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بر متام  عاملیان تسلیت باد

امروز :

آخرین مهلت ثبت نام پذیرش با سوابق 

تحصیلی آزمون سراسری سال 1399

یادداشت  هفته

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 نتایج آزمون كارشناسی ارشد 

حافظان قرآن مجید

آغاز سال تحصیلی؛ زمانی برای 
برنامه ريزي درسی

گام های اول را محكم برداریم و قدم در راه موفقیت بگذاریم

اطالعیه های سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تمدید مهلت ثبت نام پذیرش دوره  مهندسي فناوري، كارشناسي حرفه ای 

و كاردانی فنی وحرفه ای »ناپیوسته« علمیـ  كاربردی مهرماه 99

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش كشور درخصوص:

معرفي شدگان  چند برابر ظرفیت رشته هاي  تحصیلي 
داراي شرایط خاص آزمون سراسري سال 1399 

امروز:

آغاز آزمون های ترم تابستانی 

دانشجویان علوم پزشكی

تابستانی  ترم  دوره  الکترونیکی  آزمون 
دانشگاه  سوی  از  پزشکی،  علوم  دانشجویان 
این  می شود.  برگزار  مجازی  پزشکی  علوم 

آزمون ها از امروز ۱۴ مهر آغاز می شود.
به  امسال  پزشکی،  علوم  دانشجویان  تابستانی  ترم 
از  و  مجازی  به صورت  کرونا،  ویروس  شیوع  دلیل 

سوی دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار شد.
آزمون های پایانی ترم تابستانی این دانشجویان نیز 
از امروز به صورت الکترونیکی از سوی دانشگاه علوم 

پزشکی مجازی برگزار می شود.
بر اساس برنامه زمانی اعالم شده، این آزمون ها در 
روزهای 14، 15، 16، 19، 20، 21 و 22 مهر ماه، 

به ترتیب، در دروس مختلف برگزار می شود.
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با گذشت  اکثر داوطلبان آزمون سراسری، هر ساله 
چند روز از سال تحصیلي و شروع مهر ماه، در اندیشه 
تهیه و تدوین یک برنامه درسي منسجم براي آمادگي 
هر چه بیشتر به منظور شرکت مفید و اثربخش در 
مشورتي  با  و  مي برند،  سر  به  موردنظر خود  آزمون 
که با مشاوران آموزشي و دبیران با تجربه آموزش و 
پرورش یا کساني که در آزمون هاي سال هاي گذشته 
موفق بوده اند به عمل مي آورند، اقدام به تدوین برنامه 
آموزشي مي کنند و مطالعات درسي روزانه خود را در 
قالب برنامه هاي عملیاتي آغاز مي کنند، و حتي فراتر 
از آن، فعالیت هاي شخصي و زندگي روزانه خویش را 
نیز با آن برنامه ها تنظیم کرده و همسان مي نمایند.

آزمون ها،  داوطلبان  درسي  برنامه ریزي  مورد  در 
در  که  مقاالتي  قالب  در  چه  و  ستون  این  در  چه 
شماره هاي مختلف نشریه تاکنون منتشر شده است، 
با شما بارها سخن گفته ایم و پس از این نیز صحبت 
خواهیم کرد؛ اما نکته قابل تأمل در این مجال، که 
شایسته است مّد نظر داوطلبان آزمون هاي مختلف 
قرار گیرد، آن است که این برنامه ها الزم است اوالً 
افراد  آموزشي  تجربیات  و  علمي  صحیح  مبناي  بر 
موفقي که پیش از این از گردونه آزمون ها عبور کرده  
و در رشته مطلوب خود در یکي از مقاطع تحصیلي 
به  ثانیاً  و  شود،  تنظیم  تحصیل شده اند  به  مشغول 
مورد  در  باشد.  صرف  آرمان گرایي  هرگونه  از  دور 
تأکید اول، سخن خاصي نمي توانیم بگوییم جز آنکه 
تنظیمي  برنامه  آنکه  بر  عالوه  بگوییم  داوطلبان  به 
و  بوده  علمي  کاماًل  باید  درسي  مطالعات  براي  آنها 
بر مبناي اصول صحیح و تجربیات سایر افراد موفق 
باشد، الزم است که در آن برنامه، روحیات شخصي 
هر داوطلب، که از فردي به فرد دیگر کاماًل متغّیر و 
متفاوت است، نیز مالحظه شده و براساس آن، برنامه 
درسي داوطلب مورد نظر چیده شود؛ به دیگر سخن، 
برنامه  یک  مشترکات  علي رغم  بگوییم  مي خواهیم 
توصیه  قابل  آزمون  یک  داوطلبان  براي  که  درسي، 
است، شایسته است که درصدي تغییر در اجراي این 
برنامه را نیز بر مبناي مالحظات شخصي و روحیات 
براي  باالیي  اجرایي  قابلیت  تا  فردي در نظر گرفت 
نمي توان  مثال،  براي  باشد؛  داشته  مختلف  افراد 
ساعات بیشتري را در برنامه درسي روزانه یا هفتگي 
به مطالعه درسي اختصاص داد که داوطلبي در آن 
درس قوي بوده و با یک بار مطالعه عمیق مي تواند 

بر مطالب آن درس تسلط پیدا کند، و همین نسخه 
موردنظر  در درس  که  دیگري  داوطلب  براي  نیز  را 
پیشگفته،  مثال  در  بلکه  کرد؛  تجویز  است  ضعیف 
راه صحیح و منطقي این است که ساعات بیشتري 
را به درسي که در آن ضعیف هستیم در برنامه مان 
اختصاص دهیم و ساعات کمتري را براي درسي که 

در آن قوي هستیم منظور نماییم. 
 نکته پایاني در این مجال آنکه براي تهیه و تدوین 
طاقت  باید  داوطلبان  منسجم،  درسي  برنامه   یک 
و  بگیرند  نظر  در  را  خود  جسمي  و  روحي  توان  و 
»خود«  از  که  شناختي  همین طور  و  آن،  اساس  بر 
اقدام نمایند؛ مثاًل اگر  امر مهم  این  انجام  دارند، به 
کسي مي تواند به صورت یکنواخت روزي 10 تا 12 
ساعت مطالعات درسي داشته باشد و این کار تداخل 
و تزاحمي با سایر امور زندگي روزانه او ندارد، حتماً 
برنامه ریزي  و  کار  این  انجام  به  که  است  شایسته 
صحیح براي عملیاتي ساختن آن اقدام نماید، و فرد 
دیگري که از طاقت و توان پایین تري برخوردار است 
با طاقت و توان  نیز الزم است که ساعات متناسب 

