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متقاضیان ثبت نام در آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 
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به منظور فراهم نمودن تسهیالت بیشتر براي افرادی که تا 
تاريخ 99/09/23 براي ثبت نام در اين آزمون اقدام ننموده اند، 
ترتیبي اتخاذ گرديده است که بتوانند تا روز چهارشنبه مورخ 
99/09/26 نسبت به ثبت نام خود در آزمون ياد شده اقدام 

نمايند. 

متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و 
پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنماي ثبت نام و فراهم نمودن 
مدارك و اطالعات مورد نیاز، به درگاه اطالع رساني سازمان 
 www.sanjesh.org :نشاني به  کشور  آموزش  سنجش  

مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام نمايند.
ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قباًل نسبت به ثبت نام در اين 
آزمون اقدام نموده اند، مي توانند، در صورت تمايل، تا تاريخ 
فوق، نسبت به مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي 

خود اقدام نمايند.
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نیکويی های  آرد،  روی  کسی  به  دنیا  چون 
ديگران را بدو به عاريت سپارد ]به او نسبت 
دهد[، و چون بدو پشت نمايد، خوبی های او 

را بربايد.

27 آذر

سالروز شهادت

 آیت ا... دڪرت مفتح و روز وحدت 

حوزه و دانشگاه گرامے باد

آزمون  در  ثبت نام  مهلت  تمديد  به  توجه  با 
پايان روز چهارشنبه  تا  کارشناسي ارشد سال 1400 
26 آذر ماه، در اين ستون، در ادامة »يادداشت هفته« 
شمارة پیشین، آخرين نکاتي را که رعايت آنها از سوي 
يادآور  مي رسد،  نظر  به  الزم  آزمون  اين  داوطلبان 

مي شويم.
این نکات به قرار زیر است:

اين  در  ثبت نام  هزينه  پرداخت  که  آنجايي  از  ـ   1
مي گیرد،  انجام  اينترنتي  به صورت  منحصراً  آزمون، 
با استفاده از کارت هاي  شايسته است که داوطلبان، 
عضو شبکه بانکي شتاب، که پرداخت الکترونیکي آنها 
فعال است، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان 
سنجش و پرداخت مبلغ تعیین شده به عنوان وجه 
ثبت نام شرکت در آزمون يک کدرشته امتحاني، نسبت 

به ثبت نام در اين آزمون اقدام کنند. 
2 ـ با عنايت به آنکه مقرر شده است که در مراحل 
مختلف فرآيند آزمون کارشناسي ارشد 1400، خدماتي 
از طريق پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني 
که تمايل به استفاده از خدمات پیام کوتاه دارند، با 
انتخاب گزينه مربوط و پرداخت مبلغ تعیین شده به 
عنوان هزينه استفاده از خدمات پیام کوتاه، مي توانند از 

اين خدمات استفاده کنند.
3 ـ الزم است که داوطلبان، از روز دوشنبه 3 لغايت 
پايگاه  به  مراجعه  با  ماه 1400  چهارشنبه 5 خرداد 
اطالع رساني سازمان سنجش، نسبت به تهیه پرينت 
کارت و برگ راهنماي شرکت در آزمون کارشناسي ارشد 

1400 اقدام کنند. 
4ـ  محل آزمون داوطلبان، بر اساس استان و شهرستان 
محل اقامت درج شده در بند 37 تقاضانامه ثبت نام 
تعیین مي شود؛ بنابراين، شايسته است که داوطلبان، 
با مراجعه به جدول شمارة 2 دفترچه راهنماي ثبت نام 
در  اقامت  و شهر محل  استان  به  مربوط  و درج کد 

تقاضانامه، در اين زمینه اقدام کنند. 

5 ـ کارنامه )نتايج اولیه( تمامي داوطلبان اين آزمون، 
از سوي سازمان سنجش، بر اساس برنامه زماني مندرج 
در دفترچه راهنماي آزمون ياد شده، از طريق پايگاه 
شد؛  خواهد  منتشر  سنجش  سازمان  اطالع رساني 
بنابراين، تمامي داوطلباني که مجاز به انتخاب رشته 
باشند، مي توانند بر اساس ضوابط و شرايط درج شده 
در دفترچه راهنماي انتخاب رشته، که در زمان مقرر 
منتشر خواهد شد، نسبت به انتخاب رشته خود اقدام 

کنند.
در  داوطلبان،  از  توجهي  قابل  تعدادي  ساله  هر   -6
درج معدل خود در زمان ثبت نام، دقت الزم را اعمال 
نمي کنند و پس از پذيرفته شدن در دانشگاه، به خاطر 
مغايرت معدل، قبولي آنها لغو شده و موجب سردرگمي 
آنها مي شود؛ بنابراين، به داوطلبان گرامي اکیداً توصیه 
مي شود که در درج معدل خود دقت الزم را مبذول 
دارند و حتي اگر ثبت نام آنها از سوي خودشان انجام 
نمي پذيرد، با مشاهده پرينت تقاضانامه شان، نسبت به 
کنترل دقیق موارد درج شده در آن اقدام کرده و در 
مراحل بعدي، که امکان ويرايش اطالعات براي آنها 
وجود دارد، نسبت به اصالح اطالعات ثبت نامی خود 

اقدام کنند.
7ـ  با عنايت به مشکالت به وجود آمده در آزمون هاي 
پیشین در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان 
ثبت نام  که  داوطلباني  براي  اکثراً  موضوع  اين  )که 
آنان از سوي ديگران انجام مي شود، رخ داده است(، 
تأکید مي گردد که اين افراد، عالوه بر بررسی اطالعات 
ثبت نامي، حتماً نسبت به بررسی عکس ارسالي خود 
دقت کنند تا اشتباهاً عکس داوطلب ديگري به جاي 
ارسال نشود. بديهي است که در صورت  آنها  عکس 
ارسال عکس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان 
متخلف تلقي شده و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد 

شد.
شاد و سربلند باشید

چند نكته دیگر دربارة آزمون كارشناسي ارشد 1400 
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زمان برگزاری سه آزمون
 وزارت بهداشت اعالم شد

ــان دوره  ــای میـ ــزاری آزمون هـ ــان برگـ  زمـ
پیـــش كارورزی، علـــوم پایـــه پزشـــکی و 

ــد.  ــخص شـ ــکی مشـ دندانپزشـ
ـــکی  ـــوزش پزش ـــنجش آم ـــز س ـــالم مرک ـــاس اع ـــر اس ب
آزمون هـــای  برگـــزاری  بهداشـــت، زمان  وزارت 
میـــان دوره پیـــش کارورزی، علـــوم پايـــه پزشـــکی و 
دندانپزشـــکی، روز پنجشـــنبه 4 دی 1399 تعییـــن شـــد.
ــح  ــش کارورزی صبـ ــون پیـ ــاس، آزمـ ــن اسـ ــر ايـ بـ
8:30  صبح، آزمون هـــای  ســـاعت  پنجشـــنبه  روز 
دندانپزشـــکی  نیـــز  پزشـــکی  و  پايـــه  علـــوم 
ســـاعت در  روز  همـــان  ظهـــر  از  بعـــد 

2 بعد از ظهر برگزار خواهد شد.
ضمنـــاً ســـامانه مرکـــز ســـنجش آمـــوزش پزشـــکی 
بـــه نشـــانی: Sanjeshp.ir نیـــز بـــرای ثبت نـــام 
علـــوم  دانشـــگاه های  ســـوی  از  جامانـــدگان، 
آذر   27 پنجشـــنبه  تـــا روز   پزشـــکی، مجدداً 

فعال خواهد شد.

 تا 30 آذر ماه:

مهلت نقل و انتقال 
دانشجویان علوم پزشکی تمدید شد

ــت های مکـــرر  ــا توجـــه بـــه درخواسـ بـ
ـــکی،  ـــوم پزش ـــگاه های عل ـــجویان و دانش دانش
ـــجویان  ـــی دانش ـــال و مهمان ـــل و انتق ـــت نق مهل

ـــاه  ـــان آذرم ـــا پای ـــور ت ـــکی كش ـــوم پزش  عل
ـــد. ـــد ش تمدی

ـــی دانشـــجويان  ـــال و مهمان ـــت نقـــل و انتق ـــن مهل آخري
 دانشـــگاه ها و دانشـــکده های علـــوم پزشـــکی کشـــور 
ـــود،  ـــده ب ـــن ش ـــاه تعیی ـــن 19 آذر م ـــش از اي ـــه پی ک

ـــد. ـــد ش ـــار تمدي ـــومین ب ـــرای س ب
ايـــن مهلـــت، بنـــا بـــه درخواســـت های متعـــدد 
دانشـــجويان و دانشـــگاه ها و دانشـــکده های علـــوم 
پزشـــکی مبنـــی بـــر عـــدم ثبـــت اطالعـــات و مســـتندات 
در ســـامانه نقـــل و انتقـــال و مهمانـــی ارائـــه شـــده اســـت 
ـــا  ـــجويان ت ـــی دانش ـــال و مهمان ـــل و انتق ـــامانه نق  و س

30 آذر 99 فعال خواهد بود.
ضمنـــاً دانشـــجويان و دانشـــگاه ها و دانشـــکده های 
علـــوم پزشـــکی مبـــدأ و مقصـــد می تواننـــد در ايـــن 
فرصـــت مجـــدد داده شـــده، نســـبت بـــه ثبـــت، بررســـی، 

