمد، 
مومنون، احزاب، حجرات، انسان، یس، لقمان، قیامه، صف، جمعه، منافقون، 
تغابن، روم، عنكبوت، دخان، واقعه، ملك، الرحمن، حشر، حدید و جزء سي ام 

قرآن کریم 
متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر، مي توانند طی روزهای غیر تعطیل اداری، از 
ساعت 9 صبح الي 12 ظهر با شماره تلفن دبیرخانه ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی 

به حافظان قرآن کریم )66956068-021( تماس حاصل فرمایند. 

داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم
نام پدرنامنام خانوادگيردیفنام پدرنامنام خانوادگيردیف

صفراسماعيلجمال زهي68محمدعليزكيهابراهيمي1
خدابندهیوسفجمال زهي69علي اكبرعفتابراهيمي2
عليفاطمهجمالي70مصطفيعليرضاآتشكار3
عبدالمجيدمحبوبهجوكار71مباركرستماحمدي4
عباسمطهرهجویناني72محمدنبيمهسااحمدي5
موالبخشمحمدامينجهاندیده73حاتمسعيداخترشناس6
شنبهحميدچاكري74محمدجوادعزت ا...اروميه ئي7
مختارفائزهچمانچي75علي اصغرزهراآزادمنجيري8
حسينابوالفضلچمن فارمد76عبدالكریممسعودآزادیان9

عين ا...فاطمهچوپاني77علي حسينسهيالاسماعيلي10
محمدزینبحاتم زادي78بهروزسجاداسماعيلي11
محمدحسينیونسحاجي حسيني79محمدامينعلياصل عباسي12

 حاجي زاده حسين80محمدمعصومهاصلحي ملكي13
محمدعظيمهآباد

حبيب ا...محمدحاجي صفري81ميثمعارفهآقانوري14

 آقایي زاده15
حميدمحمدحاجي علي اكبر82سيدعسكرسيدكریماميرساالري

غالم حسنفاطمهحسن زاده كواكي83رضااميرحسيناقبالی16
غالمرضاعليحسني اردكاني84غفورمحموداكرمي بوته گز17
محمدصادقمعصومهحسني اردكاني85محمدعليفاطمهآل خان18
حسنعصمتحسين بر86عليعفتآل محمد19
عليسعيدهحسيني87رعدنورالحيدري20
سيدحبيب ا...سيدعليحسيني88حيدرابوالفضلامنيه برازجاني21
سيدعبدالحميدسيدعباسحسيني89علي حسينالهاماميري22

سيدمحمودنجمه الساداتحسيني دره كردي90حسنطاهرهاميري23
سيدمحمدرضيسيدمحمدصادقحسيني زهاني91عليفائزهاميني جزه24

 حسيني شيعي امامي92مرتضيعطيهانيسي25
سيدمحمدطاهره ساداتحجاز

سيدمحمدسيده محدثهحسيني عبدل آبادي93عبدا...خوش نظرایشان قاقا26
كریمراضيهحضوري بخشایش94محمدطاهرهباباخاني سجيراني27
محمدعلياسامهحق دوست95محمدعليمحمدحسينبازوبندي28
عبدالرحيمسيداميدحكيمي96عليرضااميرباطني29
محمدفاطمهحمامي چمگرداني97ابراهيمسپهرباقري30
محمدقاسمزهراحميدي98محمدرضاباقري نسب31
علي اصغرحانيهحيدرپور99غالم رسولفاطمه زهرابامري32
آقافتح ا...محمدحيدري100رضاعلي اكبربدري33
عباسمولودحيدري راراني101نجيب ا...اسماعيلبراهوئي تميز34
پرویزمهردادخاره102عظيممنيرهبراهوئي نظر35
عزتافسانهخانجاني103حسينحانيهبرخورداري36

 خراساني زاده104حميدرضافاطمهبرومندنيا37
حسينفاطمهتيكدري

محمدرسولمهديخرسندي105رحيم بخشمحسنبلوچ38
رسولمتينخرميان اصفهاني106فيض محمداميربلوچ39
محمودزینبخزائيلي107عبدا...زهرابه طلب40
مهدياميررضاخسروي108حسينعنایت ا...بهي41
مصطفيحنانهخلفي109عبدالصاحبصالحبيت عبدالمولي42
جاللمحمدحسينخليلي عنصرودي110مهديمحمدجوادبيدي43
جليلزینبخمسه111عين ا...محمدپازكي طرودي44
محمدشریفآمنهخواجه112جوادسناپرنده45

 خواجه اسماعيلي113غالمحسينعذراپرنده نژاد46
عبدالرحيمانسپشته ئي

محمدصالحمحمدخودكامه114غالمحسينزینبپرنده نژاد47
فياضعليمعصومهخوئيني115محمدرضامحمدجوادپرنيان48
علي اكبرزهراخيراندیش116یوسفنرگسپرهيزكار49
عليرضاروژیندادجو117عبدلمصطفيپوررحمان50
منصورسهيلدرگاهي118ابراهيمزهراپویان منش51
ابراهيممسعوددقيقي رودي119احمدنفيسهپيروي نيا52
عليفرزانهدودانگه120ميثمزینبتافته53
مسعودیاسيندهاقين بذرافشان121عبدا...انيستاو54
سعديعطيهذوالفقاري122محمدجوادزینبترابي55
اصغرزهراذوالفقاري123عباسسمانهترابي زیارتگاهي56
قاسمفاطمهذوقي124دالورابراهيمتوحيدي57
عبدالقيومعبدالرفيعراستگوئي فرزنه ئي125محمدعليعليرضاتوكلي زاده58
جعفرفاطمهربيعي بابوكاني126رحمانریحانهتيموري59
منتظرزهراربيعي فر127سيدیحييسيدحميدرضاجاویدشفيعي60

 رحيم زاده128عليحنانهجعفرآقائي61
مجتبيمحمدحسنكوشكقاضي

محمدنعيمعبدا...رحيمي129محمدعليكریمجعفرنژاد62
محسنریحانهرحيمي130عليرقيهجعفري63
احمدمحمدرحيمي خبير131عليمحمدحسينجعفري64
حاج قليمسلمرحيمي سيد132محسنبهارهجعفري65
اصالنگلزاررضاپور133محمدتقيمحمدصادقجعفري نژاد66
حسنعلياميرحسينرضایي134غالمحسينمحبوبهجعفري یزدي67
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روابط عمومي سازمان 