خود را براي مطالعات درسي در نظر بگیرد و ... 
آنچه در سطور باال گفته شد مختصري از بسیار بود 
و اگر پس از این، مجال و فرصتي دوباره فراهم آمد، 
گفت.  خواهیم  زمینه سخن  این  در  شما  با  هم  باز 
حاصل سخن آنکه برنامه ریزي درسي همانند نقشه 
بر  اگر  که  مي آید  شمار  به  ساختمان  یک  احداث 
مبناي اصول مهندسي و به صورت هدفمند طراحي 
آسیب  گونه  هر  از  را  ساختمان  شود،  پایه ریزي  و 
 ... و  سیل  و  زلزله  مانند:  طبیعي  حوادث  از  ناشي 
مصون و خالي از گزند نگه خواهد داشت و در غیر 
این صورت، بنایي که بر آن ساخته شود، جز داشتن 
ظاهر زیبا، از هرگونه استحکامي عاري خواهد بود و 
با کمترین لرزشي فرو خواهد ریخت؛ پس داوطلبان 
عزیز! اگر تاکنون، که در آغاز سال تحصیلی جدید 
قرار داریم، هیچ گونه اقدامي براي تهیه و تدوین یک 
برنامه منسجم درسي به منظور آمادگي بیشتر خود 
در آزمون موردنظرتان نکرده اید، انجام این کار را به 
مثابه کلیدی برای موفقیت که در دستان شماست، 
و  تالش  کوشش،  وقت  امروز  زیرا  بگیرید؛  جدي 
جدیت در انجام این کار است و فردا بسیار دیر است.

موفق باشید

آغاز سال تحصیلی؛ زمانی برای برنامه ريزي درسی

حضرت امام جعفرصادق )ع( فرمودند:
هر کس مي خواهد در جوار پیامبر خدا )ص( 
امام علي )ع( و حضرت فاطمه )س(  و جوار 

باشد، زیارت امام حسین )ع( را رها نکند. 

كالم امیرالمؤمنین )ع(:
آن که کردۀ ]عمِل[ وی او را به جایی نرسانَد، 

نَسب او وی را پیش نرانَد.

پیامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
نماز  نزد خداوند،  کارها  داشتني ترین  دوست 
اول وقت، سپس نیکي به پدر و مادر، و سپس 

جهاد در راه خداست.
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تا 1۶ مهر ماه تمدید شد:

مهلت انتخاب رشته داوطلبان كنكور 
دانشگاه آزاد 

ـــان رشـــته های  ـــت انتخـــاب رشـــته متقاضی مهل
بـــا آزمـــون دانشـــگاه آزاد اسالمی شـــركت 
كننـــده درآزمـــون سراســـری )بـــه غیـــر از 
ـــازی و  ـــته های پزشکی،دندانپزشکی،داروس رش

ـــد. ـــد ش ـــکی( تمدی دامپزش
فارغ التحصیلـــی  و  پذیـــرش  ســـنجش،  مرکـــز 
دانشـــگاه آزاد اعـــالم کـــرد کـــه کلیـــه داوطلبـــان 
ـــه  ـــال 99 ک ـــری س ـــون سراس ـــه آزم ـــر در جلس حاض
متقاضـــی تحصیـــل در دانشـــگاه آزاد اســـالمی هســـتند، 
 16 چهارشـــنبه  روز   24 تا ســـاعت  می تواننـــد 
ـــانی: ـــه نش ـــن مرکزب ـــامانه ای ـــه س ـــه ب ـــا مراجع  مهر، ب
ـــته  ـــاب رش ـــه انتخ ـــبت ب  www.azmoon.org  نس

اقدام کنند.
ــد  ــتفاده از کـ ــا اسـ ــه بـ ــت کـ ــان، الزم اسـ داوطلبـ
دسترســـی منـــدرج در ذیـــل کارنامـــه و کـــد ملـــی 
خـــود، بـــه ســـامانه ایـــن مرکـــز وارد شـــده و پـــس 
ــه  ــبت بـ ــته، نسـ ــاب رشـ ــه انتخـ ــت وجـ از پرداخـ
ـــب  ـــل متناس ـــته و مح ـــد رش ـــر یکص ـــاب حداکث انتخ
ـــاً  ـــد. ضمن ـــدام نماین ـــوط اق ـــی مرب ـــروه آزمایش ـــا گ ب
داوطلبانـــی کـــه، عـــالوه بـــر گـــروه آزمایشـــی 
اصلـــی، در گروه هـــای آزمایشـــی هنـــر و زبان هـــای 
ــاب  ــه انتخـ ــاز بـ ــوده و مجـ ــرکت نمـ ــی شـ خارجـ
ــل،  ــورت تمایـ ــد، در صـ ــده اند، می تواننـ ــته شـ رشـ
میـــان  در  را  گروه هـــا  ایـــن  رشـــته محل های 
ــد. ــور نماینـ ــود منظـ ــه خـ ــای یکصدگانـ انتخاب هـ

ـــود را در  ـــر خ ـــورد نظ ـــته محل م ـــه رش ـــی ک داوطلبان
ـــگاه  ـــری دانش ـــون سراس ـــا آزم ـــته های ب ـــه رش دفترچ
ـــه  ـــند ک ـــته باش ـــه داش ـــد، توج ـــالمی  نمی یابن آزاد اس
بیـــش از 95 درصـــد رشـــته محل های دانشـــگاه آزاد 
ــدون  ــی، بـ ــی و کارشناسـ ــالمی درمقاطع کاردانـ اسـ
ـــه  ـــا مراجع ـــل، ب ـــورت تمای ـــتند، و در ص ـــون هس آزم

ســـامانه:  www.azmoon.org  می توانند  بـــه 
ـــدام  ـــرش، اق ـــن پذی ـــود در ای ـــام خ ـــه ثبت ن ـــبت ب نس

ـــد. نماین
وجـــود  از  ابتـــدا  کـــه  اســـت  الزم  داوطلبـــان 
رشـــته محل مـــورد عالقـــه خـــود در دفترچـــه 
ـــد  ـــل کنن ـــان حاص ـــته اطمین ـــاب رش ـــای انتخ راهنم
ـــته  ـــاب رش ـــه انتخ ـــت وج ـــه پرداخ ـــدام ب ـــپس اق و س

ــد. ــوط کننـ دوره مربـ

زمان و نحوه ثبت نام آزمون زبان 
دكتری دانشگاه پیام نور اعالم شد

ـــگاه  ـــون دانش ـــنجش و آزم ـــز س ـــس مرك رئی
ثبت نـــام  نحـــوه  و  زمـــان  پیام نـــور، 
  )ETPNU( ـــی ـــری تخصص ـــان دكت ـــون زب آزم

ــرد. ــالم كـ ــور را اعـ پیام نـ
دکتر بهنـــوش ســـلیم بهرامـــی گفـــت: ســـی و ســـومین 
 )ETPNU( ـــی ـــری تخصص ـــان دکت ـــون زب دوره آزم
مهرمـــاه   21 دوشـــنبه  روز  پیام نـــور،   دانشـــگاه 
ـــی  ـــوری و الکترونیک ـــورت حض ـــه ص ـــاری ب ـــال ج س
ـــوب و شـــیراز  ـــران جن ـــز، ته ـــان، تبری ـــز: اصفه در مراک