ـــد. ـــدام کنن ـــرات الزم اق ـــال تغیی ـــش و اعم ويراي

امکان درخواست برخط 
تأییدیه مدارک تحصیلی دانشجویان

 علوم پزشکی فراهم شد

ـــدارک  ـــط م ـــه برخ ـــت تأییدی ـــکان درخواس ام
تحصیلـــی وزارت  آمـــوزش و پـــرورش بـــرای 
اســـتفاده دانشـــجویان در فرآینـــد ثبت نـــام 

ـــد.  ـــم ش ـــگاه فراه  دانش
ـــالم  ـــت اع ـــی وزارت بهداش ـــات آموزش ـــز خدم مرک
کـــرد: بـــا توجـــه بـــه راه انـــدازی ســـامانه جديـــد 
و برخـــط صـــدور تأيیديـــه مـــدارك تحصیلـــی از 
ــالع  ــه اطـ ــرورش، بـ ــوزش و پـ ــوی وزارت آمـ سـ
می رســـاند کـــه دانشـــجويان داخـــل کشـــور بـــه 
ـــم  ـــی ديپل ـــدارك تحصیل ـــه م ـــذ تأيیدي ـــور اخ منظ
در  ثبت نـــام  بـــرای  خـــود  پیش دانشـــگاهی  و 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــکده های  و  دانشـــگاه ها 
ــامانه بـــه  داخـــل، می تواننـــد از طريـــق ايـــن سـ

اقـــدام کننـــد.   http://emt.medu.ir:آدرس
ـــل در خـــارج  ـــه تحصی ـــن دانشـــجويان شـــاغل ب همچنی
و دانش آموختـــگان خـــارج از کشـــور، کـــه متقاضـــی 
تســـهیالت و خدمـــات آموزشـــی از مرکـــز خدمـــات 
ـــوزش پزشـــکی  ـــان و آم آموزشـــی وزارت بهداشـــت، درم

هســـتند، نیـــز می تواننـــد بـــرای دريافـــت تأيیديـــه 
مـــدارك ديپلـــم و پیش دانشـــگاهی خـــود از طريـــق 

ـــد. ـــدام کنن ـــامانه اق ـــن س اي
الزم اســـت کـــه متقاضیـــان، از طريـــق درگاه الکترونیـــک 
ـــراز  ـــس از اح ـــده و پ ـــامانه ش ـــور وارد س ـــامانه مذک س
هويـــت و تکمیـــل مســـتندات الزم، درخواســـت 
صـــدور تأيیديـــه تحصیلـــی بـــرای مـــدرك ديپلـــم و 

ــد. ــت نماينـ ــود را ثبـ ــگاهی خـ پیش دانشـ
الزم بـــه يـــادآوری اســـت کـــه دانشـــجويان داخـــل کشـــور، 
ــل ــگاه محـ ــخ تأيیديه را دانشـ  بايددريافت کننده پاسـ

تحصیـــل خـــود انتخـــاب کـــرده و دانشـــجويان و 
دانش آموختـــگان خـــارج کشـــور نیـــز دريافت کننـــده 
پاســـخ تأيیديـــه را، مرکـــز خدمـــات آموزشـــی وزارت 
بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی انتخـــاب نماينـــد.

همچنیـــن پـــس از طـــی فرآيندهـــای الزم، نتیجـــه 
اســـتعالم و تأيیديـــه تحصیلـــی، از ســـوی وزارت آمـــوزش 
ـــی  ـــات آموزش ـــز خدم ـــگاه ها و مرک ـــه دانش ـــرورش ب و پ

ـــت. ـــرداری الزم هس ـــره ب ـــل به ـــده و قاب ـــال ش ارس

30 آذر ماه:

آخرین مهلت دانشجویان علمیـ  کاربردی 
برای ثبت درخواست نقل و انتقال

دانشـــجویان دانشـــگاه جامـــع علمـــی ـ 
كاربـــردی تـــا 30 آذرمـــاه 99 بـــرای ثبـــت 
درخواســـت نقـــل و انتقـــال فرصـــت دارنـــد.

ـــا  ـــردی ت ـــی ـ کارب ـــع علم ـــگاه جام ـــجويان دانش  دانش
ـــال  نیمســـال  ـــل و انتق ـــام نق ـــت ن ـــرای ثب ـــاه ب 30 آذرم

ـــد. ـــی 1399-1400 فرصـــت دارن ـــال تحصیل دوم س
ـــی  ـــجويان متقاض ـــه دانش ـــت ک ـــادآوری اس ـــه ي الزم ب
ـــامانه  ـــال در س ـــت انتق ـــت درخواس ـــش ثب ـــد در بخ باي
ـــوارد  ـــاس م ـــر اس ـــگاه و ب ـــن دانش ـــاالت اي ـــل و انتق نق

ــد. ــام کننـ ــی ثبت نـ ــه ابالغـ ــدرج در آيین نامـ منـ
ـــز آموزشـــی و  ـــال از ســـوی مراک ـــاً درخواســـت انتق ضمن
ـــود و  ـــد می ش ـــی و تأيی ـــد بررس ـــدأ و مقص ـــتان مب اس
ـــال  ـــرر، انتق ـــد مق ـــی و در موع ـــد کارشناس ـــس از تأيی پ
ـــن  ـــی اي ـــامانه آموزش ـــط در س ـــق ضواب ـــان طب متقاضی

دانشـــگاه انجـــام می شـــود.
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بـــا توجـــه بـــه عـــدم پذيـــرش حضـــوری داوطلبـــان بـــه منظـــور جلوگیـــری از 
ـــت ها  ـــت درخواس ـــی و ثب ـــريع در بررس ـــور تس ـــه منظ ـــا و ب ـــروس کرون ـــیوع وي 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 نماين مســـتندات الزم ثب

ـــود. ـــی ش ـــال م ـــاه ارس ـــام کوت ـــق پی ـــری از طري ـــه و کدرهگی ـــماره نام ش
داوطلبـــان مـــی تواننـــد پـــس از دريافـــت شـــماره و کـــد رهگیـــری از طريـــق پیـــام کوتاه، 
http://rahgiri.sanjesh.org :بـــه پرتال رهگیـــری الکترونیکـــی مکاتبـــات بـــه آدرس 
وارد شده و از آخرين 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

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 مـدارك مـورد نظر، بـا مشـخصات داوطلب  اقـدام به 
کالهبـرداری و اخـذ مبالـغ قابـل توجهی از ايـن افراد می نماينـد، اين سـازمان به عنوان 
ناظـر آزمون هـای  بین المللـی در کشـور، ضمـن برخـورد قانونـی و معرفی ايـن مراکز به 

مراجـع قضائـی، موارد ذيـل را  برای اطـالع متقاضیان يـادآوری می نمايد:
1 -  تنهـا مدارکـی از طريـق اين سـازمان مـورد گواهـی و تأيید قرار خواهنـد گرفت که 
قبـاًل مجـری آزمون از سـوی اين سـازمان مجوز برگـزاری آن را دريافت نموده باشـد؛ لذا 
قبـل از پرداخـت هرگونـه وجه از طريق سـايت سـازمان سـنجش آموزش کشـور )بخش 

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

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

3 - مراکـز برگـزاری آزمون هـا موظـف بـه رعايـت قوانین بـوده و بايسـتی از ثبت نام اين 
افـراد خـودداری نماينـد و در صـورت تخلـف،  مجوز آنان لغـو می گردد.

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

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

می نماينـد برخـورد قانونی خواهد  شـد.

كارشناسي ارشد  آزمون ورودی مقطع  در  و شرکت  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به 
و  »سنجش  قانون  اساس  بر  دانشجو،  پذيرش  که  رساند  می  ناپیوسته سال 1400 
پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي« 
اجرايي  آيین نامة  همچنین  و  اسالمی  شورای  محترم  مجلس   1394/12/18 مصوب 
مربوطه و مصوبات »شورای سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی« 
و مطابق اين اطالعیه و شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و پذيرش 
آزمون مذکور، که در زمان ثبت نام )آذرماه سال 1399( از سوی اين سازمان منتشر می شود، 
صورت خواهد گرفت. ضمناً عناوين رشته هاي امتحانی، گرايش ها و ضرايب دروس هر يک از 

مجموعه های امتحانی اين آزمون، در سايت سازمان سنجش درج شده است.
شرایط و ضوابط

1- همه دانشجويان و فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی می توانند، در صورت دارا بودن 

شرايط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام، که همزمان با 
شروع ثبت نام در تاريخ 1399/9/16 در درگاه اطالع رسانی اين سازمان منتشر شده است، 

در اين آزمون شرکت نمايند.
2- پذیرفته شدگان قطعی )نهایی( رشته هاي دوره روزانه سال 1399، چه در 
دانشگاه محل قبولي ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، اجازه ثبت نام و شرکت 

در آزمون کارشناسی ارشد سال 1400 را نخواهند داشت.
)طبق  شرايط  داشتن  صورت  در  اصلي،  امتحاني  رشته  بر  عالوه  متقاضی،  هر   -3
يکي  در  مي تواند  مي گردد(،  منتشر  ثبت نام  زمان  در  که  راهنما  دفترچه  مندرجات 
از رشته هاي امتحاني شناور )که در جدول رشته هاي امتحاني با عالمت * مشخص 

شده(، به عنوان رشته امتحاني دوم ثبت نام نمايد.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1400
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بـــا توجـــه بـــه تماس هـــا و مکاتبات بســـیار زيـــاد داوطلبـــان عزيـــز و مطالـــب 
مطـــرح شـــده در شـــبکه های اجتماعـــی و مصاحبه هـــای متعـــدد در خصـــوص 
ـــرش دانشـــجو، ســـازمان ســـنجش آمـــوزش  ـــه ســـنجش و پذي ـــوط ب موضوعـــات مرب
ــان و  ــی داوطلبـ ــرای آگاهـ ــل را بـ ــات ذيـ ــه توضیحـ ــد کـ ــور الزم می بینـ کشـ