سنجش آموزش کشور

نام پدرنامنام خانوادگيردیفنام پدرنامنام خانوادگيردیف
شكرا...امينعباسپوركازروني205سعيداميرمحمدرضایي135
فرحانسجادعبدالخاني مطلق206محمدعليمریمرضائي136
اباذرابوالفضلعراقي207احسان ا...الهامرضائي137
سيدمجتبيحسناساداتعلم الهدا208عبدا...عليرفيعي138
سيدرضامعصومه ساداتعلوي209عبدا...محمدرفيعي139
عباسزهراعلوي مهر210محمدمریمرمضاني140
تاج محمدحفيظ ا...علي محمدي211نوريوفارودباري عرب141
هاشممعصومهعليزاده212مجتبيجوادروشن دل رشخوار142
عبدالعليسميهعليزاده لنگان213شاه نظرمحمودریگي143
عبدالعزیزبهزادعمرزهي214عبدا...اسامهریگي144
محمدعليغفاري زاده215رسول بخشمهرا...ریگي145
محمدعليمرجانغالمي216محمدربابرئيسي146
محمدرقيهغالمي217كریم بخشعبدالعزیزرئيسي147
یحيينرگسغالمي چمني218محمدمهديعليزاهدي148
احمدعليفاطمهغالمي كناري219محمدعليمحمدصادقزاهدي فخر149
سيدعليسيدمحمدمهديفاطمي نيا220محمدنبيليالزمانپور150
شكرا...كاظمفتحي221محمدخالدمحمدزندي قشالق جوب151
محمدعليمحبوبهفروتن222حسينزهرازنگویي152
حسيناحمدفقهي223گل محمدعليرضازهيري هاشم آبادي153
اسمعيلفاطمهفالح الجيمي224عليرضافاطمهساجدي فر154
مهديمحمدحسينفياض انوشي225رضابشريسازگار155
فيض احمدفاطمهفياضي226محمدحسينسحاریان پوري156
حسينزهرافيروزپور227غيبعليسعيدهسراني157
ميكائيلنداقاسمي228عليرضامحمدمهديسرگزي پور158
لطف ا...زهراقاسمي229محمدفاطمهسعادتي159
كمالعليرضاقدردان230دیلواقافاطمهسقاوي160
محمدطاهاقربانخانلو231احمدكوكبسلطاني161
حسينعلياحمدقرباني232عليمرادمعصومهسلطاني روزبهاني162
تقيمحمدمهديقرباني233حجتزهراسليمان نژاد163
حسينفاطمهقرباني سيني234محمدعليعليرضاسليمان نيا164
محمدعليمحمدقمري235علي نازمهديسليماني ساردو165
دادشاهجوادقنبرزهي گرگيچ236اكبرنجمهسنایي فر166
مسلمميناقنبري237علي النقيفاطمهسوادپور167
مرتضيمجتبيقيم238سعيدفاطمهسواري168
حسنزهراكاظمي239محمدعليعنایتسياح169
عبدالحكيممحبوبهكامكاررودي240بهروزفاطمهسيار170
خليل ا...عبيدهكبوداني نصرآباد241یدا...حسينسيدي مرغكي171
مهديمریمكثيري حبيب آبادي242حسنعلي اصغرسيفي172
مهديفاطمهكثيري حبيب ابادي243احمدمليحهشاپوري نژاد173
ملك محمدیعقوبكرد244عبدالحسينیوسفشرفي174
شاه نظرعبدالواحدكردراجي245محمدشریفآمنهشرفي زاده175
عبدالرشيدابراهيمكردنيكو246ناصرعليشریفي176
مصطفيصفوراكردي بوزاني247محمدحسنعبداللطيفشعباني177
حسننورا...كرمزهي248محسنزهراشفق178
محمدرضامحمدشهابكریم بيكي249عليسميهشفيعي قهدریجاني179
حسناميركریم طاهري250غالمرضامحمدحسينشكریان180
احمدمحمدمهديكریمي251ميرگلمصطفيشكوري نوبهاري181
فرضعليفاطمهكریمي252غالمرضافاضلهشكيبا182
سبزمرادفاطمهكلهري253علي اكبرعليرضاشوروزي183
مهديمحمدمهديكليشادي254رحيممحمدشهبازي ناروئي184
سيارفرشادكليوندرضایي255رضاعبدالحميدشهلي بر185
سيدعليرضاسمانه ساداتكمال256محب ا...احمدشهنوازي186
محمدعليعليرضاكماليان257مرتضي قلياحمدشياسي187
محمدحدیثهكمرروستا258غالمرضامصطفيشيخي188
محمدمحدثهكمرروستا259سيدحسينحدیثه ساداتشيراني189
غالم محمدمحمدكوشا260محمدحسنعليرضاصادقي190
دادا...ابوبكركوهساري261محمدمحمدابراهيمصافي191
رضافاطمه زهراكياني رناني262هدایتمحمدمهديصالحي رزوه192
اصغرمریمكياني قلعه263حسينزهراساداتصائب193
عليفائزهكيوانفر264غالمعليمحمدمهديصدقي194
عليمحمدكيوانلوشهرستانكي265محمدرضامحمدعمرصدیقي195
رحمان برديیحييگلدي266حسينهماصفایي196
محمدتقيمهديگلشاهي267ابوطالبنفيسهطالبيان اشكذري197
محمدابراهيمحميدهگلي فروشاني268مجيدمحمدطاهري سرچشمه198
اسماعيلمهرانگنجي269رحمتایمانطایفه صالحي199
بهزادحسينالوري لشتغاني270حسينفاطمهطغياني دولت آبادي200
امان ا...فاطمهلطفعليان271رسولمجتبيظهير201
محمدعليمحمدمهديلطفي272محمدعليمعصومهعابدي جنداني202
عقيلرسولمانع بوحميدي273غالمعليعادلي مقدم203
علي نجفزهرامتين274محسنمحمدعاشوري204

نام پدرنامنام خانوادگيردیفنام پدرنامنام خانوادگيردیف
ابراهيمعليرضامهدي زاده المع305عبدالسالمداوودمحبوبي كاریزكي275
علي محمدمجيدمهرابي306حسنرقيهمحسني276
ابراهيماكرممهين روستا307احمدرضاعليرضامحقق277
عبدالعزیزامان ا...ميربلوچ308نعمت ا...عفتمحمدابراهيم278
سيدمحمدباقرسيدمحمدحسينميرزاطباطبایي309عبدالرحمنابوبكرمحمدي279

حسينعليعليرضاميرزائي310محمدرضامهديمحمدي280
حاجي احمدفاطمه زهراميرزائي311عباسپروینمحمدي سليماني281
یوسفعليناشي312احداميرحسينمحمدي قوي دل282
حسينفاطمهناظریان313رحمتمنصورمحمودزهي ریگي283
عيسيمحمدنجفي314سيدمرتضيسيده فاطمهمحمودي284
ایوبليالنجفي315عبدالزهراميالدمحمودیاني285
محسنمهدينجفيان316احمدمریممختاري286
حميداشرف الساداتنخ فروش317غالمحسينفاطمهمختاري حسن آباد287
جاللاحمدنداف زاده318سيدعباسفاطمه ساداتمخملباف288
كاظمعليرضانظري319سيدمرتضيسيدحسينمرادیاني گيزه رود289
مهردادفرزادنوبخت320سيدفخرالدینسيدمحمدیاسينمرتضوي290
حسينعليالياسنوتي زهي321شعبانعليمحمدجوادمسلمي291
اميرعلياميرمحمدنيك خواه322فيض احمدصدیقهمطلوب رودي292
عبدالحميدزبيرواحدي323جعفررقيهمظلومي ابوخيلي293
محمدعليالهاموطن خواه محمدابادي324حميدرضازهرامعصومي مهر294
رضاساراوظيفه دان325مرتضيمهدیهمعيني295
نورمحمدعبدا...هاشمي اصل326حميدقاسممالك296
صادقسيدسجادهاشمي فر327خدادادعليمنجزي297
یدا...راحلههاشميان ادریاني328مهديزینبموحدیان298
سيدجاللمليكاهمراخان باجگيري329سيدحسنسيده الههموسوي299
سيدجاللشكوفههمراخان باجگيري330اژدرسيده سميهموسوي300
سليماناقبالهوت331سيدرسولسيدمحمدحسينموسوي درچه301
محمدمرضيهیزدیان پور332سيدقاسمسيدمهديموسوي نسب302
قاسمطاهرهیزدیان رناني333ناصرمصطفيمومني303
____اختيارزهرامهدوي كرم شاهلو304
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 انتخاب رشته و دانشگاه، کار آسانی نیست و ممکن است که در این فرایند، سؤال های 
بسیاری ذهن ما را به خود مشغول کنند؛ سؤاالتی مانند: چه دانشگاهی را انتخاب 
کنم؟ چه شغلی برای آینده من مناسب است؟ چه نمراتی باید کسب کنم تا بتوانم 
در آن رشته موفق باشم؟ و ... سؤال هایی کلیدی هستند که به طور مستقیم به یک 

تصمیم بزرگ مرتبط است: چه رشته ای را باید انتخاب کنم؟ 
در عمل، صدها رشته برای انتخاب وجود دارند و رشته هایی که دانشگاه های مختلف 
ارائه می کنند نیز با یکدیگر متفاوت هستند؛ اما شما باید رشته ای را انتخاب کنید که 

در آینده، به خاطر تصمیم امروزتان از خودتان راضی باشید. 
 نگران نباشید؛ آن قدر هم که به نظر می رسد انتخاب رشته کار سختی نیست. در 
شما  سپس  و  می پردازیم،  کنید  توجه  آن  به  باید  این زمینه  در  که  نکاتی  به  اینجا 
با مشاوره و کمک گرفتن از افراد متخصص می توانید رشته مناسب خود را انتخاب 

کنید. 
در اینجا به شما کمک می کنیم که:

* چرا انتخاب رشته دانشگاهی مناسب مهم است؟
* چگونه رشته ای را انتخاب کنیم که برای ما و آینده مان مناسب باشد؟