ــود. ــزار می شـ برگـ
وی اعـــالم کـــرد: متقاضیـــان شـــرکت در ایـــن 
آزمـــون، تـــا 15 مهـــر مـــاه )فـــردا( ســـال جـــاری 
فرصـــت دارنـــد بـــه صـــورت الکترونیکـــی و از 
طریـــق پرتـــال دانشـــگاه پیام نـــور بـــه نشـــانی: 
 http://azmoon.pnu.ac.ir/Portal/Home 

بری ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.
 رئیـــس مرکـــز ســـنجش و آزمـــون  دانشـــگاه 
پیام نـــور، زمـــان دریافـــت کارت ایـــن آزمـــون را از 

ــرد. ــالم کـ ــاه اعـ ــر مـ ــت 21 مهـ 19 لغایـ
ــه  ــرد: هزینـ ــان کـ ــلیم بهرامی خاطرنشـ ــر سـ  دکتـ
ثبت نـــام در ایـــن آزمـــون، بایـــد بـــه صـــورت 
ـــایت  ـــق س ـــام و از طری ـــگام ثبت ن ـــی در هن الکترونیک
ـــته  ـــت داش ـــان دق ـــود، و داوطلب ـــت ش ـــوط پرداخ مرب
ـــه  ـــام را ب ـــغ ثبت ن ـــه مبل ـــچ وج ـــه هی ـــه ب ـــند ک باش
ـــت  ـــک پرداخ ـــعب بان ـــق ش ـــتی و از طری ـــورت دس ص

ـــد. نکنن
ـــع  ـــا رف ـــات بیشـــتر ی ـــرای کســـب اطالع ـــان، ب متقاضی
ـــد بـــا شـــماره تلفـــن:  مشـــکالت احتمالـــی، می توانن

ـــد. ـــل کنن ـــاس حاص ۲۲۴۵۸۲۹۷-۰۲۱ تم

امكان ارائه غیرحضوری گواهی
 اشتغال به تحصیل پیام نور فراهم شد

ــور  ــگاه پیام نـ ــط عمومی دانشـ ــر روابـ مدیـ
اعـــالم كـــرد: امـــکان ارائـــه غیرحضـــوری 
ــن  ــل در ایـ ــه تحصیـ ــتغال بـ ــی اشـ گواهـ
دانشـــگاه، در ســـامانه جامـــع گلســـتان 

دانشـــگاه فراهـــم شـــد.
بهـــروز، مدیـــرکل روابـــط  امیرحســـین  دکتـــر 
ـــه  ـــتای ارائ ـــت: در راس ـــور، گف ـــگاه پیام ن عمومی دانش
خدمـــات غیرحضـــوری و برخـــط بـــه دانشـــجویان، 
امـــکان درخواســـت و اخـــذ گواهـــی اشـــتغال بـــه 
ــع  ــامانه جامـ ــت سـ ــخان خدمـ ــل در پیشـ تحصیـ
ـــد. ـــم ش ـــانی: reg.pnu.ac.ir فراه ـــه نش ـــتان ب گلس

ـــی  ـــه متقاض ـــجویانی ک ـــته از دانش ـــزود: آن دس وی اف
ــتند،  ــل هسـ ــه تحصیـ ــتغال بـ ــی اشـ ــدور گواهـ صـ
می تواننـــد، پـــس از ثبـــت درخواســـت و طـــی 
ـــود  ـــل خ ـــه تحصی ـــتغال ب ـــی اش ـــل، گواه ـــل ذی مراح

را دریافـــت کننـــد.
مراحل صدور گواهی اشتغال به تحصیل: 

1- درخواســـت دانشـــجو: اگـــر نـــوع درخواســـت در 
ـــی از  ـــجو یک ـــت، دانش ـــده اس ـــخص ش ـــا مش گزینه ه
ـــه  ـــورت، گزین ـــن ص ـــر ای ـــاب و در غی ـــوارد را انتخ م
ــهر و  ــمت شـ ــد و در قسـ ــاب  می کنـ ــایر را انتخـ سـ
ـــوط  ـــوان شـــهر و اداره مرب ـــز عن اداره محـــل ارســـال نی

ــد. ــپ  می کنـ را تایـ
ــز ــی مرکـ ــات آموزشـ ــناس خدمـ ــد کارشـ  2- تأییـ

 / واحد.
3- تأیید ریاست مرکز / واحد.

ـــوی  ـــده از س ـــاء ش ـــماره و امض ـــی ش ـــاپ گواه 4- چ
ـــوی  ـــد از س ـــاپ می توان ـــد )چ ـــز / واح ـــت مرک ریاس

ـــود(. ـــام ش ـــز انج ـــجو نی دانش
5- در صـــورت نیـــاز بـــه ممهـــور بـــه مهـــر شـــدن 
ـــوی  ـــور از س ـــی مذک ـــده، گواه ـــاپ ش ـــای چ گواهی ه
ـــه  ـــور ب ـــجو ممه ـــل دانش ـــل تحصی ـــد مح ـــز / واح مرک

ــود. ــر می شـ مهـ
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پیرو هشدارهای متعدد این سازمان مبنی بر سوء استفاده 
سازمان  اعتبار  و  از نام  سودجو  مؤسسات  و  اشخاص 
سنجش آموزش كشور، به اطالع می رساند که با شکایت 
و  فتا  پلیس  سوي  از  و پی گیری موضوع  سازمان  این 
نیروی انتظامی، عوامل یک کانال مجعول و غیر واقعی، که 
فعالیت   ) )تلگرام  نام سازمان سنجش در فضای مجازی  به 
می کرد، شناسایی، دستگیر و به منظور اقدامات بعدی، 

تحویل مراجع قضایی شدند.
گرامی  شهروندان  و  داوطلبان  اطالع  به   مجدداً 
هیچ گونه  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  که  می رساند 
فعالیت و اطالع رسانی در فضای مجازی بجز کانال های اطالع 

رسانی داخل به نشانی ذیل ندارد:
پیام رسان سروش :   

http://sapp.ir/sanjeshprnoet        
پیام رسان آی گپ :  

https://profile.igap.net/prnoetir    
پیام رسان گپ:   

https://gap.im/prnoetir    
پیام رسان بله:                                  

@prnoetir                                
پیام رسان ایتا :      

https://eitaa.com/prnoetir           

خواهشمند  سراسري  آزمون هاي  داوطلبان  عموم  از  ضمناً 
خالف  اقدامات  هرگونه  مشاهده  صورت  در  که  است 
و  نام  احتمالی از  استفاده  سوء  یا  مقررات  و  قوانین 
تلفن هاي:  شماره  طریق  از  را  مراتب  سازمان،  این  عنوان 
آدرس  و   026-36182151 و   0 2 6 -36182152

 hefazatazmon@sanjesh.org:الکترونیکي
اینترنتی:  نشانی  یا

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

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

قابل توجه داوطلبان آزمون هاي سراسري

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

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

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

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

در هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.