هشـــدار به آنهـــا، بـــه اطالعشـــان برســـاند:
ـــراد ســـودجو  و کالهبـــردار،   الـــف- اخیـــرا مشـــاهده شـــده اســـت کـــه عـــده ای از اف
ـــیوع و  ـــی ش ـــرايط کنون ـــن ش ـــان و  همچنی ـــتیاق داوطلب ـــتفاده از اش ـــا سوءاس ب
ــی و  ــای تلگرامـ ــدازی کانال هـ ــه راه انـ ــدام بـ ــا، اقـ ــروس کرونـ ــری ويـ همه گیـ
ـــوزش  ـــنجش آم ـــازمان س ـــی س ـــط عموم ـــوان »رواب ـــا عن ـــی ب ـــتاگرامی جعل اينس
ـــا  ـــهمیه کرون ـــاص س ـــوص اختص ـــن در خص ـــای دروغی ـــرح وعده ه ـــور« و ط کش
نموده انـــد کـــه متأســـفانه تعـــدادی از داوطلبـــان هـــم بـــه آنهـــا اعتمـــاد و بـــا 

آنهـــا همراهـــی کرده انـــد. 
ـــودن  ـــودجو ب ـــردار و س ـــالم کالهب ـــن اع ـــور، ضم ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س س
ـــا درخصـــوص  ـــار و اطالعیه ه ـــه اخب ـــه کلی ـــی دارد ک ـــالم م ـــا، اع ـــه کانال ه ـــن گون اي
ــهمیه های  ــی، سـ ــوابق تحصیلـ ــر سـ ــزان تأثیـ ــرش، میـ ــوه پذيـ ــا، نحـ آزمون هـ
مصـــوب و ســـاير اطالعـــات الزم را کـــه از طريـــق مراجـــع ذی صـــالح ابـــالغ می شـــود، 
 ،www.sanjesh.org :ــانی ــايت رســـمی خـــود بـــه نشـ ــاً از طريـــق سـ  صرفـ
ـــران  ـــالمی اي ـــوری اس ـــیمای جمه ـــدا و س ـــنجش و ص ـــه پیک س ـــايت هفته نام س
ـــالع  ـــت و اط ـــه فعالی ـــچ گون ـــازمان هی ـــن س ـــاند و اي ـــان می رس ـــالع داوطلب ـــه اط ب
ـــای  ـــر از کانال ه ـــه غی ـــتاگرام و...{ ب ـــرام، اينس ـــازی } تلگ ـــای مج ـــانی در فض رس

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

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

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

ب- ســـنجش و پذيـــرش دانشـــجو در کلیـــه مقاطـــع تحصیلـــی، بـــر اســـاس 
مصوبـــات قانونـــی مراجـــع ذی ربـــط صـــورت می گیـــرد و اخیـــراً مصاحبه هـــای 
ــال  ــرای سـ ــرش بـ ــنجش و پذيـ ــای سـ ــوص روش هـ ــم در خصـ ــددی هـ متعـ
ــن  ــت. در ايـ ــه اسـ ــورت گرفتـ ــانه ها صـ ــده در رسـ ــال های آينـ ــاری و سـ جـ
خصوص، ســـازمان ســـنجش آمـــوزش کشـــور الزم می بینـــد بـــه اطـــالع 

داوطلبـــان عزيـــز برســـاند:
ـــای  ـــق دفترچه ه ـــال 1400 مطاب ـــرش س ـــنجش و پذي ـــن س ـــط و قوانی 1-  ضواب
رســـمی منتشـــر شـــده در ســـايت اطالع رســـانی ايـــن ســـازمان، مشـــابه ســـال 
ـــررات  ـــن و مق ـــای قوانی ـــت و مبن ـــرده اس ـــری نک ـــه تغیی ـــت و هیچ گون ـــته اس گذش
ـــت. ـــازمان اس ـــن س ـــوی اي ـــده از س ـــر ش ـــی منتش ـــای ثبت نام ـــی، دفترچه ه قانون

ـــازمان  ـــن س ـــی، اي ـــال های آت ـــرش س ـــنجش و پذي ـــای س ـــوص روش ه 2-  در خص
ـــف  ـــراد مختل ـــای اف ـــده در مصاحبه ه ـــالم ش ـــرات اع ـــدام از تغیی ـــان هیچ ک در جري
ـــاً  ـــت و طبیعت ـــته اس ـــا نداش ـــن زمینه ه ـــا در اي ـــا آنه ـــم ب ـــارکتی ه ـــت و مش نیس
روابـــط عمومـــی ايـــن ســـازمان نیـــز اطالعاتـــی در ايـــن خصـــوص نـــدارد کـــه 
ـــت  ـــز درخواس ـــان عزي ـــذا از داوطلب ـــد؛ ل ـــز باش ـــان عزي ـــخگوی داوطلب ـــد پاس بتوان
می شـــود اگـــر ســـؤالی راجـــع بـــه اين گونـــه مصاحبه هـــا دارنـــد، آن را از افـــراد 

يـــا دســـتگاه های مصاحبـــه کننـــده پی گیـــری نماينـــد.
ـــه  ـــت ک ـــمند اس ـــري خواهش ـــاي سراس ـــان آزمون ه ـــوم داوطلب ـــه، از عم در خاتم
در صـــورت مشـــاهده هرگونـــه اقدامـــات خـــالف قوانیـــن و مقـــررات يـــا ســـوء 
ـــماره  ـــق ش ـــب را از طري ـــازمان، مرات ـــن س ـــوان اي ـــام و عن ـــي از ن ـــتفاده احتمال اس
الکترونیکـــي: آدرس  و   026-36182151 و   026-  36182152  تلفن هـــاي: 
اينترنتـــي: نشـــاني    hefazatazmon@sanjesh.org  يـــا 

اداره کل حراســـت    http://q.sanjesh.org/53479 بـــه ســـتاد خبـــري 
ــد. ــزارش نماينـ ــور گـ ــوزش کشـ ــنجش آمـ ــازمان سـ سـ

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

توضیحات سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

مطالب مطرح شده در شبکه هاي اجتماعي 

و رسانه ها در ارتباط با روش هاي پذیرش دانشجو 

در سال هاي آتي، سهمیه ها و ارتباط کانال هاي تلگرامي 

و اینستاگرامي با این سازمان
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

شرایط و ضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام 

در آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته 

سال 1400 و بیست و ششمین دوره المپیاد 

علمي - دانشجویي کشور
بـــه اطـــالع متقاضیـــان ثبت نـــام و شـــرکت در آزمـــون کارشناسي ارشـــد 
ــي  ــوزش عالـ ــات آمـ ــگاه ها و مؤسسـ ــي دانشـ ــال 1400 در تمامـ ــته سـ ناپیوسـ
دولتـــي و غیردولتـــي و همچنیـــن دانشـــگاه آزاد اســـالمي و بیســـت 
و ششـــمین المپیـــاد علمـــي- دانشـــجويي کشـــور مي رســـاند کـــه بـــا توجـــه 
ـــي  ـــي و اختصاص ـــرايط عموم ـــتن ش ـــر داش ـــن در نظ ـــل و همچنی ـــکات ذي ـــه ن ب
ــون  ــد در آزمـ ــون، مي تواننـ ــرکت در آزمـ ــاي شـ ــه راهنمـ ــدرج در دفترچـ منـ

ــد. ــرکت نماينـ ــام و شـ ــور ثبت نـ مذکـ

شرایط ثبت نام :
ـــنبه  ـــال 1400 از روز يکش ـــته س ـــد ناپیوس ـــون کارشناسي ارش ـــراي آزم ـــام ب ثبت ن
مـــورخ 1399/09/16 آغـــاز شـــده اســـت و در روز چهارشـــنبه مـــورخ 1399/09/26 
ـــي و  ـــورت اينترنت ـــه ص ـــراً ب ـــون، منحص ـــن آزم ـــام در اي ـــرد. ثبت ن ـــان مي پذي پاي
 www.sanjesh.org :ـــه نشـــاني ـــن ســـازمان ب ـــق درگاه اطـــالع رســـاني اي  از طري

انجام می شود.
ـــه  ـــررات وظیف ـــي، مق ـــي و اختصاص ـــرايط عموم ـــالع از ش ـــن اط ـــان، ضم متقاضی
ـــات  ـــي و توضیح ـــاع غیرايران ـــام اتب ـــط ثبت ن ـــه ضواب ـــوط ب ـــررات مرب ـــي، مق عموم
مربـــوط بـــه ســـهمیه رزمنـــدگان و ايثارگـــران )منـــدرج در دفترچـــه راهنمـــاي 
ـــرار دارد(، در  ـــازمان ق ـــن س ـــاني اي ـــالع رس ـــه در درگاه اط ـــون ک ـــرکت در آزم ش
ـــته  ـــر در دو رش ـــد حداکث ـــند، مي توانن ـــور باش ـــرايط مذک ـــه داراي ش ـــي ک صورت
ـــاي  ـــه راهنم ـــدرج در دفترچ ـــي من ـــته  هاي امتحان ـــط از رش ـــق ضواب ـــي )طب امتحان

ثبت نـــام( متقاضـــي ثبت نـــام در ايـــن آزمـــون شـــوند. 
دفترچـــه راهنمـــاي ثبت نـــام، همزمـــان بـــا شـــروع ثبت نـــام، در درگاه 

اطالع رســـاني ايـــن ســـازمان در دســـترس خواهـــد بـــود.