* چگونه بفهمیم که واقعاً چه رشته دانشگاهی را می پسندیم؟

1. عاليق، ارزش ها و توانايی های خود را شناسايی كنيد
 از خود نپرسید که »چه رشته ای را باید انتخاب کنم؟« سؤال درست این است که 

»چه رشته ای برای من مناسب است؟«
اولین قدم در انتخاب رشته مناسب برای شما، تشخیص درست زمینه های تحصیلی 
متفاوتی  دسته های  به  می تواند  خود  این  و  است  ارزشمند  و  مهم  برایتان  که  است 

تقسیم بندی شود که یک به یک به آنها می پردازیم:
* رشته دانشگاهی خود را متناسب با توانایی هایتان انتخاب کنید

دهید.  انجام  می توانید  شما  که  است  چیزی  آن  معنای  به  توانایی ها  کلی،  طور  به 
فهمیدن اینکه شما در چه زمینه هایی مهارت دارید و در چه زمینه هایی می توانید از 

چگونه رشته دانشگاهے خود را انتخاب ڪنیم؟
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آن مهارت ها استفاده کنید، راه بسیار خوبی است برای آنکه پروسة حذف را هنگام 
انتخاب مجموعه ای از رشته های دانشگاهی آغاز کنید. 

با این حال، باز هم زمینه هایی را که خودتان احساس می کنید در آنها توانایی باالیی 
ندارید، قبل از بررسی درست،  نادیده نگیرید؛ زیرا خیلی از مهارت ها صرفاً در دانشگاه 

فرا گرفته می شوند و به هر حال دانشگاه هم مکانی برای یادگیری است. 
* رشته های دانشگاهی را بر اساس ارزش گذاری که در ذهنتان دارید انتخاب کنید

انتخاب رشته دانشگاهی، بر اساس آن چه واقعاً از درون به آن اعتقاد دارید، معموالً 
شما را در آینده به سمت شغلی هدایت می کند که به آن شغل عالقه مند هستید و 

انجام آن برایتان لذت بخش است. 
 با این حال، در انتخاب رشته نباید فقط و فقط به ارزش گذاری خودتان توجه کنید. 
دوران دانشگاه زمان کسب تجربه و کشف خودتان است، و بسیاری از  افراد در همین 

دوران تحصیل در دانشگاه، به عالیق  واقعی و اصلی خود پی می برند. 
* رشته دانشگاهی خود را بر اساس عالیقتان انتخاب کنید

اینکه در انتخاب رشته دانشگاهی خود به عالیقتان توجه کنید، بسیار خوب است. 
چه کسی هست که دوست نداشته باشد در مقابل انجام کاری که به آن عالقه دارد، 
درآمد هم کسب کند؟! ولی به یاد داشته باشید که، همان طور که پیش تر هم گفتیم، 
ارزش گذاری ها و عالیقتان ممکن است در طول زمان تغییر کند، و دوران تحصیل در 
دانشگاه هم ممکن است عالیق شما را نسبت پیش از ورود به دانشگاه، کم رنگ تر 

کند. 
* رشته دانشگاهی خود را بر اساس آرزوها و آن چه عاشقش هستید انتخاب کنید

در نگاه اول، ممکن است به نظر برسد که عالیق شما، همان مواردی است که عاشقش 
شما  آرزوهای  که  است  درست  آرزوهاست.  گرفتن  دست کم  فکر،  این  ولی  هستید، 
می ورزید،  عشق  آن  به  چه  آن  حقیقت  در  ولی  می گیرد،  شکل  عالیقتان  براساس 

ارزش ها و توانایی های شما را به تحقق آرزوهای مادام العمرتان تبدیل می کند. 
دنبال کردن آرزوها، هر آن چه که باشند، یکی از بهترین راه ها برای انتخاب رشته 
است، و معموالً با کمترین میزان پشیمانی همراه است؛ با این حال، مانند عالیقتان، 

برخی از آرزوهای شما نیز ممکن است تازه بعد از ورود به دانشگاه تعریف شوند. 
بر  و  اطرافیانمان است  آرزوی  ما،  آرزوهای  اوقات،  از  بسیاری  این است که  واقعیت 
اثر تلقینی که طی سالیان متمادی به ما شده است، فکر می کنیم که آرزوی ما نیز 
همان است؛ برای مثال، می توان به داوطلبانی اشاره کرد که از درس زیست شناسی 

خوششان نمی آید، اما آرزوی پزشک شدن را در ذهن خود دارند!
با دوستان و نزدیکان خود درباره عالیق خود صحبت کنید و نظر آنها را در مورد 
خودتان بپرسید. ممکن است که این افراد، در مواردی موافق یا مخالف شما باشند، 

ولی می توانند در تصمیم گیری ها، کمک بزرگی به شما بکنند. 

2. آينده را در نظر بگيريد
باید عالیق، ارزش ها و آرزوهای خود را در انتخاب رشته تان  درست است که حتماً 
در نظر بگیرید، ولی تمام این موارد، مربوط به زمان حال شما می شوند؛ پس آینده 
چه نقشی دارد؟ در اینجا به سؤاالتی که باید از خود بپرسید تا نتایج بلند مدتی را از 

انتخاب رشته مناسب دریافت کنید، می پردازیم:
* آیا بعد از چندین سال باز هم از آن لذت خواهید برد؟

شما عالیق و آرزوهایی دارید که برایشان ارزش گذاری کرده اید، ولی اگر موقعیت یا 
نظرتان عوض شود چه؟ چه کسی می تواند بگوید که 10 یا 20 یا 30 سال آینده، 

چه احساسی دارید؟

و  کلی تر  دیدگاهی  دهید،  پاسخ  سؤال  این  به  باید  چگونه  که  نیستید  مطمئن  اگر 
گسترده تر را در نظر بگیرید؛ مثاًل به جای انتخاب شاخه ای خاص از زیست شناسی، 
که با آن آشنایی ندارید، آن شاخه کلی تر را انتخاب کنید تا بعدها برای شاخه های 

تخصصی تر این رشته تصمیم بگیرید. 
* آیا فرصت شغلی دارد؟

به عبارت دیگر، آیا بعد از گرفتن مدرکتان می توانید به راحتی شغلی را در زمینه 
رشتة  تحصیلی خود بیابید؟ البته این موضوع، خود به تحقیق و بررسی درست نیاز 
دارد. مشاغلی را که پس از فراغت از تحصیل در هر رشتة  تحصیلی می توانید به آنها 
مشغول شوید، به خوبی بررسی کنید. ممکن است که اسم خیلی از مشاغل موجود، 

حتی به گوشتان هم نخورده باشد!  
* آیا این شغل در آینده همچنان وجود خواهد داشت؟

ما در دنیایی زندگی می کنیم که جریان سریع پیشرفت تکنولوژی و نوآوری، بسیار 
سرسام آور است. هوش مصنوعی و ماشینی شدن بسیاری از چیزها، در حال تغییر 

دادن قاعده بازی هستند که این تغییر، در آینده بیشتر و بیشتر هم می شود. 
ممکن است به سؤال قبلی پاسخ »بله« داده باشید و بگویید که فرصت شغلی این 
رشته، اکنون موجود است، ولی آیا آن فرصت شغلی در 10 سال آینده نیز وجوددارد؟ 

برخی از مشاغل پایه ای ممکن است که سال های آینده به کلی حذف شوند. 
* آیا درآمد کافی دارد؟

ممکن است که شما جزو آن دسته از افرادی باشید که با قاطعیت بگویید که درآمد، 
در جریان تصمیم گیری تان چندان اهمیتی ندارد، ولی بهتر است با خودتان صادق 

باشید؛ چون درآمد داشتن از شغل مورد نظر، بسیار مهم است. 
هیچ کس دوست ندارد که در آینده با مشکل مالی مواجه شود، و اگر قصد دارید که 
بعدها مستقل شوید، مهم است که آن چه را که در مقابل شغلتان دریافت می کنید، 

حتماً در نظر داشته باشید. 