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

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

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

ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی می نمایند برخورد قانونی خواهد  شد.

با توجه به عدم پذیرش حضوری داوطلبان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و به 
منظور تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضــیان می توانند به 
 سیـــستم پیشخان خدمـــات الکترونیکی ســـازمان سنـجش آمـوزش کشور به آدرس:

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

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

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

ثبت و پی گیــری 

درخواست  داوطلـــبان

 به روش الكــترونیكی
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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 ۱3۹۸ و بعد از آن، آزمون مستقل شفاهی صحت حفظ برگزار نخواهد 

شد.
مدرک  حداقل  مذكور،  قانون  از  بهره مندی  متقاضیان  كه  است  الزم  ب( 
تخصصی مندرج در مصوبه جلسه ۵۷3 شورای عالی انقالب فرهنگی )حافظ 
كل  ادارات  همکاری  با  و  كریم  دارالقرآن  سازمان  سوی  از  كه  را   )3 درجه 
تبلیغات اسالمی سراسر كشور مطابق مندرجات این اطالعیه برگزار می شود، 

ارائه نمایند.
ج( حافظان محترم قرآن دارای مدرک دیپلم و غیردیپلم، كه اسامی آنها در 
جدول ذیل درج شده است، الزم است كه مدارک زیر را تا تاریخ ۹۹/۷/3۰ 
آموزش كشور، صندوق پستي ۱۵۸۷۵-۴3۷۸  به آدرس: سازمان سنجش 

حوزه معاونت فني و آماري ارسال نمایند:
ج-۱( تصویر شناسنامه )صفحه اول و در صورت لزوم صفحه توضیحات(. 

ج-۲( تصویر كارت ملی.
ج-3( دو قطعه عکس ۴*3 تمام رخ، تهیه شده در سال جاری )پشت نویسی 

شده(.
ج-۴( تصویر مدرک تخصصي صحت حفظ )حداقل درجه 3( كه در دفاتر 

اسناد رسمي برابر اصل شده باشد.
د( حافظان داراي مدرک كارشناسي رسمي علوم قرآني، كه دارای حداقل 
از  استفاده  براي  كه  است  الزم  هستند،  حفظ   3 درجه  تخصصی  مدرک 
سنجش  سازمان  آدرس:  به  را  زیر  مدارک   ۹۹/۰۷/3۰ تاریخ  تا  تسهیالت، 
آموزش كشور، صندوق پستي: ۴3۷۸-۱۵۸۷۵ حوزه معاونت فني و آماري 

سازمان  ارسال نمایند:
د-۱( تصویر مدرک كارشناسي رسمي علوم قرآني با گرایش هاي علوم قرآن 
مجید، تفسیر قرآن مجید، فنون قرائت مجید، تالوت و كتابت 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  كه  د-۲( تصویر مدرک تخصصي صحت حفظ 

اصل شده باشد.
د-3( فهرست رشته  ها و دانشگاه هاي انتخابي در مجموعه امتحاني الهیات 
و معارف اسالمي ) كد رشته ۱۱۱۱(- این فهرست از دفترچه شماره ۲ آزمون 

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

تسهیالت را ندارند.
قانون  تسهیالت  از  گذشته   سال هاي  در  كه  مجید،  قرآن  كل  (حافظان  غ 
از  استفاده مجدد  استفاده كرده اند، حق  باالتر  و  اعطاي مدرک كارشناسي 

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

به حافظان قرآن كریم، كه از سوی سازمان دارالقرآن كریم 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 ذكر است كه داوطلبان شركت در آزمون هاي اعطاي مدرک كارشناسي 
و باالتر حفظ )از طریق سازمان سنجش آموزش كشور( ضرورتًا باید نسبت به 

كسب 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 شركت در آزمون اعطاي مدرک 
كارشناسی و باالتر سازمان سنجش آموزش كشور، حداقل درجه 3 است و 

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

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 نتایج آزمون كارشناسی ارشد حافظان قرآن مجید
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د- زمان بندي فرآیند آزمون هادر سال ۱3۹۹:

تذكرات مهم:
۱- مدرک تخصصی مورد نیاز برای حافظان متقاضي شركت در آزمون اعطاي 
مدرک  حداقل  كشور،  آموزش  سنجش  سازمان  باالتر  و  كارشناسی  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.
۴- زمان و مکان 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   :۱ 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 ۲: 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 
پركاربرد 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

تذكر مهم: مدرک مورد نیاز برای حافظان متقاضي شركت در آزمون اعطاي 
مدرک كارشناسی و باالتر سازمان سنجش آموزش كشور، 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، عنکبوت، دخان، واقعه، ملك، الرحمن، حشر، حدید و جزء سي ام 

قرآن كریم 
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 )66۹۵6۰6۸-۰۲۱( 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
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حسنعلياميرحسينرضایي134غالمحسينمحبوبهجعفري یزدي67
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سيدعليسيدمحمدمهديفاطمي نيا220محمدنبيليالزمانپور150
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مهديمحمدحسينفياض انوشي225رضابشريسازگار155
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کنکـور تمام شـد؛ به همین سـادگی؛ با ایـن همه، هنوز 
پـس از گذشـت بیـش از یـک مـاه و نیـم از برگـزاري 
آن، بـرای بسـیاری از داوطلبان و خانواده هایشـان، حتی 
داوطلبانـی کـه خوب مطالعـه کرده و بـا موفقیت آزمون 
سراسـري را پشـت سـر گذاشـته اند، همچنان بحث های 
مربـوط بـه کنکـور، بحـث داغ این روزهاسـت. حتمـاً تا 
االن، کلیـد سـؤاالت را تهیـه کـرده و بـا جواب های خود 
تطبیـق داده و تقریبـاً می دانید که آزمون سراسـري را با 
چـه کیفیتـی گذرانده ایـد. بد یا خـوب، دیگـر همه چیز 
تمـام شـد و بایـد بگوییـم که کنکور سـال جـاري دیگر 
تکـرار نخواهد شـد. ممکن اسـت در میان شـما عزیزان، 
داوطلبانـی نیـز وجـود داشـته باشـند که بـه دلیل کمی 
مطالعـه، نداشـتن مدیریت زمـان و برنامه ریـزی صحیح 
یـا حتی مشـکالتی که در شـرایط حاد امسـال به خاطر 
گسـترش ویـروس کرونا بـا آن مواجه شـده اند، از نتیجه 
کار خود راضی نباشـند. اگر جزو آن دسـته از داوطلبانی 
هسـتید کـه بـا وجـود گذرانـدن یـک آزمون نـه چندان 
خـوب یـا حتـی بـد، پـس از چند سـاعت و حتـی چند 
روز، بـه ایـن نتیجه رسـیده اید که گذشـته ها گذشـته و 
بایـد بـرای آینـده بهتر و جبـران اشـتباهات تالش کنید 
و فقـط از آن درس بگیریـد، بایـد به شـما تبریک گفت؛ 
امـا اگر جزو آن دسـته از داوطلبانی هسـتید کـه از االن 

زانـوی غـم در بغـل گرفتـه و از زمیـن و زمـان می نالیـد 
و شـکایت می کنیـد و احسـاس می کنیـد که دنیـا دیگر 
بـه آخر رسـیده اسـت، پیشـنهاد می کنیم کـه از ابتدا تا 
انتهـای ایـن مقالـه را بـه طـور دقیـق بخوانید و سـپس 
تصمیـم بگیریـد بـا لحظه هـای زندگـی، که پیوسـته در 
گـذر اسـت و منتظر کسـی نمی ماند، چه رفتـاري کنید.