مراحلي که متقاضی باید براي ثبت نام اقدام کند:
1- مراجعـــه بـــه درگاه اطالع رســـاني ايـــن ســـازمان بـــه نشـــاني فـــوق بـــراي 

ــه  ــت دفترچـ ــي( و دريافـ ــريال 12 رقمـ ــام )سـ ــاري ثبت نـ ــد کارت اعتبـ خريـ
ــماره 1(.   ــه شـ ــام )دفترچـ ــاي ثبت نـ راهنمـ

ـــدرج  ـــات من ـــاس توضیح ـــر اس ـــی ب ـــده متقاض ـــکن ش ـــس اس ـــل عک ـــه فاي 2- تهی
در دفترچـــه راهنمـــاي ثبت نـــام.

3- آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز برای ثبت نام.
ـــراً  ـــون منحص ـــن آزم ـــام در اي ـــه ثبت ن ـــت هزين ـــه پرداخ ـــه اينک ـــه ب ـــا توج  4- ب
ـــتفاده  ـــا اس ـــه ب ـــت ک ـــان الزم اس ـــرد، متقاضی ـــام مي گی ـــي انج ـــورت اينترنت ـــه ص ب
از کارت هـــاي عضـــو شـــبکه بانکـــي شـــتاب، کـــه پرداخـــت الکترونیکـــي آنهـــا 
ـــغ  ـــت مبل ـــازمان و پرداخ ـــاني س ـــه درگاه اطالع رس ـــه ب ـــا مراجع ـــت، ب ـــال اس فع
ـــون  ـــرکت در آزم ـــام ش ـــه ثبت ن ـــوان وج ـــه عن ـــال ب ـــزار( ري ـــد ه 900/000 )نهص
ـــدام  ـــده اق ـــاد ش ـــون ي ـــام در آزم ـــه ثبت ن ـــبت ب ـــي، نس ـــته امتحان ـــد رش ـــک ک ي

ـــد. نماين
ـــام  ـــق پی ـــي از طري ـــون، خدمات ـــن آزم ـــد اي ـــف فرآين ـــل مختل ـــره: در مراح تبص
ـــتفاده  ـــه اس ـــل ب ـــه تماي ـــي ک ـــود و متقاضیان ـــه می ش ـــان ارائ ـــه متقاضی ـــاه ب کوت
ـــغ  ـــت مبل ـــوط و پرداخ ـــه مرب ـــاب گزين ـــا انتخ ـــد، ب ـــاه دارن ـــام کوت ـــات پی از خدم
ـــات  ـــتفاده از خدم ـــه اس ـــوان هزين ـــه عن ـــال ب ـــد( ري ـــزار و پانص ـــت ه 8500 )هش

ـــد. ـــتفاده نماين ـــات اس ـــن خدم ـــد از اي ـــاه، مي توانن ـــام کوت پی
ـــته   ـــي )رش ـــي  اصل ـــا امتحان ـــي  ي ـــته  انتخاب ـــر رش ـــالوه ب ـــه، ع ـــي ک  5- متقاضیان
اول (، عالقه منـــد بـــه  شـــرکت در رشـــته  امتحانـــي  دوم هســـتند، ضـــرورت  دارد 
ـــد.  ـــه درج  نماين ـــوط در تقاضانام ـــد مرب ـــز در بن ـــي دوم را نی کـــه  کـــد رشـــته  امتحان
ـــک  کارت  ـــي  دوم، ي ـــته امتحان ـــراي رش ـــت ب ـــان مي بايس ـــته از متقاضی ـــن دس اي
ــر کارت  ــال، عـــالوه بـ ــزار( ريـ ــه مبلـــغ900/000 )نهصدهـ ــر بـ ــاري ديگـ اعتبـ

ـــد. ـــداري نماين ـــاري اول، خري اعتب
یـــادآوری1: متقاضیـــان ثبت نـــام و شـــرکت در آزمـــون کدرشـــته هاي 
امتحانـــي )اصلـــي و شـــناور(، کـــه عالقه منـــد بـــه شـــرکت در گزينـــش 
ــالوه  ــه، عـ ــت کـ ــتند، الزم اسـ ــور هسـ ــگاه پیام نـ ــي دانشـ ــته هاي تحصیلـ رشـ
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ـــدو  ـــغ 137/000 )يکص ـــت مبل ـــه پرداخ ـــبت ب ـــام، نس ـــغ ثبت ن ـــت مبال ـــر پرداخ ب
ـــراي دوره  ـــدي ب ـــالم عالقه من ـــراي اع ـــز ب ـــر نی ـــال ديگ ـــزار( ري ـــت ه ـــي و هف س

مذکـــور، اقـــدام نماينـــد.
یـــادآوری 2: متقاضیـــان ثبت نـــام و شـــرکت در آزمـــون کدرشـــته هاي 
امتحانـــي )اصلـــي و شـــناور(، کـــه عالقه منـــد بـــه شـــرکت در گزينـــش 
ــي  ــي و غیرانتفاعـ ــي غیردولتـ ــوزش عالـ ــات آمـ ــي مؤسسـ ــته هاي تحصیلـ رشـ
هســـتند، الزم اســـت کـــه، عـــالوه بـــر پرداخـــت مبالـــغ ثبت نـــام، نســـبت بـــه 
ـــه  ـــز ب ـــر نی ـــال ديگ ـــزار( ري ـــت ه ـــي و هف ـــدو س ـــغ 137/000 )يکص ـــت مبل پرداخ

ــد. ــدام نماينـ ــور، اقـ ــراي دوره  مذکـ ــدي بـ ــالم عالقه منـ ــور اعـ منظـ

دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:
ـــه  ـــدرج در دفترچ ـــتورالعمل من ـــق دس ـــه مطاب ـــود ک ـــه مي ش ـــان توصی ـــه متقاضی ب
راهنمـــاي ثبت نـــام، ابتـــدا فـــرم پیش نويـــس تقاضانامـــه منـــدرج در دفترچـــه 
مذکـــور را تکمیـــل نمـــوده و ســـپس براســـاس فـــرم پیش نويـــس، بـــا مراجعـــه 
بـــه درگاه اطالع رســـاني ايـــن ســـازمان، اطالعـــات الزم را بـــر اســـاس بندهـــاي 
ـــه در  ـــت ک ـــان الزم اس ـــاً متقاضی ـــد. ضمن ـــام وارد نماين ـــزاري ثبت ن ـــه  نرم اف برنام
ـــاهده  ـــورت مش ـــه در ص ـــت ک ـــي اس ـــد. بديه ـــت نماين ـــام دق ـــات ثبت ن درج اطالع
هرگونـــه مغايـــرت در مـــوارد قیـــد شـــده در تقاضانامـــه ثبت نـــام بـــا مـــدارك 
متقاضـــی، در صـــورت پذيرفته شـــدن در آزمـــون، قبولـــي وي لغـــو و از ادامـــه 

ـــد. ـــد ش ـــري خواه ـــی جلوگی ـــل متقاض تحصی

زمان توزیع کارت اینترنتي و محل آزمون:
بـــر اســـاس برنامـــه زمانـــي پیش بینـــي شـــده، آزمـــون کارشناسي ارشـــد 
ـــورخ 6 و 1400/3/07  ـــه م ـــنبه و جمع ـــاي پنجش ـــال 1400 در روزه ـــته س ناپیوس
ــورخ  ــنبه مـ ــه از روز دوشـ ــت کـ ــان الزم اسـ ــد و متقاضیـ ــد شـ ــزار خواهـ برگـ
ــه  ــه بـ ــا مراجعـ ــورخ 1400/03/05 بـ ــنبه مـ ــت روز چهارشـ 1400/03/03 لغايـ
ـــرکت در  ـــت کارت ش ـــه پرين ـــه تهی ـــبت ب ـــازمان، نس ـــن س ـــاني اي درگاه اطالع رس
ـــون  ـــل آزم ـــد. مح ـــدام نماين ـــون اق ـــرکت در آزم ـــاي ش ـــرگ راهنم ـــون و ب آزم
متقاضیـــان بـــر اســـاس اســـتان و شهرســـتان منـــدرج در بنـــد 37 
تقاضانامـــه تعییـــن مي گـــردد؛ لـــذا مقتضـــي اســـت کـــه متقاضیـــان، بـــا 
ـــوط  ـــد مرب ـــام و درج ک ـــاي ثبت ن ـــه راهنم ـــماره 2 دفترچ ـــدول ش ـــه ج ـــه ب مراجع

بـــه اســـتان و شـــهر مـــورد نظـــر در تقاضانامـــه ثبت نـــام اقـــدام نماينـــد.

برگزاري  المپیاد علمي - دانشجویي  کشور:
متقاضیـــان عالقه منـــد مي تواننـــد، همزمـــان  بـــا برگـــزاري  امتحانـــات  آزمـــون 
ــت و  ــه دوره بیسـ ــن  مرحلـ ــال 1400، در اولیـ ــته سـ ــد ناپیوسـ کارشناسي ارشـ
ششـــمین آزمـــون المپیـــاد علمـــي- دانشـــجويي  کشـــور بـــر اســـاس شـــرايط و 
ضوابـــط منـــدرج در دفترچـــه راهنمـــاي ثبت نـــام در آزمـــون شـــرکت نماينـــد. 