٣. انتخاب دانشگاه مناسب 
اینکه شما در پایان تحصیل خود، تنها مدرکی را با مهر و امضا دریافت کنید، چندان 
به کارتان نخواهد آمد. مدرک شما و اعتبار آن، بستگی زیادی به صادر کننده مدرک 

و مکانی دارد که در آن تحصیل می کنید. 
* انتخاب دانشگاه متناسب با رشته ای که انتخاب می کنید 

در حالی که دانشگاه های معروف و شناخته شده ای وجود دارند که اکثریت داوطلبان  
ترجیح می دهند برای تحصیل به آنها وارد شوند، بسیاری از دانشگاه ها نیز هستند 
که در رشته ها و زمینه هایی خاص قوی هستند؛ پس نباید اهمیت تحقیق و بررسی 
در این مورد را نیز فراموش کرد. با انتخاب دانشگاه متناسب با رشته ای که انتخاب 
می کنید، احتمال اینکه در آینده نیز تحصیالت خود را در مقاطع باالتر بتوانید در 

همان جا ادامه دهید، افزایش می یابد. 
درست است که یکی از نکات مثبت تحصیل در دانشگاه های بزرگ، گستره وسیع 
رشته ها، واحدهای درسی، کارگاه ها و آزمایشگاه  های مجهز و مدارکی است که آن 
دانشگاه ها ارائه می دهند، ولی نگذارید که این موضوع،  شما را نسبت به دانشگاه های 
دیگر دلسرد کند. در نهایت، اگر شما قصد ادامه تحصیل در رشته مورد نظرتان را 
داشته باشید، زمینه تحصیلی شما در آینده، تخصصی تر شده و انتخاب های شما نیز 

محدودتر خواهد شد. 
* مکان دانشگاهی که انتخاب می کنید، بسیار مهم است

برای انتخاب دانشگاه، موقعیت مکانی یا شهری را که دانشگاه در آن قرار دارد، نیز 
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باید در نظر بگیرید. آیا شرایط دور شدن از خانواده را دارید؟ آیا می توانید هزینه های 
مربوط به آن را پرداخت کنید؟ 

در نهایت، بعد از تهیه لیستی از دانشگاه ها و رشته هایی که مّدنظر دارید، می توانید 
که  رشته هایی  و  می کند  ارائه  دانشگاه  هر  که  رشته هایی  اساس  بر  را  خود  لیست 

مناسب شماست، محدودتر کنید. 

٤. به خود فرصت دهيد
اگر برای انتخاب رشته دانشگاهی خود، دچار استرس شده اید، عجله نکنید و کمی  
بیشتر به خود زمان بدهید تا بتوانید در این مورد، درست تصمیم بگیرید. تصمیمات 
عجوالنه و همراه با استرس، معموالً نتایج مطلوبی را برایتان به همراه نخواهند داشت. 

٥. كمک دريافت كنيد
انتخاب رشته، تصمیمی است که خود شما باید بگیرید؛ با این حال، اگر نیاز به کمک 

دارید، حتماً آن را دریافت کنید:
* با مشاوران تحصیلی صحبت کنید

می توانند  دارند،  تخصص  زمینه  این  در  که  تحصیلی،  مشاوران  از  بهتر  کسی  چه 
در  دانشگاه ها  و  تحصیلی  رشته های  زمینه  در  آنها  که  اطالعاتی  با  کنند؟  کمکتان 
اختیار شما قرار می دهند، می توانید با آرامش و آگاهی بیشتری انتخاب رشته کنید. 

با فارغ التحصیالن رشته های مختلف صحبت کنید
برخی از فارغ التحصیالن دانشگاهی )به خصوص افرادی که رشته تحصیلی خود را با 
عالقه انتخاب کرده اند( می توانند شما را در زمینه مشاغل مختلف راهنمایی کنند و 
دیدگاهی بلند مدت در مورد رشته و فرصت های شغلی مرتبط با آنها در اختیارتان 

قرار دهند. 
* با همدوره ای های خود صحبت کنید

دوستان و همکالسی های شما معموالً منبع خوبی از ایده ها و انگیزه هستند. درست 
زمینه  در  را  الزم  آگاهی  و  دانش  متخصص،  و  حرفه ای  افراد  مانند  آنها  که  است 
رشته های دانشگاهی ندارند، ولی به خوبی درک می کنند که شما چه دورانی را از 
سر می گذرانید. آنها هم در شرایط یکسان با شما هستند؛ پس با آنها صحبت کنید و 

پیشنهادهایشان را نادیده نگیرید. 
* با والدین خود گفت و گو کنید

والدین شما، در تمام مراحل زندگی تان همراهتان بوده اند و امروز نیز  با دلسوزی 
در کنار شما هستند. 

البته پیشنهادهای والدین شما زمانی مؤثر خواهند بود که بر آن چیزی که برخالف 
را  نهایی  تصمیم  قرار است  که  کسی  نهایت،  در  نورزند؛ چون  اصرار  شماست،  میل 

بگیرد، خود شما هستید. 

٦. هر گونه معايب و نقاط منفی را قبل از انتخاب رشته بررسی كنيد
یک رشته ایده آل را برای خود در دانشگاه )با تمام مزایا، عالقه زیاد و آینده مناسب( 

تصور کنید. نقطه منفی آن چیست؟ بله، درست است چیزی به ذهنتان نمی رسد. 
قطعاً هر رشته ای مزایا و معایب خود را دارد. تنها کاری که شما باید بکنید این است 

که این نقاط منفی را شناسایی کنید و اطمینان حاصل کنیدکه هنگام مواجهه با آنها 
می توانید مدیریتشان کنید. 

برای خودتان مشخص کنید که چقدر احتمال دارد رشته انتخابی تان را بعداً تغییر 
دهید. همان طور که گفته شد، بسیاری از افراد، ممکن است که در دانشگاه به فکر 
تغییر رشته بیفتند؛ پس بهتر است از قبل بدانید که در صورت گرفتن این تصمیم، 
به  داشت؟  خواهید  را  الزم  نیازهای  پیش  اصاًل  آیا  بپردازید.  باید  را  هزینه هایی  چه 
عنوان مثال، اگر رشته زیست شناسی را انتخاب کنید و سپس بعد از مدتی تصمیم به 
تغییر آن رشته به رشته مدیریت بگیرید، احتماالً اکثر واحدهای شما در رشته بعدی 
پذیرفته نخواهد شد و مجبور خواهید شد که دوباره همه چیز را از اول شروع کنید و 
هزینه و زمان بیشتری را صرف کنید، و اگر همچنان تردید دارید، رشته هایی کلی تر 

را انتخاب کرده و از انتخاب رشته هایی که تخصصی تر هستند، اجتناب کنید. 
برای تشخیص نکات منفی، فرصت های شغلی، دانشگاه مناسب و تمام مواردی را که 

اینجا گفته شد، مورد توجه قرار دهید. 
آن چه اهمیت دارد این است که مستقیماً به دنبال آسان ترین گزینه نروید و راهی 
را انتخاب کنید که به آن افتخار خواهید کرد و شما را به سمت هدفی که در ذهن 

دارید، سوق می دهد. 

٧. با حقيقت روبرو شويد 
یک نکته اصلی که در پایان این جستار باید به آن پرداخته شود، بررسی کردن نهایی 
انتخابتان بر اساس واقعیات موجود است. لزوماً رشته ای که از نظر بسیاری افراد رشته 
ایده آل است، برای شما بهترین نخواهد بود. تصمیم نهایی را با شرایط و امکانات خود 
بسنجید و قبل از اینکه تصمیم نهایی خود را بگیرید، این سؤاالت را دوباره از خود 

بپرسید:
* چه شغلی برای من در آینده مناسب است؟ 

* آیا رشته ای که انتخاب کرده ام، مرا برای رسیدن به آن شغل کمک می کند؟
* چه دانشگاهی برای رشته ای که انتخاب کرده ام مناسب است؟

* آیا رشته ای را که انتخاب کرده ام با توانایی ها و مهارت های من سازگار است؟
* آیا تمام معایب و نقاط منفی انتخاب خود را بررسی کرده ام؟

به خود یادآوری کنید که مقطع دبیرستان به پایان رسیده است و اکنون به مرحله 
انتخاب  برای  و  بوده  صادق  خود  با  باید  و  می شوید  وارد  خود  تحصیل  از  جدیدی 