     اینکـه بعـد از هـر مشـکلی در زندگـی، افـراد بتوانند 
بـا برخورد درسـت و یـک مدیریـت صحیح، بـرای ادامه 
راه تصمیـم بگیرنـد، هنر بسـیار بزرگ و قابل تحسـینی 
اسـت. بسـیاری از ما نمی دانیم در برخورد با مشکالتمان 
چـه کنیـم. داوطلبی هم که یـک آزمـون دور از انتظار و 
نه چندان خوب را پشـت سـر گذاشـته اسـت و نمی داند 
کـه چگونـه بایـد بـا شـرایط کنـار بیایـد، از ایـن گـروه 
اسـت؛ چـه داوطلـب پسـری باشـید کـه قـرار اسـت در 
صـورت قبـول نشـدن در کنکـور بـه سـربازی برویـد، و 
چـه از جملـه داوطلبانی باشـید کـه خود را بـرای قبولی 
در رشـته ای خـوب آمـاده کـرده و االن احتمال می دهید 
کـه اصـاًل ایـن هـدف محقـق نخواهد شـد، و چـه کمتر 
از انتظـار اطرافیانتـان کنکـور داده ایـد، قبـل از هـر چیز 
بایـد بدانیـد کـه همیشـه امواج و آشـفتگی ها در سـطح 
دریـا اتفـاق می افتـد و در عمیق تریـن بخش هـاي دریـا، 
آشـفتگي، حتـي در حد یـک موج کوچک، وجـود ندارد. 

وجـود هـر یک از مـا هم ماننـد همین دریاسـت. ممکن 
اسـت کـه آشـفتگی ها و نامالیمات زندگی، مـا را بیازارد، 
امـا خداونـد، توانـی در درون انسـان قـرار داده اسـت که 
وقتـي در دریـاي وجـودش بـه طـور عمیـق فـرو رود و 
ابعـاد یـک مشـکل و اثـرات آن را بررسـی کنـد، خواهد 
دیـد کـه بـروز و ظهـور هیـچ چیـز غیـر ممکن نیسـت؛ 
حتـی برخورد درسـت و اصولی با مشـکلی کـه االن فکر 
می کنیـد بسـیار حاد اسـت. بـه ایـن صـورت، آرامش را 
بـه دسـت خواهیـد آورد و به نقطه اي خواهید رسـید که 
دیگـر، هیچ آشـفتگي و ناآرامـي در آن راه نخواهد یافت. 
اکنـون هـر آنچـه غیـر الزم بـه نظـر می رسـد، مي تواند 
بـدون هیچ  گونـه درگیري و آشـفتگی دور انداخته شـود 
و شـما بـا کمـال تعجـب مي بینید کـه تغییـر کرده اید و 

انجام هر کاری از شـما سـاخته اسـت.
    امـروزه، نقـش مثبت اندیشـي و داشـتن افـکار و امواج 
مثبت، کاماًل اثبات شـده اسـت. اگر فرد مثبت اندیشـی 
نیسـتید، سـعی کنیـد که بـا جراحـی ذهـن و درونتان، 
قـدم اول را برداریـد. آري مـا در ابتـدا نیازمند برداشـتن 
بخش هاي مسـأله دار ذهنمان هسـتیم؛ بنابراین، در آغاز 
بایـد بـراي تحـول افـکار و باورهایمـان بیندیشـیم؛ زیرا 
احساسـات مـا از افـکار مـا ناشـی می شـود؛ پـس بایـد 
تـالش کنیـم تـا بـرای خـود و افـکار و اندیشـه هایمان 

گام های اول را محڪم برداریم 

و قدم در راه موفقیت بگذاريم
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ارزش قائـل شـویم و سـعي کنیـم آنچـه کـه از ذهنمان 
در خصـوص آینـده تحصیلـی و شـغلی و سـایر مسـائل 
در  اگـر  باشـد.  زیبـا  و  مثبـت  می تـراود  زندگی مـان 
حـال حاضـر خـود را سـرزنش می کنیـد که چـرا خوب 
درس نخوانـده  یـا چـرا خـوب برنامه ریـزی نکـرده و چرا 
بـرای  مطالعـه بعضـی از درس هـای اصلـی وقـت کمـی 
گذاشـته اید و ...  مطمئـن باشـید کـه ایـن پرسـش ها، 
عـالوه بـر تخریـب روحیـه شـما، آینـده را نیـز در پیِش 

چشـم شـما تیـره و تـار و مبهـم خواهد سـاخت. 
  سـعی کنید که گذشـته را فراموش کنیـد و فقط از آن 
تجربـه و درس بگیریـد، و با تمام اشـتباهاتی که کرده اید 
باشـید. احسـاس  خـود را ببخشـید و دوسـت داشـته 
خوشـبختي، مسـتلزم رسـیدن به یک وضعیـت مطلوب 
در زندگـی نیسـت؛ چـون خوشـبختي یـک وضعیـت 
خاص نیسـت، بلکه احساسـي خوشـایند و دروني اسـت، 
و اگـر مـا بتوانیـم در همیـن شـرایطي کـه هسـتیم، به 
بـا رسـیدن  برسـیم،  رضایـت  و  احسـاس خوشـبختي 
بـه اهـداف و محقـق شـدن آرزوهایمـان، ایـن احسـاس 
بیشـتر و ماندگارتـر از قبـل خواهـد بـود؛ پـس نگـران و 
ناراحـت نباشـید و بدانیـد که فرد خوشـبختی هسـتید؛ 
چـون هنـوز فرصـت زندگـی، لـذت بـردن از لحظه هـا و 
اسـتفاده از توان خـود، قابلیت ها و تجربه هایتـان را برای 
دسـتیابی بـه آرزوهایتان داریـد. وقتی این همه شـرایط 
در اختیارتـان هسـت، می توانیـد از هـر سـدی بگذرید و 
هـر کاری را انجـام دهیـد، و موفقیت در کنکـور، یکی از 