 
توصیه هاي  مهم :

1- متقاضیـــان، بـــراي اطـــالع از مقـــررات وظیفـــه عمومـــي، شـــرايط و ضوابـــط 
ـــي،  ـــاع خارج ـــط اتب ـــرايط و ضواب ـــن ش ـــران و همچنی ـــهمیه ايثارگ ـــتفاده از س اس
ـــد. ـــه نماين ـــون مراجع ـــن آزم ـــماره 1  اي ـــاي ش ـــه راهنم ـــه دفترچ ـــه ب ـــت ک الزم اس

2- بـــه متقاضیـــان توصیـــه مي شـــود کـــه در انتخـــاب کدرشـــته هاي امتحانـــي 
)اول و دوم( و همچنیـــن شهرســـتان محـــل حـــوزه امتحانـــي خـــود، دقـــت الزم 

ـــن  ـــي، در اي ـــري 16 رقم ـــد پي گی ـــت ک ـــس از درياف ـــذا پ ـــد؛ ل ـــذول فرماين را مب
خصـــوص بـــه درخواســـت هاي متقاضیـــان مبنـــي بـــر اصـــالح و يـــا جابجايـــي، 

ـــد. ـــد ش ـــر داده نخواه ـــب اث ترتی
ـــي  ـــده 6 رقم ـــماره پرون ـــت ش ـــه، درياف ـــل تقاضانام ـــس از تکمی ـــان پ 3- متقاضی
و کـــد پي گیـــري 16 رقمـــي، یـــك نســـخه پرینـــت از تقاضانامه شـــان 

ـــد. ـــداري نماین ـــود نگه ـــزد خ ـــه و آن را ن تهی
4- هـــر ســـاله تعـــدادي قابـــل توجهـــي از متقاضیـــان در درج معـــدل خـــود در 
ـــگاه،  ـــي در دانش ـــس از قبول ـــاورده و پ ـــل نی ـــه عم ـــت الزم را ب ـــام دق ـــان ثبت ن زم
ـــو شـــده و باعـــث ســـردرگمي  ـــي آنهـــا لغ ـــرت معـــدل، قبول ـــل مغای ـــه دلی ب
ـــه در درج  ـــود ک ـــه مي ش ـــداً توصی ـــز اکی ـــان عزي ـــه متقاضی ـــذا ب ـــردد؛ ل ـــا مي گ آنه
ـــام آنهـــا از ســـوی  ـــد و حتـــي اگـــر ثبت ن ـــه عمـــل آورن معـــدل خـــود دقـــت الزم را ب
ـــه  ـــبت ب ـــان، نس ـــت تقاضانامه ش ـــاهده پرين ـــا مش ـــرد، ب ـــام نمي پذي ـــان انج خودش
ـــه  ـــدي، ک ـــل بع ـــوده و در مراح ـــدام نم ـــده در آن اق ـــوارد درج ش ـــق م ـــرل دقی کنت
امـــکان ويرايـــش اطالعـــات )در زمـــان پرينـــت کارت شـــرکت در آزمـــون و يـــا 
ـــود  ـــات خ ـــالح اطالع ـــه اص ـــبت ب ـــود دارد، نس ـــا وج ـــراي آنه ـــته( ب ـــاب رش انتخ

ـــد. ـــدام نماين اق
ــي، در  ــاي قبلـ ــده در آزمون هـ ــود آمـ ــه وجـ ــکالت بـ ــه مشـ ــه بـ ــا توجـ 4- بـ
ـــراي  ـــراً ب ـــوع اکث ـــن موض ـــه اي ـــان، ک ـــس متقاضی ـــال عک ـــتباه در ارس ـــوص اش خص
متقاضیانـــي کـــه ثبت نـــام آنـــان از ســـوي ديگـــران انجـــام مي شـــود، رخ داده 
ـــاً  ـــي، حتم ـــات ثبت نام ـــرل اطالع ـــر کنت ـــالوه ب ـــه، ع ـــردد ک ـــد مي گ ـــت، تاکی اس
ـــس  ـــتباهاً عک ـــا اش ـــد ت ـــت نمايی ـــود دق ـــالي خ ـــس ارس ـــرل عک ـــه کنت ـــبت ب نس
ـــه در  ـــي اســـت ک ـــردد. بديه ـــه جـــاي عکـــس شـــما ارســـال نگ ـــري ب متقاضـــی ديگ
ـــف  ـــوان متخل ـــه عن ـــرد ب ـــي، ف ـــرف متقاض ـــتباهي از ط ـــس اش ـــال عک ـــورت ارس ص

ـــد. ـــد ش ـــار خواه ـــا وي رفت ـــررات ب ـــق مق ـــده و مطاب ـــي ش تلق
5- هرگونـــه  تغییـــري  از طريـــق  نشـــريه پیـــک  ســـنجش  )هفته نامـــه خبـــري  و 
اطالع رســـاني  ســـازمان  ســـنجش (، درگاه اطالع رســـاني ســـازمان ســـنجش و در 

صـــورت لـــزوم  از طريـــق رســـانه هاي جمعـــی  اعـــالم  خواهـــد شـــد. 

ـــازمان  ـــا س ـــوری ب ـــاط غیرحض ـــا ارتب ـــت ی ـــال درخواس ـــوه ارس نح
ـــور ـــوزش کش ـــنجش آم س

ــری از  ــه منظور جلوگیـ ــان بـ ــوری متقاضیـ ــرش حضـ ــدم پذيـ ــه به عـ ــا توجـ بـ
شـــیوع ويـــروس کرونـــا و در جهـــت تســـريع در بررســـی و ثبـــت درخواســـت ها 
بـــه صـــورت الکترونیکـــی، متقاضیـــان در صـــورت داشـــتن هـــر گونـــه ســـؤال 
ــنجش  ــازمان سـ ــی سـ ــات الکترونیکـ ــخان خدمـ ــتم پیشـ ــه سیسـ می توانند بـ
آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعـــه  بـــه  کشـــور  آمـــوزش 
و درخواســـت خـــود را بـــه همـــراه مســـتندات الزم ثبـــت نماينـــد. پـــس 
از  نامـــه و کدرهگیـــری  بـــرای متقاضـــی شـــماره  از ثبـــت درخواســـت، 
طريـــق پیـــام کوتـــاه ارســـال می شـــود و متقاضیـــان می تواننـــد، پـــس 
از دريافـــت شـــماره و کدرهگیـــری از طريـــق پیـــام کوتـــاه، بـــه پرتـــال 
 http://rahgiri.sanjesh.org :ــه آدرس ــات بـ ــی مکاتبـ ــری الکترونیکـ  رهگیـ

وارد شده و از آخرين وضعیت درخواست خود مطلع شوند. 
ـــا  ـــود را ب ـــؤاالت خ ـــا س ـــؤال ي ـــد س ـــزوم، مي توانن ـــورت ل ـــان، در ص ـــاً متقاضی ضمن
ـــا و  ـــا در روزه ـــوزش کشـــور، ي ـــازمان ســـنجش آم ـــي س بخـــش پاســـخگويي اينترنت

ـــد. ـــان بگذارن ـــز در می ـــن: 42163-021 نی ـــا شـــماره تلف ســـاعات اداری ب
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور



 

 

24 آذر 1399 سال بیست و پنجم ، شماره 837 

چرا برنامه ریزي نیاز داریم؟
مي گويند روزي دو هیزم شکن در جنگلي مشغول قطع کردن درخت بودند. مرد دانايي از کنار آنها عبور مي کرد. او متوجه نکته جالبي شد؛ بله، نوك تبر هر دو هیزم شکن 
کند بود. به همین دلیل با هر ضربه اي که آنها بر تنه درختان وارد مي کردند، مقدار کمي از تنه درختان را مي توانستند بشکافند. مرد دانا به آن دو رو کرد و گفت: اگر 
تبرهايتان را تیز کنید، راحت مي توانید تنه درختان را قطع کنید. يکي از آنها جواب داد:  مگر نمي بیني؟! ما بايد تا غروب تعدادي زيادي درخت را قطع کنیم؛ بنابراين، وقت 
آن را نداريم که بنشینیم و تبرهايمان را تیز کنیم. مرد دانا چیزي نگفت و از کنار آنها  عبور کرد. چند لحظه بعد، هیزم شکني که ساکت بود دست از کار کشید و شروع به 
تیز کردن تبرش کرد. در اين فاصله، دوستش تنه دو درخت را قطع کرد و به او گفت: ديدي گفتم وقت تیز کردن تبرهايمان را نداريم؛ حاال از کارت عقب افتادي. کمي بعد، 
هیزم شکني که تبرش را تیز کرده بود هم مشغول کار شد و طولي نکشید که وي از دوستش جلو افتاد و با سرعت بیشتري موفق به قطع کردن درختان شد. او با صرف 

انرژي و زور کمتري، مي توانست درختان بیشتري را قطع کند، در حالي که دوستش خسته شده و از وي خیلي عقب افتاده بود.
بله، دوستان! همان طوري که مالحظه کرديد، تیز کردن تبر موجب افزايش سرعت عمل آ ن هیزم شکن شد و او با صرف انرژي کمتري در مقايسه با دوستش، موفق به قطع 
درختان گرديد. برنامه ريزي نیز همین نقش را در موفقیت تحصیلي دانش آموزان و داوطلبان آزمون سراسري ايفا مي کند. ممکن است که تهیه برنامه درسي مناسب، چند 
ساعت از وقت شما را بگیرد، اما در نهايت، باعث افزايش سرعت کار شما و راحتي کارتان مي شود. خوب حاال که با نقش برنامه ريزي آشنا شديد، اجازه بدهید که به سراغ 

نحوه برنامه ريزي درسي برويم.
پیشنهادي براي یک برنامه ریزي  

ابتدا جدولي مانند جدول زير براي خودتان ترسیم کنید؛ البته مي توانید از جدول اين صفحه نیز کپي تهیه کنید. دوستان عزيز! استفاده از اين جدول، بسیار آسان و ساده 
است و ما سعي مي کنیم که مراحل کار با اين جدول را به صورت ساده و مختصر برايتان بیان کنیم.