رشته تان، واقع بینانه تصمیم بگیرید. 
به طور خالصه، برای انتخاب رشته مناسب برای خود، به عالیق، توانایی ها، مهارت ها و 
آرزوهای خود توجه کنید و آینده شغلی و درآمد مناسب مجموعه رشته های انتخابی 
را نیز برای خود در نظر بگیرید، و اگر در این پروسه نیاز به کمک داشتید، با افراد 

حرفه ای و متخصص، اطرافیان و والدین خود مشورت کنید. 
حال،  این  با  شد؛  سردرگمی خواهید  دچار  رشته، گاهی  انتخاب  پروسه  در  مطمئناً 
اگر قدم به قدم موارد گفته شده را دنبال کنید و واقع بینانه آن را بررسی کنید، این 
رضایت  خود  تصمیم  از  آینده  در  قطعاً  و  شد  خواهد  آسان تر  بسیار  برایتان  پروسه 

بیشتری خواهید داشت. 
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مقدمه
آزمون هاي  سراسري ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کشور، همه ساله به 
مختلف  رشته هاي  در  پذیرفته شدگان  توزیع  داوطلبان،  مستعدترین  انتخاب   منظور 
تحصیلي دانشگاه ها مطابق ظرفیت اعالم شده، تأمین نیروي انساني متخصص و متعهد 
ثبت نام کنندگان  راه یابی  براي  سالم  رقابت  زمینه  نمودن  فراهم  و  کشور  نیاز  مورد 
برگزار  آموزش کشور  از سوي سازمان سنجش  عالي،  تحصیالت  مقاطع مختلف  به 
مي شود. سازمان سنجش آموزش کشور عالوه بر انجام گزینش داوطلبان با بهترین 
معیارهاي علمي، موظف به اجراي مصوبات مراجع ذي صالح از جمله شوراي عالي 

انقالب فرهنگي، مجلس شوراي اسالمي و شوراي سنجش و پذیرش دانشجو است.
در آزمون سراسري سال 1399، براي رشته محل هایي که پذیرش آنها از طریق آزمون 
سراسري )با آزمون( انجام مي شود مطابق مصوبات بیست و یکمین)21( جلسه شوراي 
حداکثر میزان  به  تحصیلي  سوابق   ،1398/8/1 مورخ  دانشجو  پذیرش  و   سنجش 
 30 درصد با تأثیر مثبت در نمره کل نهایي هر یک از زیرگروه ها به شرح ذیل اعمال 

مي شود.
علوم  و  »ادبیات  تجربي«،  »علوم  »ریاضي فیزیک«،  دیپلمه هاي  از  دسته  آن  الف- 
انساني« و »علوم و معارف اسالمي«، که دیپلم خود را از سال 1398 به بعد در نظام 
آموزشي جدید )3-3-6( اخذ نموده و امتحانات دروس پایه دوازدهم آنها به صورت 
نهایي، سراسري و کشوری برگزارشده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و 
سوابق تحصیلي موجود دیپلم )پایه دوازدهم- سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید 
3-3-6( به میزان حداکثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و به 

 صورت تأثیر مثبت در نمره کل  نهایی آنان لحاظ  مي شود.
علوم  و  »ادبیات  تجربي«،  »علوم  »ریاضي  فیزیک«،  دیپلمه هاي  از  دسته  آن  ب- 
انساني« و »علوم و معارف اسالمي«، که دیپلم خود را از سال 1384به بعد در نظام 
آموزشي سالي  واحدي یا ترمي  واحدي اخذ نموده    اند و امتحانات یک  یا چند درس آنها 
به  صورت نهایي، سراسري و کشوری برگزارشده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي 
متوسطه  آموزش  سوم  سال   - یازدهم  )پایه  دیپلم  موجود  تحصیلي  سوابق  و  بوده 
نظام قبلي( به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب 
و با تأثیر مثبت، و داوطلبان داراي مدرک پیش دانشگاهي »ریاضي  فیزیک«، »علوم 
تجربي«، »ادبیات و علوم انساني«، »علوم و معارف اسالمي« و »هنر«، که مدرک دوره 
پیش دانشگاهي خود را از سال تحصیلي 90-91 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یک 
یا چند درس آنها به  صورت نهایي، سراسري و کشوری برگزار شده است، مشمول 
)پایه  پیش دانشگاهي  دوره  موجود  تحصیلي  سوابق  و  بوده  تحصیلي  سوابق  اعمال 
به  درصد   5 حداکثر  میزان  به  قبلي(  نظام  متوسطه  آموزش  آخر  سال  ـ  دوازدهم 
نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و با تأثیر مثبت اعمال مي شود. در مجموع، 
میزان تأثیر سوابق تحصیلي حداکثر 30 درصد است و به  صورت تأثیر مثبت در نمره  

کل نهایی آنان لحاظ مي شود.
ج- سایر دیپلمه ها )غیر از بندهاي الف و ب( مشمول اعمال سوابق تحصیلي نیستند.
 توجه: معیار گزینش علمي در رشته هاي پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي )رشته  محل هاي

 بي آزمون( معدل کتبي دیپلم است.
تعاریف

نمرات دروس   :6-3-3 جدید  آموزشي  نظام  براي داوطلبان  سوابق تحصیلي 

و  بوده  آن  از  بعد  1398و  سال  آن  امتحان  زمان  که  است  )دیپلم(  دوازدهم  پایه 
امتحانات آن به  صورت نهایي، سراسري و کشوري برگزارشده است.

نمرات  واحدی:  ترمی   یا  نظام سالي واحدي  براي داوطلبان  سوابق تحصیلي 
دروس سال سوم متوسطه )دیپلم( که زمان امتحان آن سال 1384 به بعد، و نمرات 
دروس پیش دانشگاهي که زمان امتحان آن سال 1391 به بعد بوده و امتحانات آن 

به صورت نهایي، سراسري و کشوري برگزارشده است.
تأثیر مثبت سوابق تحصیلي: اگر سوابق تحصیلي باعث افزایش نمره کل آزمون هر 
زیرگروه شود، در آن زیرگروه اعمال خواهد شد، و اگر باعث کاهش نمره کل آزمون هر 
زیرگروه شود )اثر منفي داشته باشد( در آن زیرگروه اعمال نمي شود و نمره کل آزمون 

آن زیرگروه، به  عنوان نمره  کل  نهایي زیرگروه فوق در نظر گرفته مي شود.

داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلي:
»ریاضي  فیزیک«، »علوم   6-3-3 1- داوطلبان داراي دیپلم نظام آموزشي جدید 
تجربي«، » ادبیات و علوم انساني« و »علوم و معارف اسالمي« که حداقل یک درس 

را به صورت نهایي، سراسري و کشوري امتحان داده اند.
2- داوطلبان داراي دیپلم نظام آموزشي سالي واحدي یا ترمي  واحدي »ریاضي فیزیک«، 
»علوم تجربي«، »ادبیات و علوم انساني« و »علوم و معارف اسالمي« که دیپلم خود 
را از سال  1384 به بعد اخذ نموده  و حداقل یک درس را به صورت نهایي، سراسري 

و کشوري امتحان داده اند.
3- داوطلبان داراي مدرک پیش دانشگاهي » ریاضي فیزیک«، » علوم تجربي«، 
» ادبیات و علوم انساني«، »علوم و معارف اسالمي« و »هنر«، که پیش دانشگاهي خود 
را از سال  1391 به بعد اخذ نموده و حداقل یک درس را به صورت نهایي، سراسري 

و کشوري امتحان داده اند.
تطابق نوع دیپلم با گروه آزمایشي: اگر نوع دیپلم داوطلب با گروه آزمایشي که 
داوطلب در آن شرکت کرده است، طبق جدول ذیل  باشد، نوع دیپلم و گروه آزمایشي 

تطابق دارد.