آنهاسـت. کوچکترین 

پيش به سوی بهتر شدن
نقـش  مي دهـد،  روي  برایمـان  کـه  مسـائلي  در  مـا 
مسـتقیم و گاه غیرمسـتقیمی داریـم؛ پـس بهتر اسـت، 
همان گونـه کـه در موفقیت هـای زندگی مـان بیـش از 
همـه بـه خـود و کارهایمـان تأکیـد می کنیـم، در سـایر 
مـوارد نیـز نقـش خـود را در امـور زندگـی جسـت و جو 
کـرده و بـدون شـماتت خـود و فقط بـرای درس گرفتن 
از آن اقـدام کنیـم؛ مثـاًل اگـر از آزمـون خـود، آن گونـه 
کـه می خواسـتید، راضـی نبودیـد، آسـمان ها و زمیـن 
را سـرزنش نکنیـد و بـا خـود نگوییـد کـه سـؤاالت غیر 
اصولـی بـود، تدریـس معلمـم در درس ریاضی بـد بود و 
...، بلکـه بـا خود بیندیشـید که شـما چه نقشـی در بروز 
این مشـکل داشـتید. آیا نمی توانسـتید با تهیـه جزوه از 
دوسـتان خود، تالش بیشـتر و مواردی مانند آن، بهتر از 
ایـن باشـید؟ وقتی به این جایگاه از شـخصیت برسـید و 
بهتـر بـودن را تجربه کنید، بـه راحتی خواهید توانسـت 
از پـس مشـکالت و موانـع زندگی برآیید و موفق شـوید. 
ممکـن اسـت کـه در ابتـدا انجام این کار سـخت باشـد؛ 
زیـرا تغییـر در زندگـی و رفتارهـای شـخصیتی، ممکـن 
اسـت بـه آسـانی صـورت نگیـرد، ولـي کافـي اسـت که 
قدم اول برداشـته شـود و شـما به لزوم تغییر پي ببرید. 
بـا گذشـت زمـان و ظهـور اولیـن اثـرات مطلـوب ایجاد 
شـده، این تغییر تقویت خواهد شـد و نشـان خواهد داد 

کـه شـما تا چـه انـدازه به ایـن تغییـر نیازمنـد بوده اید. 
بـاور کنیـد کـه آن وقت، دیگر مسـأله کنکـور و مواردی 
از ایـن قبیـل، بـه حدی برایتـان پیش پا افتـاده و راحت 
خواهـد شـد کـه شـما حتـی پیـش از ایـن، تصـورش را 
هـم نمی کردیـد. مثبت فکـر کنید و مثبت عمـل کنید. 
شـاید کنکـور امسـال کـه آن را بـه خوبـي نگذرانده اید، 
بـرای شـما نقطـه عطفـی در موفقیت هـای بعدی تـان 
زمیـن  از  گلـه کـردن  و  ناراحتـی  بـدون  پـس  باشـد؛ 
و زمـان، دوبـاره بـا فکـر و درایتـی درسـت، در مسـیر 
موفقیـت حرکـت کنیـد. همـه چیز بـراي شـروعي بهتر 
مهیاسـت و مـا نیازمنـد تغییرات وسـیعي در همـه ابعاد 
هسـتیم، امـا ایـن تغییـرات را بایـد ابتـدا از درون خـود 
شـروع کنیـم. تغییـرات مناسـب دروني، شـرایط را براي 
تغییـرات بیرونـي نیز مهیـا مي کند؛ پس بیاییـم گام اول 
را محکـم برداریـم و قدم در راه موفقیـت بگذاریم. جالب 
اسـت بدانیـد وقت هایـي که انسـان از شـدت درماندگي، 
دلـش مي خواهـد گریه کند یا احسـاس مي کنـد که در 
ایـن دنیـا تک و تنهـا افتـاده و حوصلـه اش از چیزي که 
تـا بـه حال بوده اسـت سـر مـی رود، بهترین زمـان براي 

شـروعي تازه اسـت. 
     حتـي زمانـي کـه احسـاس مي کنیـد هیـچ کاري 
از دسـتتان برنمي آیـد، بـه دقـت فکـر کنیـد؛ مطمئنـاً 
کنـد؛  کمـک  شـما  بـه  کـه  مي کنیـد  پیـدا  راه  یـک 
خـوب همیـن امـر هـم جـاي خوشـحالي دارد؛ حـال 
چگونـه مـي توانیـد آن را بـه کار بندیـد و ارتقـا دهیـد؟ 
بـا مطـرح کـردن این سـؤال، خودتـان را از دایـره منفي 
گرایي هایـي نظیـر »واقعـاً ناامیـد کننـده اسـت« نجات 
داده ایـد و مي توانیـد روي نـکات مثبـت تمرکـز کنیـد. 
درسـت اسـت که از آزمـون خود راضـی نیسـتید، اما، با 
توجـه بـه آن چـه در بـاال به آن اشـاره شـد، ایـن زمان، 
یکـي از فرصت هاي مناسـب براي پیدا کـردن روش هاي 
موفقیـت اسـت؛ یعنـي مي توانیـد متوجه شـوید کـه بار 
دیگـر از فرصت هـای خـود چطـور می خواهید اسـتفاده 
کنیـد. آیـا می خواهیـد هر طور که شـده و در هر رشـته 
و دانشـگاهی کـه پذیرفتـه شـدید، امسـال مشـغول بـه 
تحصیـل شـوید؟ آیـا می خواهیـد بـا یـک برنامه ریـزی 
بهتـر و تـالش بیشـتر، بـار دیگـر در آزمـون سراسـري 
شـرکت کنیـد؟ آیـا می خواهیـد بـه سـراغ یـک حرفه و 
فـن مناسـب و مـورد عالقـه خودتـان برویـد و موفقیـت 
خـود را در ایـن مسـیر پی گیـری کنیـد یـا اینکـه بـه 
سـربازی رفتـه و بـا توجـه به شـرایطی که بعـداً خواهید 
داشـت، تصمیم بگیرید؟ همین که شـما خـود را مهیای 
گرفتن یک تصمیم مناسـب و سـنجیده بکنیـد، گام اول 
بهتـر شـدن و موفقیت اسـت؛ پس بی درنـگ، اولین قدم 
موفقیـت را برداریـد؛ بـه ایـن طریـق، خودتـان راهـي را 
پیـدا کرده ایـد کـه شـما را به نتیجـه مي رسـاند؛ در این 
میـان، فراینـد تمرکـز روي پیشـرفت ها از اهمیت باالیي 

برخوردار اسـت.
بـرای اینکـه در ایـن شـرایط، انرژی خـود را بـاال برده و 
محکـم قـدم در راه بگذارید، به موفقیت هـای قبلی خود 