همان طوري که مي بینید، جدول مورد نظر ما، تمام ساعت مفید يک دانش آموز را در طي هفته نشان مي دهد. به خاطر داشته باشید که هر خانه، نماينده يک ساعت است؛ 
پس به ترتیب زير عمل کنید:

1ـ بعد از ترسیم جدول، ساعات غیرآزاد خود را در هر روز هاشور بزنید؛ به  عنوان مثال، همان طور که در برنامة فرض شده مي بینید، دانش آموز مورد نظر ما تا ساعت 12/30 
در کالس های درسی به صورت مجازی حضور داشته است و به همین دلیل، ساعات مذکور را هاشور زده است. همین دانش آموز 1/30 ساعت )يک ساعت و سي دقیقه( را 
نیز براي صرف ناهار و استراحت در نظر گرفته است؛ به اين ترتیب، او تا ساعت 14 نمي تواند به مطالعه و انجام تکالیفش بپردازد؛ اما ساعت 14 تا 16 را مي تواند براي مطالعه 
و انجام تکالیف روز جاري خود در نظر بگیرد و پس از 20 دقیقه استراحت، مجدداً تا ساعت 17/40 به مطالعه اش ادامه دهد. همان طور که مالحظه مي کنید، وي بعد از 
مطالعه و انجام تکالیف روز جاري )دوشنبه(، به مطالعه دو عنوان درسي از دروس سال دوم دبیرستان خود، يعني فیزيک )2( و عربي )2(، مي پردازد و پس از آن، مدت يک 
ساعت و سي دقیقه را به استراحت و صرف شام اختصاص مي دهد، و بعد از آن، مطابق برنامه درسي روز بعد خود عمل مي کند؛ يعني چون طبق برنامه کالس روز سه شنبه، 

ديفرانسیل، شیمي و دين و زندگي دارد، زمان هاي باقي مانده را به اين دروس اختصاص مي دهد و در نهايت ساعت 23/30 براي خوابیدن به بستر مي رود.

نحوه تکمیل جدول 
در مثال زير، دانش آموز ابتدا ساعات غیرآزاد خود را هاشور زده و به اين ترتیب، ساعات آزاد خود را در روز دوشنبه به دست آورده است و بر اساس برنامه هاي درسي مدرسه 
خود، در روز دوشنبه و سه شنبه، برنامه ريزي کرده است؛ يعني ابتدا درس هاي روز دوشنبه و سپس دو عنوان درسي از دروس سال هاي قبل خود را نوشته و پس از آن، دروس 

روز بعد )سه شنبه( را در برنامه روز دوشنبه خود گنجانده است.

چگونه مے توان یک برنامه درسی طراحے کرد؟
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اصول اساسي در این برنامه پیشنهادي به شرح زیر است:
1 ـ ابتدا بايد دروس همان روز مطالعه شود؛ چون با مرور دروس هر روز، از فراموشي  آنها جلوگیري خواهیم کرد.

2 ـ بعد از آن بايد زمان هايي را براي مطالعه دروس سال هاي قبل )دوم يا سوم( در نظر بگیريم و مطابق بودجه بندي آزموني که در آن شرکت مي کنیم، به آ ن دروس بپردازيم.
3 ـ ساعات پاياني هر روز را مطابق برنامه درسي فردا، برنامه ريزي مي کنیم؛ چون بايد با مطالعه دروس فردا و انجام تکلیف، با آمادگي کامل در کالس درس حاضر شويم.

4 ـ اين جدول برنامه ريزي بايد با مداد تکمیل شود تا هر زماني که احساس کرديم به تغییر نیاز دارد، بتوانیم به آساني آن را تغییر دهیم.
5 ـ اين جدول مي تواند ثابت باشد؛ يعني مي توانیم آن را در جايي که مقابل ديدمان باشد، نصب کنیم و بر اساس آن، برنامه درسي هر روزمان را اجرا کنیم.

6 ـ روزهاي پنجشنبه قبل از هر آزمون هماهنگ، وقتي را به مرور دروس اختصاص مي دهیم.
7 ـ شما با تهیه جداول ويژه هفتگي مي توانید براي خودتان يک دفتر برنامه ريزي درست کنید.

8 ـ يادتان باشد که ممکن است شما، به دلیل سخت بودن يک مبحث يا هر مسأله ديگري، نتوانید مباحث در نظر گرفته شده را در زمان مّدنظر خودتان تمام کنید. اين 
مسأله کاماًل طبیعي است؛ چون يکي از ويژگي هاي برنامه ريزي درسي، »انعطاف پذيري« برنامه درسي است؛ يعني اگر برنامه کمي تغییر کرد، هیچ اشکالي پیش نیايد و شما 

هر مقدار از برنامه را که مي توانید، اجرا کنید و انجام بقیه آن را به فرصت مناسبي واگذار کنید.
9 ـ ساعات مطالعه هر کس، خاص اوست؛ به عنوان مثال، اگر شما دانش آموزي هستید که براي دومین بار است که در آزمون سراسري شرکت مي کنید، بايد از ساعات صبح 

نیز استفاده کنید.
10ـ جداول ارائه شده، کاماًل پیشنهادي است و لحاظ کردن شرايط خاص و ويژگي هاي شخصي، در اختیار شماست و مي توانید به هر نحوي که صالح مي دانید و با توجه به 

اصول گفته شده، براي خودتان برنامه ريزي کنید.
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تحصیلی  سوابق  مربوطه،  قانونی  مراجع  مصوبات  اساس  بر  و  اخیر  سال های  طی 
سال يازدهم متوسطه، نقش تعیین کننده ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ايفا نموده است؛ به طوری که سوابق تحصیلی سال 
يازدهم متوسطه داوطلبان آزمون سراسری، هم اکنون يکی 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 
برای سال  متوسطه،  دوره  دانش آموزان  آمادگی  برای  آزمايشی  آزمون های  برگزاری 
تحصیلی 1399- 1400 اقدام به طراحی آزمون های تابستانه، مرحله ای و جامع برای 
دانش آموزان پايه يازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه( نموده است. اين آزمون ها، با 
ماهیتی جديد از نظر محتوا، بودجه بندی و اجرا، گامی مؤثر در جهت پاسخگويی به 
نیاز موجود داوطلبان در اين زمینه است که امید است مورد توجه دانش آموزان عزيز 

و همچنین مشاوران و دست اندرکاران دبیرستان ها قرار گیرد.

آزمون های آزمایشی سنجش ِ یازدهم دارای ویژگی های زیر است:
P ارائه سؤاالت مفهومی تستی که ضمن آماده نمودن دانش آموزان برای شرکت در 
به  پاسخگويی  برای  را  عزيزان  اين  مهارت  و  آشنايی  زمینه  امتحانات سال يازدهم، 

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

P ارائه کارنامه تحلیلی پیشرفت تحصیلی در هر آزمون و مقايسه با آزمون های قبل؛
که  دبیرستان هايی  برای  مديريتی  و  مقايسه ای  تحلیلی،  گزارش های  P ارائه 
دانش آموزان سال يازدهم خود را به صورت گروهی در اين آزمون ها شرکت می دهند؛

P ارائه نتیجه نمرات آزمون به شرکت کنندگان بالفاصله پس از پايان 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:

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش یازدهم:
اين آزمون ها در 3 فاز کلی»تابستانه، مرحله ای و جامع« و در 13 نوبت برگزار می شوند.

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

کتاب های درسی پاية دهم خواهد بود.
توجه: آزمون های تابستانه فقط برای سه گروه آزمايشی 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 
پايان اسفند 99 برگزار خواهند شد. آزمون های مرحله ای بر اساس تقسیم بندی منابع 
تقسیم بندي هاي  طبق  آزمون،  از  مرحله  هر  در  به طوری که  می شود؛  برگزار  درسی 
انجام شده، از داوطلبان امتحان به عمل می آيد؛ عالوه بر اين، در آزمون هر مرحله، از 
قسمت يا قسمت های مربوط به مراحل قبل نیز امتحان گرفته می شود؛ لیکن در هر 
با تأکید بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود  مرحله، سؤاالت امتحاني 
)براي مثال، در مرحله سوم آزمون قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور 

شده است؛ با اين تأکید که بیشتر سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
پاية  درسی  کتاب های  مطالب  به  دقیق تر  نگاه  و  بررسی  آزمون ها،  اين  کلی  هدف 
يازدهم و ارزيابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی است. در اين 
میان، آزمون ويژه ای )آزمون مرحلة 5( در نظر گرفته  شده است که در پايان امتحانات 
نیمسال اول، در تاريخ 1399/10/19 برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب 
و  برگزار خواهد شد  اول  نیمسال  امتحانات تشريحی  از  اول است که پس  نیمسال 
طبق آن، آمادگی دانش آموزان بر اساس پرسش های چهارگزينه ای استاندارد مرتبط 

با مطالب اين نیمسال تحصیلی مورد سنجش و ارزيابی قرار خواهد گرفت.
فاز سوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت در ماه  های فروردين و ارديبهشت 
پرسش های  با  دانش آموزان  کامل  آشنايی  آزمون ها،  اين  شد. هدف  خواهد  برگزار 

چهارگزينه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1400 است.
پس از برگزاری هريک 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 مقايسه با داوطلبان شهر، استان و کشور و نمره 
کل عمومی و اختصاصی در زيرگروه های آزمايشی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد 
تا داوطلبان بر اساس اطالعات مندرج در اين کارنامه ها از میزان آمادگی خود در هر 
آزمون  برگزاری  تا  نقاط ضعف خود  رفع  به  نسبت  و  يافته  آگاهی  آزمون  از  مرحله 
مرحله بعد اقدام نمايند و در نهايت نیز با شرکت در آزمون ها، آمادگی الزم را برای 

شرکت در امتحانات نهايی سال 1400 کسب  نمايند.