 قسمت اول 
 ضرایب و میزان تأثیر سوابق تحصیلي براي داوطلبان داراي   

دیپلم نظام آموزشي جدید 6-3-3
 میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلي براي این دسته از داوطلبان ،حداکثر

ضرایب و میزان تأثیر سوابق تحصیلي
در آزمون سراسري سال 1399

برای پذیرش رشته محل های با آزمون 
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30 درصد و با تأثیر مثبت است. براي داوطلباني که نمرات دروس سوابق تحصیلي 
آنها به طور کامل موجود نیست، ضرایب این دروس از درصد سوابق تحصیلي کسر 
خواهد شد. بر اساس نوع دیپلم داوطلب و گروه آزمایشي که وي در آن شرکت کرده 
است )تطابق یا عدم تطابق نوع دیپلم با گروه آزمایشي(، حالت هاي مختلفي پیش  

مي آید که در ادامه، هر یک از آنها ارائه مي شود.
و  » سالمت  درس  امتحان  پرورش،  و  آموزش  وزارت  اعالم  اینکه طبق  به  توجه  با 
بهداشت« براي تمامي دیپلم ها به صورت نهایي، کشوري و سراسري برگزار مي شود، 
این درس نیز به عنوان یک درس عمومي براي همه داوطلبان درنظر گرفته شده و 

ضرایب دروس عمومي براین اساس تعدیل شده است. 
در نمره کل سازي، اثر دروس اختصاصي 3 برابر دروس عمومي لحاظ مي شود.

الف- نوع دیپلم با گروه آزمایشي تطابق دارد:
مثبت  تأثیر  با  و  میزان حداکثر 30 درصد  به  تحصیلي  داوطلبان، سوابق  این  براي 
اعمال مي شود. ضرایب دروس سوابق تحصیلي دیپلم با توجه به نوع دیپلم و گروه 

آزمایشي در جداول شماره )1( تا )4( ارائه شده است.

ب- عدم تطابق نوع دیپلم با گروه آزمایشي:
برای داوطلبانی که بین سوابق تحصیلی آنان با گروه آزمایشی مطابقت وجود ندارد، 
آزمون سراسري،  با دروس  متناسب  اساس دروس موجود  بر  تأثیر سوابق تحصیلي 
دیپلم هاي  تحصیلي  سوابق  تأثیر  میزان  بود.  خواهد  درصد   30 میزان  تا   حداکثر 
آزمون  مواد  به  داوطلب  موجود  تحصیلي  سوابق  نسبت  با  است  برابر  مرتبط،  غیر 
گروه هاي آزمایشي مختلف، با در نظر گرفتن ضرایب دروس در زیرگروه های مربوط. 
براي این داوطلبان، درصد تأثیر و ضرایب دروس مرتبط با مواد آزمون به تفکیک نوع 
دیپلم و گروه آزمایشي هاي مختلف، بر اساس جداول شماره )5( تا )19( خواهد بود.
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 قسمت دوم 
ضرایب و میزان تأثیر سوابق تحصیلي براي داوطلبان داراي 

 دیپلم یا پیش  دانشگاهي 
نظام سالي واحدي یا ترمی واحدی

داوطلبان داراي دیپلم یا پیش دانشگاهي نظام سالي واحدي یا ترمي  واحدي، همانند 
پرداخته  آن  به  ادامه  در  که  هستند  تحصیلي  سوابق  اعمال  مشمول  گذشته،  سال 
سوابق  دروس  نمرات  که  تحصیلي،  سوابق  اعمال  مشمول  داوطلبان  براي  مي شود. 
اساس  بر  تحصیلي  سوابق  تأثیر  میزان  نیست،  موجود  کامل  به طور  آنها  تحصیلي 
دروس موجود سوابق تحصیلي محاسبه مي شود. بدیهي است که میزان تأثیر سوابق 
این  غیرمشمول  داوطلبان  براي  تحصیلي  پیش دانشگاهي  سوابق  یا  دیپلم  تحصیلي 

سوابق تحصیلي، صفر است.

بخش اول: سوابق تحصیلي دیپلم
داوطلبان داراي دیپلم » ریاضي فیزیک«، » علوم تجربي«، » ادبیات و علوم انساني« 
و »علوم و معارف اسالمي«، که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد در نظام آموزشي 
سالي واحدي یا ترمي واحدي اخذ نموده    اند و امتحانات یک  یا چند درس آنها به صورت 
نهایي، سراسري و کشوری برگزارشده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و 
سوابق تحصیلي موجود دیپلم )پایه یازدهم-سال سوم آموزش متوسطه نظام قبلي( به 
میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب و با تأثیر مثبت 
اعمال مي شود. در ادامه، ضرایب هر یک از دروس این نظام آموزشي و میزان تأثیر 
سوابق تحصیلي، با توجه به تطابق یا عدم تطابق دیپلم با گروه آزمایشي، ارائه مي شود.

الف- نوع دیپلم با گروه آزمایشي تطابق دارد:
براي این داوطلبان، سوابق تحصیلي دیپلم به میزان حداکثر 25 درصد )درصورتی که 
تمامی دروس در سال های مشمول اعمال سوابق تحصیلی اخذشده و به صورت نهایي 
امتحان داده شده باشد؛ در غیر این صورت، دروس خارج از این سال ها حذف و ضریب 
 مربوطه از اثر 25 درصد کسر می شود و معادل آن به اثر آزمون افزوده مي شود( و بر اساس

جداول شماره )21( تا )26( در نمره کل نهایی تأثیر دارد.
در نمره کل سازي، اثر دروس اختصاصي 3 برابر دروس عمومي لحاظ مي شود.

توجه: با توجه به اینکه درس ریاضی برای دیپلمه های علوم انساني  و علوم و معارف 
اسالمی، از سال  1389 به بعد به صورت سراسری و کشوری برگزار گردیده است، این 
درس برای دیپلمه های سال 89 به بعد، که در گروه آزمایشی علوم انساني  شرکت 
نموده اند، جزء دروس سوابق تحصیلی در نظر گرفته می شود؛ ولی برای دیپلمه های 
سال های قبل از 1389، سوابق تحصیلی بر اساس نمرات سایر دروس موجود مؤثر 

سوابق تحصیلي محاسبه مي شود.

جمع بندي میزان تأثیر مثبت سوابق تحصیلي براي داوطلبان نظام آموزشي 
جدید 6-3-3

نظام  داوطلبان  براي  تحصیلي  سوابق  مثبت  تأثیر  میزان  حداکثر  خالصه،  طور  به 
آموزشي جدید 3-3-6 مشمول اعمال سوابق تحصیلي به تفکیک نوع دیپلم و گروه 

آزمایشی به شرح جدول 20 است.
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ب- عدم تطابق نوع دیپلم با گروه آزمایشي :
مطابقت  ثبت نامی  آزمایشی  گروه  با  آنان  تحصیلی  سوابق  بین  که  داوطلبانی  برای 
وجود ندارد، تأثیر سوابق تحصیلي بر اساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون 
تحصیلي  سوابق  تأثیر  میزان  بود.  خواهد  درصد   25 میزان  تا  حداکثر  سراسري، 
دیپلم هاي غیر مرتبط، برابر است با نسبت سوابق تحصیلي موجود داوطلب به مواد 
آزمون گروه هاي آزمایشي مختلف، با در نظر گرفتن ضرایب دروس در زیرگروه های 
به  آزمون  مواد  با  مرتبط  و ضرایب دروس  تأثیر  داوطلبان، درصد  این  براي  مربوط. 
تا   )27( اساس جداول شماره  بر  مختلف،  آزمایشي هاي  گروه  و  دیپلم  نوع  تفکیک 

)41( خواهد بود.
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جمع بندي میزان تأثیر مثبت سوابق تحصیلي دیپلم براي داوطلبان داراي 
دیپلم نظام سالي  واحدي یا ترمي  واحدي  

به طور خالصه، حداکثر میزان تأثیر مثبت سوابق تحصیلي دیپلم براي داوطلبان نظام 
سالي واحدي یا ترمي  واحدي مشمول اعمال سوابق تحصیلي، به تفکیک نوع دیپلم و 

گروه آزمایشي آزمون سراسري، به شرح  جدول 42 است.