فکـر کنیـد. گرچـه ممکـن اسـت کـه ایـن موفقیت هـا 
االن از نظـر شـما کوچـک باشـد، اما بـه یـاد بیاورید که 
در آن شـرایط چگونـه توانسـته اید کار بزرگـی را انجـام 
دهیـد. بـا یـادآوری ایـن موفقیت ها، بـه خودتـان تأکید 
کنیـد کـه بـاز هـم می توانید بـه موفقیت هـای بزرگتری 
دسـت یابیـد. بـرای انجـام ایـن کار، هـدف اصلي تـان 
را در ذهـن خـود تجسـم کنیـد؛ اینکـه نتیجـه  مـورد 
عالقه تـان چیسـت و آن هـدف اصلـی کـه در زندگـی 
داریـد کـدام اسـت. ایـن موضـوع خیلـی مهم اسـت که 
بدانیـد آن هـدف اصلـی کـدام اسـت؛ زیـرا کنکـور، یک 
وسـیله بـرای رسـیدن بـه آن هـدف مهـم اسـت. ضمناً 
بررسـی کنیـد که آیـا راه های دیگـری برای رسـیدن به 
آن هـدف مهـم وجـود دارد یـا نـه؛ مثـاًل شـما در نظـر 
داریـد کـه با قبولی در رشـته پزشـکی، عالوه بـر ارتقاي 
جایـگاه اجتماعـی خـود، بـه مـردم خدمت کنیـد و فرد 
برجسـته ای در جامعـه باشـید. آیـا نمی توانیـد بـه ایـن 
هـدف بـا تحصیـل در رشـته علـوم آزمایشـگاهی جامـه 
عمـل بپوشـانید؟ سـعي کنید تـا آنجایي کـه مي توانید، 
از پرسیدن سـؤال »چـرا چنیـن اتفاقـي افتـاد؟« از خود 
پرهیـز کنیـد؛ زیـرا پرسـیدن ایـن سـؤال، شـما را در 
گذشـته نگه مي دارد و جلـوي پیشـرفتتان را مي گیرد و 
پاسـخ این سـؤال هـم هیچ گونـه راه حلي بـراي برطرف 
سـاختن مشـکلتان، به شـما معرفي نمي کند. چیزي که 
بایـد بـه آن توجـه داشـته باشـید ایـن دو سـؤال و پیدا 
کـردن جـواب آنهاسـت: 1- ایـن بـار انتظـار داریـد کـه 
چـه اتفـاق متفاوتي روي دهـد؟ 2- براي رسـیدن به آن 

نقطـه، چـه کاري بایـد انجـام دهید؟

خودتان را ارزیابی كنید
وقتـی تصمیـم گرفتید که بهتر باشـید، بایـد قدم بعدی 
را بـرای بهتـر بـودن برداریـد و آن گام هم این اسـت که 
ارزیابی درسـت و اصولی از خودتان داشـته باشـید که از 
جانبـداری و تعصب دور باشـد. در ابتـدا، و برای اینکه به 
خودتـان روحیـه و امیـد بدهید، دنبال نقـاط مثبت خود 
باشـید. این نقاط مثبت را بنویسـید و پیوسـته به خاطر 
بیاوریـد. تأکیـد روی نقـاط مثبـت باعـث خواهد شـد تا 
شـما روحیـه بهتری برای ادامه انجام کار داشـته باشـید 
و موفق تـر شـوید؛ مثـاًل بـا خـود بگوییـد که من انسـان 
کوشـایی هسـتم، در درس عربـی و شـیمی وضعیـت 

خوبـی دارم و .... 
     در گام بعـدی ارزیابـی، بـه سـراغ مـوارد ضعـف خود 
برویـد؛ البتـه نـه اینکه جسـت و جوي این مـوارد ضعف 
باعـث شـود تا شـما از خـود و عملکردتان ناامید شـوید، 
بلکـه مـوارد یـاد شـده بایـد باعـث شـود تـا شـما راهی 
بـه سـوی بهتـر شـدن و پیشـرفت برداریـد. یـک دلیـل 
عـدم پیشـرفت، مي توانـد ضعـف مـا در پیش نیازهـای 
نقـش  )انگیزه هـا(  روانـي  آمادگي هـاي  باشـد.  درسـی 
فوق العـاده اي در  بهبـود عملکردهـا و مسـتحکم شـدن 
اهـداف مـا دارد؛ با این همه، این موضوع مهم در بیشـتر 
مـوارد و از جملـه در کنکور، کمتر مـورد توجه داوطلبان 
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قـرار می گیـرد. در هر شـرایط کـه آزمـون را گذرانده اید، 
ایـن آمادگـی روحی خود شماسـت که می تواند شـما را 
بـه سـوی اهدافتان سـوق دهـد یـا از آن بـازدارد. بعضي 
توانمندی هـای  و  انگیزه هـا  مـورد  در  دانش آمـوزان  از 
خـود، دچـار اغـراق و خودفریبـي مي شـوند و متأسـفانه 
گاه حتـي مشـاوران نیـز متوجـه نوع مشـکل ایـن گروه 
از دانش آمـوزان نمي شـوند. همان گونـه کـه کافي نبودن 
انگیـزه، مشکل سـاز اسـت، بزرگ نمایي در ایـن بـاره هم 
موجـب پوشـیده  مانـدن واقعیت هـا مي شـود. بسـیاری 
از داوطلبانـی کـه بعـد از آزمـون سراسـري از نتیجه آن 
ناراحـت و ناراضـی می شـوند، از کسـانی هسـتند کـه یا 
خـود را بسـیار دسـت کـم گرفته انـد یـا اینکـه انتظـار 

بیـش از حـدی از توانمندی هـای خـود دارنـد. 
    اگـر می خواهیـد بـه عنـوان یـک داوطلبـی کـه از 
آزمـون امسـال خـود ناراضی هسـتید، دو بـاره در آزمون 
سراسـری شـرکت کرده یا به شـیوه های دیگـری اهداف 
خـود را دنبـال کنید، بـار دیگر با فکـر، تصمیم و جدیت 
قـدم در راه بگذاریـد و مالک هـاي پیشـرفت خـود را بـه 
خوبـي تعییـن کنیـد. دانش آمـوزان در مـورد پیشـرفت 
یـا عـدم پیشـرفت خـود، یـک احسـاس کلـي و مبهـم 
دارنـد؛ در حالـی کـه پیشـرفت بایـد مـالک مشـخصي 
داشـته  باشـد. بـا تعییـن مالک هـاي مشـخص، بررسـی 
رونـد پیشـرفت خود را تسـهیل کنیـد. توصیه مي شـود 
کـه مالک هاي ارزیابي پیشـرفت خود را بـه صورت کلی 
در نظـر بگیریـد؛ مثـاًل اگـر تصمیـم گرفتید کـه پس از 
مدتـی، بـار دیگـر بـرای آمادگـی در کنکور اقـدام کنید، 
بـه ایـن نکته به عنـوان مالک پیشـرفت دقـت کنید که 
هـر مـاه نسـبت به مـاه قبل، به چـه میزان بـه کیفیت و 
کمیـت مطالعـه خود اضافـه کرده اید، و یـا در موضوعات 
و مباحـث مختلـف درسـی، چقـدر سـطح یادگیری تـان 
باالتـر رفتـه اسـت، و یـا اگـر قـرار اسـت کـه در مسـیر 
دیگـری بـرای تحقـق اهدافتـان اقـدام کنیـد، مثـاًل بـه 
یـک حرفه و شـغل بپردازیـد، میزان مهارت یـا پس انداز 
خـود و ارتقـاء شـغلی تان را در ماه هـای مختلـف مـالک 
قـرار دهیـد. آن وقـت متوجه خواهید شـد که شـما هم 
می توانیـد بـه خوبـی در مسـیر اهـداف و آرزوهایتـان و 

بـرای تحقـق آنهـا قـدم در راه بگذارید.