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

سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  سنجش  آزمايشی  آزمون های  جلسه  به  ورود  کارت 
کشور، از روز سه شنبه قبل از برگزاری هر آزمون، منحصراً از طريق سايت اينترنتی 
توزيع می گردد   www.sanjeshserv.ir :به نشانی تعاونی خدمات آموزشی  شرکت 
و داوطلبان با مراجعه به سايت اينترنتی فوق الذکر، نسبت به پرينت کارت ورود به 
جلسه خود اقدام می نمايند. )در صورت مهّیا شدن شرايط برگزاری آزمون به صورت 

حضوری(
کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم، در بعدازظهر همان روز 
  www.sanjeshserv.ir:برگزاری هر آزمون، از طريق سايت اينترنتی شرکت به نشانی 
کل  نمره  محاسبه  که  می رساند  دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد.  منتشر 

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهم
ویژه دانش آموزان پایه یازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه(
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آموزش  سازمان سنجش  ضوابط  و  مصوبات  آخرين  اساس  بر  آزمايشی،  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 ضرايب( به عالوه سه برابر 
نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرايب( تقسیم  بر مجموع کل ضرايب محاسبه 
می شود، که اين امر می تواند تجربه مناسبی برای دانش آموز در ارتباط با شرکت در 

آزمون سراسری سال بعد باشد.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امکان نیز فراهم 
سنجِش  آزمون های  بتوانند  تمايل،  صورت  در  عزيز،  دانش آموزان  تا  است  گرديده 
يازدهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر يک از آزمون ها ثبت نام نمايند؛ 
نوبت  يک  و  مرحله ای  آزمون  نوبت  سه  متقاضی  می تواند  دانش آموز  به عنوان مثال، 

آزمون جامع باشد.
اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی  به  با توجه  البته 
است كه هر یك مکمل دیگری است و شركت در تمامی آنها، دانش آموز را 
در  عزیز،  دانش آموزان  كه  می شود  توصیه  لذا  می نماید،  آماده تر  گام به گام 

كلیۀ آزمون های مرحله ای و جامع،  به طور یکجا ثبت نام نمایند.
الزم به ذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هزينه های ثبت نام، برای دانش آموزانی 
که مايل به انتخاب آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم به صورت تلفیقی هستند، در 

سايت اينترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
از سوی  آزمون  نوبت های  انتخاب  از  و پس  ثبت نام  در هنگام  است که  شايان ذکر 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اينترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را محاسبه و 

ارائه می نمايد.

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

به ثبت نام در اين آزمون ها اقدام و کد رهگیري دريافت نمايند.
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 شرايط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ويژه: 42966-

021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و 
عصر 13:30 الی 16:00.

براي سهولت  مايل هستند  که  دبیرستان هايی  از طریق مدارس:  ثبت نام گروهی 
از مطالعه  از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند بعد  ثبت نام به صورت گروهی 
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 نمايند.

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

انجام می شود. 
2- وجوهی که به اشتباه به حساب اين شرکت واريز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اينترنتی و 

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

نشانی:  به  اينترنتی  سايت  طريق  از  کشور،  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  ثبت نام 
و  آموزشی  مراکز  داوطلبان،  همچنین  و  است  امکان پذير   www.sanjeshserv.ir
دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمايشی سنجش می توانند، در صورت تمايل، با 
مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: تهران، پل 
کريم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان  شهید نژادکی، روبروی کالنتری 105 
سنايی، پالك 30، تلفن: 88321455 نسبت به ثبت نام در اين آزمون ها در ساعات 

اداری اقدام نمايند.

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

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

گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سايت ارائه  شده است: لینک ثبت نام آزمون های 
آزمايشی سنجش/ ثبت نام جديد(.

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

بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین جلسات پانزدهم و شانزدهم 

شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلي مورخ 99/5/4 و 

99/8/10، مقرر گرديد در رشته محل هايي که ظرفیت آنها در آزمون کارشناسی ارشد 
غیردولتي  و  دولتي  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  در   1399 سال  ناپیوسته 
مردود  کننده  رشته  انتخاب  فاقد  و  نشده  تکمیل  اسالمي  آزاد  دانشگاه  و همچنین 
هستند، پذيرش بر اساس سوابق تحصیلي )معدل تراز شده كارشناسی( به صورت 

متمرکز صورت گیرد.
لذا به اطالع متقاضیان ثبت نام و انتخاب رشته براي شرکت در اين مرحله مي رساند که 
دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته اين پذيرش، از روز سه شنبه 1399/9/25 از 
طريق درگاه اطالع رسانی اين سازمان منتشر خواهد شد و ثبت نام از متقاضیان نیز تا 

روز يکشنبه 99/9/30 ادامه خواهد داشت.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

تاریخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته براي شرکت در مرحله پذیرش 

صرفًا بر اساس سوابق تحصیلي  مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1399 
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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 ادبیات فارسی
97دهم110201فارسی )1(
98يازدهم111201فارسی )2( 
99دوازدهم112201فارسی )3( 

2- عربی

97دهم 110206عربی، زبان قرآن )1(
عمومی غیر گروه آزمايشی علومانسانی 98يازدهم111206عربی، زبان قرآن )2( 

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

عمومی گروه آزمايشی 
علومانسانی

98يازدهم111207عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم112207عربی، زبان قرآن )3(
عمومی گروه آزمايشی97دهم 110208عربی، زبان قرآن )1(

علومانسانی  برای دیپلمه های علوم و معارف 
اسالمی

98يازدهم111208عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم112208عربی، زبان قرآن )3(

3- فرهنگ و معارف اسالمی

97دهم110204دين و زندگی )1(
عمومی غیر گروه آزمايشی علومانسانی 98يازدهم111204دين و زندگی )2(

99دوازدهم112204دين و زندگی )3(
97دهم110205دين و زندگی )1(

عمومی گروه آزمايشی 
علومانسانی

98يازدهم111205دين و زندگی )2(
99دوازدهم112205دين و زندگی )3(

عمومی گروه آزمايشی97دهم110227اصول عقايد )1(
 علومانسانی برای دیپلمه های علوم و معارف 

اسالمی
98يازدهم111232اصول عقايد )2(
99دوازدهم112227اصول عقايد )3(

4- زبان انگلیسی
97دهم110230زبان خارجی )1(

98یازدهم111230انگلیسی )2(
99دوازدهم112230انگلیسی )3(

بدين وسیله به اطالع مي رساند که در آزمون سراسري سال 1400 مطابق مصوبات بیست 
و چهارمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 1399/7/22 مقررات ذيل 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 ضرايب 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 پذيرش دانشجو مجدداً 
تأيید شد و از آزمون سراسری سال 1400 و بعد از آن، سنجش فقط با یك آزمون و بر 

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

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 »تاريخ« کتاب های »تاريخ اسالم 1 و 2 و تاريخ 3 
)ايران در دوره اسالمی(« درنظر گرفته می شود. در زمان ثبت نام آزمون سراسری در گروه 
آزمايشی علوم انسانی، داوطلبان دارای ديپلم علوم و معارف اسالمی بايد انتخاب کنند که 
صرفاً به يکی از دفترچه سواالت عمومی و تخصصی گروه آزمايشی علوم انسانی از »منابع 
ديپلم علوم انسانی« پاسخ می دهند يا به دفترچه سواالت گروه آزمايشی علوم انسانی که 
»منابع چهار درس الهیات و معارف اسالمی، زبان عربی عمومی و تخصصی و تاريخ آن«، 

کتاب های ديپلم 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 ذيل است.
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بـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

1- ریاضیات

97دهم110211رياضی )1( 
97دهم110213هندسه )1(
98يازدهم111213هندسه )2(

98يازدهم111215آمار و احتمال
98يازدهم111214حسابان )1(
99دوازدهم112214حسابان )2(
99دوازدهم112213هندسه )3( 

99دوازدهم112215رياضیات گسسته 

2- فیزیك
97دهم110209فیزيک )1( 
98يازدهم111209فیزيک )2( 
99دوازدهم112209فیزيک )3( 

3- شیمی
97دهم110210شیمی )1( 
98يازدهم111210شیمی )2( 
99دوازدهم112210شیمی )3(

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

98يازدهم111237زمین شناسی 1- زمین شناسی

2- ریاضیات
97دهم110211رياضی )1(
98يازدهم111211رياضی )2(
99دوازدهم112211رياضی )3(

3- زیست شناسی
97دهم110216زيست شناسی )1(
98يازدهم111216زيست شناسی )2(
99دوازدهم112216زيست شناسی )3(

4- فیزیك
97دهم110214فیزيک  )1(
98يازدهم111244فیزيک )2( 
99دوازدهم112244فیزيک )3( 

5- شیمی
97دهم110210شیمی )1(
98يازدهم111210شیمی )2(
99دوازدهم112210شیمی )3(

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

1- ریاضیات
97دهم110212رياضی و آمار )1(
98يازدهم111212رياضی و آمار )2(
99دوازدهم112212رياضی و آمار )3(

97دهم110221اقتصاد 2- اقتصاد

3- زبان و ادبیات فارسی
97دهم110203علوم و فنون ادبی )1(
98يازدهم111203علوم و فنون ادبی )2(
99دوازدهم112203علوم و فنون ادبی )3(