بخش دوم: سوابق تحصیلي پیش دانشگاهي
داوطلبان داراي مدرک پیش دانشگاهي »ریاضي  فیزیک«، »علوم تجربي«، »ادبیات 
و علوم انساني«، »علوم و معارف اسالمي« و »هنر«، که مدرک دوره پیش دانشگاهي 
خود را از سال تحصیلي 90 - 91 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یک یا چند درس 
آنها به  صورت نهایي، سراسري و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق 
تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود دوره پیش دانشگاهي )پایه دوازدهم ـ سال 
آخر آموزش متوسطه نظام قبلي( به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلي 
موجود داوطلب و با تأثیر مثبت اعمال مي شود. در ادامه، ضرایب هر یک از دروس 
یا عدم تطابق  به تطابق  با توجه  تأثیر سوابق تحصیلي،  این نظام آموزشي و میزان 

پیش دانشگاهي با گروه آزمایشي، ارائه مي شود.

الف- تطابق نوع پیش دانشگاهی با گروه آزمایشی
اگر نوع پیش دانشگاهي داوطلب با گروه آزمایشي که در آن شرکت کرده  است، طبق 

جدول ذیل  باشد، نوع پیش دانشگاهي و گروه آزمایشي تطابق دارد.

تأثیر سوابق تحصیلي پیش دانشگاهي،  میزان  و  داوطلبان، ضرایب دروس  این  براي 
به میزان حداکثر 5 درصد )درصورتی که تمامی دروس در سال های مشمول اعمال 
سوابق تحصیلی اخذشده باشد؛ در غیر این صورت، دروس خارج از این سال ها حذف 
و ضریب مربوطه از اثر 5 درصد کسر می شود و معادل آن به اثر آزمون افزوده خواهد 

شد( بر اساس جداول شماره )43( تا )47( در نمره کل نهایی تأثیر دارد. 
در نمره کل سازي، اثر دروس اختصاصي 3 برابر دروس عمومي لحاظ مي شود.
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ب- عدم تطابق نوع پیش دانشگاهی با گروه آزمایشی

برای داوطلبانی که بین سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی های آنان با گروه آزمایشی 

مطابقت ندارد،  تأثیر سوابق تحصیلي پیش دانشگاهی های غیر مرتبط با گروه آزمایشي، 

بر اساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسري حداکثر تا 5 درصد خواهد 

بود. میزان تأثیر سوابق تحصیلي پیش دانشگاهی های غیر مرتبط، برابر است با نسبت 

سوابق تحصیلي موجود داوطلب به مواد آزمون گروه هاي آزمایشي مختلف، با در نظر 

گرفتن ضرایب دروس در زیرگروه های مربوط.  ضرایب دروس مرتبط با مواد آزمون، 

سوابق  تاثیر  میزان  و  مختلف  آزمایشي  گروه هاي  و  پیش دانشگاهی  نوع  تفکیک  به 

تحصیلي پیش دانشگاهي، مطابق جداول شماره )48( تا )64( خواهد بود.                 
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جمع بندي میزان تأثیر مثبت سوابق تحصیلي پیش دانشگاهي 
به طور خالصه، حداکثر میزان تأثیر مثبت سوابق تحصیلي پیش دانشگاهي براي داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلي به تفکیک نوع پیش دانشگاهي و گروه آزمایشي 

آزمون سراسري، به شرح  جدول 65  است.

پیرو اطالعیه  مورخ 99/4/31، به اطالع همه داوطلبان متقاضي ثبت نام و شرکت در 
پذیرش دوره مذکور مي رساند که به منظور فراهم نمودن تسهیالت بیشتر براي آن دسته 
از متقاضیانی که تا تاریخ 99/6/02 براي ثبت نام اقدام ننموده اند، ترتیبي اتخاذ گردیده 
است که تا روز دوشنبه مورخ 99/07/07  )امروز( بتوانند نسبت به ثبت نام در این آزمون 

اقدام نمایند. 
بر این اساس، متقاضیان باید در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه 
راهنما )دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته از طریق درگاه سازمان قابل دسترسي 
است( و اطالعیه مورخ 99/5/26 درخصوص اعالم اصالحات و کدرشته محل هاي جدید 
در پذیرش دوره مذکور 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 آزمون مذکور اقدام نمایند.

ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قباًل نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام نموده اند، 
مي توانند، در صورت تمایل، تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي 

خود اقدام نمایند.
همچنین الزم به تأکید است که اطالعیه این سازمان در خصوص اعالم اصالحیه سری 
دوم دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش مذکور، در روز دوشنبه مورخ 

1399/6/17 منتشر گردیده است.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

تمدید مهلت ثبت نام براي شرکت در پذیرش دانشجو 
صرفًا بر اساس سوابق تحصیلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 

آزمون سراسري مهرماه سال 1399  
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به اطالع می رساند که مرحله نهایی بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور، 
در  روز جمعه 25 مهر سال 1399 در دانشگاه های واقع در مراکز مناطق ده گانه کشور 
شامل : پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه مازندران 
– بابلسر، دانشگاه تبریز، دانشگاه بوعلی سینا – همدان، دانشگاه رازی – کرمانشاه، دانشگاه 
اصفهان، دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه 

شهیدچمران اهواز، برگزار می شود.
دانشجويان گرامی الزم است كه به نکات ذيل توجه فرمايند:

  http://Olympiad.sanjesh.org:1- برنامه زمان بندی آزمون ها در سایت واحد المپیاد به آدرس 
قابل دریافت است.

2- آزمون  ها به صورت تشریحی فقط در روز جمعه 99/7/25  از ساعت 8 صبح لغایت 
18 برگزار می شود.

3- با توجه به شیوع بیماری کرونا، رعایت پروتکل های بهداشتی الزامی است و به منظور 
پیشگیری از بیماری، امکان واگذاری خوابگاه به دانشجویان و نمایندگان دانشگاه ها وجود 

ندارد. 
4- پوشاندن بینی و دهان با ماسک در قبل، حین و بعد از آزمون، در محیط دانشگاه 

الزامی است.
5- پذیرایی ناهار و ارائه میان وعده به دانشجویان، با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

انجام می شود. 
6- همراهان دانشجو همانند: پدر، مادر، همسر و..... اجازه ورود به داخل دانشگاه را نخواهند 

داشت و امکاناتی برای پذیرایی و اسکان آنها نیز وجود ندارد.
7- استفاده از ماشین حساب های قابل برنامه ریزی ممنوع است و دانشجویان می توانند 
از ماشین حساب ساده استفاده کنند؛ به غیر از المپیاد رشته روان شناسی که استفاده از 

ماشین حساب در آن به طور کلی ممنوع است.
8- به همراه داشتن قرآن مجید و کتاب قانون در جلسات  آزمون های المپیاد الهیات و 

معارف اسالمی و حقوق، ممنوع است.
9- با توجه به برگزاری مرحله نهایی المپیاد در دانشگاه های واقع در مراکز مناطق ده گانه کشور، 
دانشجویان معرفی شده می بایست از روز یکشنبه 6  مهرماه لغایت روز سه شنبه 8 مهرماه 
1399 به بخش المپیاد سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کرده و شهر محل آزمون 
خود را به دقت انتخاب و تأیید نمایند. برای دانشجویانی که نسبت به انتخاب شهر محل آزمون 
خود در بازه زمانی تعیین شده اقدام نکنند، کارت ورود به جلسه آزمون صادر نخواهد شد و این 

گروه از دانشجویان امکان شرکت در المپیاد را نخواهند داشت.
10- دانشجویان معرفی شده به مرحله نهایی المپیاد رشته های شیمی، مهندسی شیمی، 
زیست شناسی، مهندسی کشاورزی، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، 
مهندسی مواد و متالورژی می توانند به جای شرکت در المپیاد رشته اصلی خود، در المپیاد 
رشته سلول های بنیادی و مهندسی بافت شرکت کنند. این داوطلبان می بایست در زمان 

تعیین شهر محل آزمون، رشته مورد نظر المپیاد خود را نیز انتخاب نمایند.
پنجشنبه لغایت  روز سه شنبه 22  از  المپیاد،  های  آزمون  به جلسه  ورود  کارت   -11 
 24 مهرماه 1399 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور و فقط برای منتخبان شرکت 

در مرحله نهایی المپیاد، که شهر محل آزمون خود را انتخاب کرده اند، قابل دریافت است.
12- همراه داشتن کارت ملی و کارت ورود به جلسه آزمون برای شرکت در المپیاد، الزامی 

است.
13- باتوجه به شیوع ویروس کرونا و تبعات آن برای کشور و به تبع آن نظام آموزش عالی، 
دستورالعمل های بهداشتی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای 
اجرا به دانشگاه های مجری ابالغ شده است.  خواهشمند است که داوطلبان نیز با همکاری 
و رعایت بهداشت فردی، حفظ فاصله فیزیکی و زدن ماسک، این سازمان و دانشگاه های 

مجری را در برگزاری مطلوب المپیاد یاری نمایند. 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور  

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 برگزاری مرحله نهایی بیست و پنجمین المپیاد  
علمی ـ دانشجویی کشور در سال 1399

تاریخ  در   1399 سال  سراسري  رشته آزمون  انتخاب  راهنماي  دفترچه  انتشار  پیرو 
1399/6/31 و اطالعیه مورخ 99/7/2، ضمن اعالم اصالحات جدید مربوط به دفترچه 
راهنماي انتخاب رشته ) به شرح ذیل( بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب 
رشته در آزمون سراسري سال 1399 مي رساند که به منظور فراهم نمودن تسهیالت بیشتر 
براي آن دسته از داوطلباني که تا تاریخ 1399/7/5 براي انتخاب رشته اقدام ننموده اند، 
ترتیبي اتخاذ گردیده است که متقاضیان بتوانند تا پایان روز دوشنبه مورخ 1399/7/7 
)امشب( نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند؛ لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در 
مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنماي انتخاب رشته،  مندرجات 
اطالعیه مورخ 99/7/2 و این اطالعیه، به درگاه اطالع رساني این سازمان مراجعه و نسبت 

به ثبت کد رشته محل هاي انتخابي در آزمون مذکور اقدام نمایند.
ضمناً آن دسته از داوطلباني که قباًل نسبت به انتخاب کد رشته محل هاي تحصیلي اقدام 
نموده اند، مي توانند، در صورت تمایل، تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده و ویرایش کدرشته 

محل هاي انتخابي خود اقدام نمایند.
الزم به تأکید است که با توجه به فشردگي زماني در سایر فرآیندهاي آزمون فوق، مهلت 
اعالم شده به هیچ وجه قابل تمدید مجدد نیست؛ لذا ضرورت دارد که داوطلبان در زمان 

تعیین شده، نسبت به انتخاب رشته یا ویرایش رشته هاي انتخابي خود اقدام نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 تمدید مهلت انتخاب رشته و اعالم رشته هاي جدید و اصالحات مربوط به 

دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1399 
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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 است:

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 
روز سه شنبه قبل از برگزاری هر آزمون، منحصراً از طریق سایت اینترنتی شرکت 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 
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 اینكه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی است 
که هر یك مكمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها، دانش آموز را گام به گام 
آماده تر می نماید، لذا توصیه می شود که دانش آموزان عزیز، در کلیۀ آزمون های 

مرحله ای و جامع،  به طور یكجا 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 

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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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.
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.
سهولت  براي  هستند  مایل  که  دبیرستان هایی  مدارس:  طریق  از  گروهی  ثبت نام 
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، 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

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارۀ:

ثبت نام آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم 
ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدین وسیله به اطالع دانش آموزان عزیز پایه 
تحصیلی  سال  آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم  که  می رساند  دوازدهم 

1399-1400 از سوی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به  منظور:
)1( آشنائی داوطلبان با شیوه برگزاری کنکور سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی سال 1400؛
در  اختصاصی  و  عمومی  دروس  زمینه  در  داوطلبان  مکتسبه  معلومات  ارزیابی   )2(

مقاطع زمانی مختلف؛ 
)3( تعیین و تشخیص میزان پیشرفت تحصیلی داوطلب در زمینه دروس عمومی و 

اختصاصی؛ 
)4( فراهم آوردن زمینه های الزم به منظور مقایسه نمرات مکتسبه در زمینه دروس 
عمومی و اختصاصی هر داوطلب با داوطلبان شهرستان و استان محل تحصیل و هم 

چنین داوطلبان سراسر کشور؛ 
)5( آشنایی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و کاهش اضطراب 

حضور در جلسة برگزاری آزمون سراسری سال 1400 و ... ؛
)6( کمک به واحدهای آموزشی با توجه به نتیجه آزمون، برگزار می گردد.

از مزیت های »آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم«، می توان به موارد 
زیر اشاره کرد:

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

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

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

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

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 دوازدهم:
شرکت تعاونی خدمات آموزشی، با بررسی های همه جانبه و دریافت نظرات مشاوران، 
مجموعاً  را  آزمایشی  آزمون های  مجموعة  آموزشی،  مراکز  محترم  مدیران  و  دبیران 
در پانزده نوبت برای سال تحصیلی 1399-1400 طراحی نموده است. سه نوبت از 
آزمون های آزمایشی به صورت تابستانه، هشت نوبت از آزمون های آزمایشی به صورت 
مرحله ای و چهار نوبت از آزمون های آزمایشی به صورت جامع برگزار خواهد شد تا 
داوطلبان شرکت کننده در آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم، با ارزیابی 
کاماًل علمی و استاندارد، از وضعیت علمی و تحصیلی خود شناخت پیدا کرده و در هر 

مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشکالت تحصیلی خود اقدام نمایند.
آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه در سه نوبت و در ماه های مرداد و 

شهریور 99 با هدف ارزیابی مطالعات تابستانی داوطلبان برگزار خواهد شد. 
توجه: آزمون های تابستانه فقط برای سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، 

علوم تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.
ابتدای  از  نوبت  هشت  در  که  مرحله ای  آزمون های  مرحله ای:  آزمون های 
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 
در  این،  بر  به عمل می آید؛ عالوه  امتحان  داوطلبان  از  انجام شده،  تقسیم بندي هاي 
نیز  قبل  به مراحل  یا قسمت های مربوط  از قسمت  است  آزمون هر مرحله، ممکن 
امتحان گرفته  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 ممکن است منظور شود؛ با این تأکید که بیشتر سؤاالت از 

قسمت سوم خواهد بود(.
آزمون های جامع: از ابتدای سال 1400 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری 
و  هدفمند  زمانی  فاصله های  با  جامع  آزمایشی  آزمون  نوبت  چهار   ،1400 سال 

خصوصیات و ویژگی های منحصر به فرد و مکمل یکدیگر برگزار می شود.
زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي 

آزمایشی سنجش:
سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  سنجش  آزمایشی  آزمون های  جلسه  به  ورود  کارت 
کشور، از روز سه شنبه قبل از برگزاری هر آزمون، منحصراً از طریق سایت اینترنتی 
شرکت 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 دوازدهم، در بعدازظهر همان روز 
www.sanjeshserv.ir  برگزاری هر آزمون از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی 
کل  نمره  محاسبه  که  می رساند  دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد.  منتشر 
آموزش  اساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان سنجش  بر  آزمایشی،  آزمون های 
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.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

مبلغ هر آزمون جامعمبلغ هر آزمون تابستانه یا مرحله ای

500.000650.000

نیز  امکان  این  آن،  ثبت نام مندرج در  و هزینه های  به جدول شهریه فوق  توجه  با 
آزمون های  بتوانند  تمایل،  صورت  در  عزیز،  دانش آموزان  تا  است  گردیده  فراهم 
از آزمون ها  انتخاب و در هر یک  به تعداد موردنیاز و دلخواه،  را  سنجِش دوازدهم 
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 اینكه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی 

است که هر یك مكمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها، دانش آموز را 
در  عزیز،  دانش آموزان  که  می شود  توصیه  لذا  می نماید،  آماده تر  گام به گام 

کلیۀ آزمون های مرحله ای و جامع،  به طور یكجا 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 دوازدهم به صورت تلفیقی هستند، 

در سایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها )www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
انتخاب نوبت های آزمون از سوی  از  شایان ذکر است که در هنگام ثبت نام و پس 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را محاسبه و 

ارائه می نماید.

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

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

12:30 و عصر 13:30 الی 16:00.
براي سهولت  مایل هستند  که  دبیرستان هایی  از طریق مدارس:  ثبت نام گروهی 
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، 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:
از  )پرداخت  و رمز عبور  پرونده  ثبت نام و دریافت شماره  پرداخت مبلغ  گام اول: 

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
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