4- زبان عربی

97دهم110207عربی، زبان قرآن )1(
98يازدهم111207عربی، زبان قرآن )2(
99دوازدهم112207عربی، زبان قرآن )3(
97دهم110208عربی، زبان قرآن )1(

دیپلمه های علوم و 
معارف اسالمی 98يازدهم111208عربی، زبان قرآن )2(

99دوازدهم112208عربی، زبان قرآن )3(

5- تاریخ

97دهم110219تاريخ )1( ـ ايران و جهان باستان
ـ از بعثت پیامبر اسالم تا پايان  تاريخ )2( 

98يازدهم111219صفويه
99دوازدهم112219تاريخ )3( ايران و جهان معاصر

97دهم110233تاريخ اسالم )1( 
دیپلمه های علوم و 

معارف اسالمی 98يازدهم111233تاريخ اسالم )2( 
99دوازدهم112233تاريخ )3( ـ ايران در دوره اسالمی

6- جغرافیا
97دهم110218جغرافیای ايران

98يازدهم111218جغرافیای )2( ـ جغرافیای ناحیهای
99دوازدهم112218جغرافیا )3( )کاربردی(

7- علوم اجتماعی
97دهم110220جامعه شناسی )1(
98يازدهم111222جامعه شناسی )2(
99دوازدهم112222جامعه شناسی )3(

98يازدهم111226فلسفه 8- فلسفه
99دوازدهم112226فلسفه )2(

97دهم110223منطق9- منطق
98يازدهم111224روانشناسی10- روانشناسی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور     
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدين وسیله به اطالع دانش آموزان عزيز پايه 
تحصیلی  سال  آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم  که  می رساند  دوازدهم 

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

عالی سال 1400؛
در  اختصاصی  و  عمومی  دروس  زمینه  در  داوطلبان  مکتسبه  معلومات  ارزيابی   )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 مقايسه نمرات مکتسبه در زمینه دروس 
و  تحصیل  محل  استان  و  شهرستان  داوطلبان  با  داوطلب  هر  اختصاصی  و  عمومی 

همچنین داوطلبان سراسر کشور؛ 
)5( آشنايی 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:

 آشنايی کامل با شیوة درست مطالعة کتاب های درسی؛
 عمیق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتاب های درسی هر پايه؛

 آشنايی با پرسش های چهارگزينه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
 دريافت ارتباط موجود میان مطالب هر درس در پايه های مختلف؛

 ممارست و تمرين در مديريت زمان؛
 شبیه سازی فضای آزمون سراسری و آشنايی داوطلب با اين فضا؛

 کاهش تدريجی 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:

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

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

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

علوم تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.
سال  ابتدای  از  نوبت  در هشت  که  مرحله ای  آزمون های  آزمون های مرحله ای: 
اساس  بر  مرحله ای،  آزمون های  شد.  خواهند  برگزار   99 اسفند  پايان  تا  تحصیلی 
تقسیم بندی منابع درسی برگزار می شود؛ به طوری که در هر مرحله از آزمون، طبق 
در  اين،  بر  به عمل می آيد؛ عالوه  امتحان  داوطلبان  از  انجام شده،  تقسیم بندي هاي 
آزمون هر مرحله، ممکن است که از قسمت يا قسمت های مربوط به مراحل قبل نیز 
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 که منظور شود؛ با اين تأکید که بیشتر سؤاالت 

از قسمت سوم خواهد بود(.
پاية  درسی  کتاب های  مطالب  به  دقیق تر  نگاه  و  بررسی  آزمون ها،  اين  کلی  هدف 
دوازدهم و ارزيابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی است. در اين 
میان، آزمون ويژه ای )آزمون مرحلة 5( در نظر گرفته  شده است که در پايان امتحانات 
نیمسال اول، در تاريخ 1399/10/19 برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب 
و  برگزار خواهد شد  اول  نیمسال  امتحانات تشريحی  از  اول است که پس  نیمسال 
طبق آن، آمادگی دانش آموزان بر اساس پرسش های چهارگزينه ای استاندارد مرتبط 

با مطالب اين نیمسال تحصیلی مورد سنجش و ارزيابی قرار خواهد گرفت.
آزمون های جامع: از ابتدای سال 1400 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
1400، چهار نوبت آزمون آزمايشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات و 
ويژگی های منحصر به فرد و مکمل يکديگر برگزار می شود که در آزمون جامع نوبت 

اول تنها از دروس پايه های دهم و يازدهم آزمون گرفته می شود.
زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي 

آزمایشی سنجش:
سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  سنجش  آزمايشی  آزمون های  به جلسه  کارت ورود 
کشور، از روز سه شنبه قبل از برگزاری هر آزمون، منحصراً از طريق سايت اينترنتی 
شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: www.sanjeshserv.ir توزيع می گردد 
و داوطلبان، با مراجعه به سايت اينترنتی فوق الذکر، نسبت به پرينت کارت ورود به 
جلسه خود اقدام می نمايند. )در صورت مهّیا شدن شرايط برگزاری آزمون به صورت 

حضوری(

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :  

ثبت نام آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم 
ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم
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بـه اطـالع همــه متقاضیــان ثبت نـام کننــده در آزمـون هــای بیـــن الملل
 )TOEFL, GRE, IELTS, UKVI, Life skills & TELC  (
می رسـاند کـه بـا توجـه بـه مصوبـات چهـل و دومیـن جلسـه سـتاد ملـي مديريـت 
محدوديت هـا  اعمـال  و  کشـور  در  کرونـا  بیمـاري  فزاينـده  رشـد  و  کرونـا  بیمـاري 
مـورخ  شـنبه  روز  از  اشـاره  مـورد  هـای  آزمـون  تمامـی  هـا،  اسـتان  اکثـر  در 
بـا برابـر   99/9/30 مـورخ  يکشـنبه  روز  تـا   ، 2020/Nov/21بـا برابـر   99/9/1 

Dec/20/2020  ، لغو گرديده است. 

الزم بـه توضیـح اسـت کـه پیرو اطالعیـه مـورخ 99/08/24 بـه اطالع متقاضیـان آزمون 
الکترونیکـي زبان انگلیسـي پیشـرفته تولیمـو )Tolimo( می رسـاند که تاريـخ برگزاری 
دوره هـای 153، 154، 155 و 156 نیـز متعاقبـاً تعییـن و از طريـق درگاه اينترنتـی اين 

سـازمان اطالع رسـانی خواهد شـد. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 TOEFL, GRE, IELTS, UKVI, LIFE Skills & (لغو  برگزاري آزمون های بین الملل 

TELC(و همچنین آزمون الکترونیکي زبان انگلیسي پیشرفته تولیمو )Tolimo( در دوره 153

کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم، در بعدازظهر همان روز 
www.sanjeshserv.ir  :برگزاری هر آزمون، از طريق سايت اينترنتی شرکت به نشانی 
کل  نمره  محاسبه  که  می رساند  دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد.  منتشر 
آموزش  سازمان سنجش  ضوابط  و  مصوبات  آخرين  اساس  بر  آزمايشی،  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 ضرايب( به عالوه سه برابر 
نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرايب( تقسیم  بر مجموع کل ضرايب محاسبه 

می شود.
شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امکان نیز فراهم 
سنجِش  آزمون های  بتوانند  تمايل،  صورت  در  عزيز،  دانش آموزان  تا  است  گرديده 
دوازدهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب کنند و در هر يک از آزمون ها ثبت نام 
نمايند؛ به عنوان مثال، دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و يک 

نوبت آزمون جامع باشد.
اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی  به  با توجه  البته 
است كه هر یك مکمل دیگری است و شركت در تمامی آنها، دانش آموز را 
در  عزیز،  دانش آموزان  كه  می شود  توصیه  لذا  می نماید،  آماده تر  گام به گام 

كلیۀ آزمون های مرحله ای و جامع،  به طور یکجا ثبت نام نمایند.
الزم به ذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هزينه های ثبت نام، برای دانش آموزانی 
که مايل به انتخاب آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم به صورت تلفیقی هستند، 

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

ارائه می نمايد.
نحوه ثبت نام:

آزمايشی  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 سايت شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشاني 

نسبت به ثبت نام در اين آزمون ها اقدام و کد رهگیري دريافت نمايند.
اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده  الزم به ذکر است که خرید 
از خرید  بعد  متقاضیان،  که  است  و الزم  نبوده  دانش آموز  نهایی  ثبت نام 

ثبت نام  لینک  به  رمز(،  شماره  و  پرونده  شماره  )دریافت  اعتباری  کارت 
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 شرايط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ويژه 42966-

021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و 
عصر 13:30 الی 16:00.

ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هايی که مايل 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 نمايند.
نکات مهم:

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

2- وجوهی که به اشتباه به حساب اين شرکت واريز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان، در هنگام ثبت نام اينترنتی و 

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

نشانی:  به  اينترنتی  سايت  طريق  از  کشور،  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  ثبت نام 
www.sanjeshserv.ir امکان پذير است و همچنین داوطلبان، مراکز آموزشی و 
دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمايشی سنجش می توانند، در صورت تمايل، با 
مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: تهران، پل 
کريم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان  شهید نژادکی، روبروی کالنتری 105 
سنايی، پالك 30، تلفن: 88321455 نسبت به ثبت نام در اين آزمون ها در ساعات 

اداری اقدام نمايند.
راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجش

مراحل ثبت نام:
از  )پرداخت  و رمز عبور  پرونده  ثبت نام و دريافت شماره  پرداخت مبلغ  گام اول: 

طريق کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به صورت اينترنتی است(.
گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سايت ارائه شده است: لینک ثبت نام آزمون های 

آزمايشی سنجش/ ثبت نام جديد(.
گام سوم: دريافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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