روی راه حل ها تمركز كنید
مـا وقتـی دچار مشـکل یـا مانعـی در زندگی می شـویم، 
مي کنیـم.  خـود  نگراني هـای  صـرف  را  زیـادي  وقـت 
نگرانـي، یکـي از بدتریـن راه هـاي اتـالف انرژي اسـت و 
اجـازه نمي دهـد کـه مـا رو بـه جلـو حرکت کنیـم. تنها 
کاري کـه بایـد انجـام دهیـم ایـن اسـت کـه اهـل عمل 
بـه سـمت جلـو  توانسـتیم  زمانـي که دوبـاره  باشـیم. 
حرکـت کنیـم، آن وقـت متوجـه مي شـویم کـه دیگـر 
دلیلـي بـراي بـروز نگراني هایمـان وجـود نـدارد. یکـی 
از کارهایـی کـه بـرای بهتـر بـودن بایـد انجـام دهیـد 
ایـن اسـت که پـس از در نظـر گرفتـن اهدافتـان و حل 
مشـکالت مسـیر، روی راه حل هایتـان تمرکـز کنیـد و 

ببینیـد کـه چـه چیـزي در زندگي تـان اولویـت دارد و 
ابتـدا همـان را انجـام دهیـد. هـر کاري کـه  انجـام آ ن، 
وقـت و هزینـه و انرژی شـما را تلف  کنـد و هیچ حاصلي 
برایتـان در بـر نداشـته باشـد، بایـد از برنامـه زندگي تان 
حذف شـود. همیشـه چند حـق انتخاب متفـاوت وجود 
دارد؛ فقـط کافي اسـت کـه روي راه هـاي مختلف تمرکز 
کـرده و آنهـا را در ذهنتـان تجسـم کنیـد؛ بـه عنـوان 
مثـال، بـه خودتان بگویید کـه باید سـه راه حل مختلف 
بـراي فائـق آمـدن بـر مشـکل فعلـي ام پیـدا کنـم. تنها 
دانسـتن ایـن مطلـب کـه راه حل هـاي متفاوتـي پیـِش 
رویتـان قـرار دارند به شـما کمـک مي کند که احسـاس 
بهتـري پیدا کنید. بر اسـاس لیسـتي که تهیـه کرده اید، 
از  را  کار خـود  و  انجـام دهیـد  متفاوتـي  انتخاب هـاي 
روي برنامـه دنبـال کنیـد. اگـر اهـداف از پیـش تعییـن 
شـده اي داشـته و مسـیر مناسـبي را براي خـود انتخاب 
کـرده  باشـید، گـذر از موانـع کوچـک، شـما را خسـته و 
ناراحـت نخواهـد کـرد؛ همان طـور که توماس ادیسـون 
گفته  اسـت: »بسـیاري از افراد شکسـت خورده، کسـاني 
هسـتند کـه متوجـه نبوده انـد تـا چـه انـدازه بـه اهداف 

خـود نزدیـک شـده اند!«

مثبت بیندیشید و مثبت تجسم كنید
بهتـر اسـت بیشـتر از آن وقتـي را کـه مي خواهید صرف 
نگرانـي و ترس و منفي بافي کنید، صرف مثبت اندیشـي 
کنیـد. بزرگتریـن قهرمانان ورزشـي جهان، خودشـان را 
در حالـي تجسـم مي کننـد کـه بـدون هیچ گونـه عیب 
و نقصـي، مسـابقات مختلـف را بـه نفـع خـود بـه پایان 
مي رسـانند. هیـچ جایگاهي بـراي شکسـت در ذهن این 
افـراد وجـود نـدارد. ایـن درسـت همان چیزي اسـت که 
شـما هـم بایـد بـه آن برسـید. خودتـان را تصـور کنیـد 
کـه بـه اهـداف و آرزوهایتـان رسـیده اید؛ چه احساسـي 
وقـت  کار  ایـن  انجـام  روي  مي گوییـد؟  چـه  داریـد؟ 
بگذاریـد. ایـن امـر بـه شـما امیـد مي دهـد تا راهتـان را 

دهید. ادامـه 
     معمـوالً مـوارد مختلـف، بـه آن انـدازه اي کـه آنهـا 
گاهـي  نیسـتند.  بـد  مي بینیـد،  کار  ابتـداي  در  را 
آن  از  بدتـر  از مسـائل مختلـف،  مـا  تصـورات  اوقـات، 
چیـزي کـه هسـتند بـه نظـر مي رسـند؛ تنهـا بـه ایـن 
دلیـل کـه مـا خودمان خسـته هسـتیم و از نظـر ذهني 
کنکـوری  همیـن  مـورد  در  مثـاًل  نداریـم؛  آمادگـي 
برخـورد  بسـیاری  داوطلبـان  بـا  مـا  گذرانده ایـد،   کـه 
می کنیـم کـه قبـل از اعـالم نتایـج اولیـه و آگاهـی از 
رتبـه و شـرایط خـود در میـان داوطلبان و بـدون اطالع 
از وضعیـت پذیـرش دانشـگاه ها یـا رشـته های جدیـد، 
ناامیـدی و آه و نالـه را شـروع کرده انـد. کمي اسـتراحت 
و نگـه داشـتن حـس خوش بینـی، مي توانـد به شـما در 
ایـن زمینـه کمک کند. این گونه احسـاس ها به سـرعت 
از میـان مي رونـد و شـما مجـدداً بـه حالـت عـادي بـاز 
مي گردیـد. یـک ذهن بـاز، خیلـي راحت تـر مي تواند راه 
حل هـاي متفاوتـي را پیدا کنـد و آنها را بـه کار ببندد تا 

یـک ذهن کسـل و خسـته. یـک ذهـن بسـته نمي تواند 
راه حل هـاي ممکـن را بررسـي کنـد و آنها را تشـخیص 
دهـد؛ بنابرایـن، خوشـبین و مثبـت باقي بمانیـد. به هر 
حـال بایـد همچنـان بدانید کـه گزینه هـاي مختلف چه 
چیزهایـي هسـتند و بر اسـاس برنامه هر یـک را امتحان 
کنیـد. هـدف شـما ایـن اسـت کـه راه حـل مناسـبي 
را انتخـاب کنیـد؛ پـس تمـام حـواس خـود را روي آن 
متمرکـز کنیـد، و سـپس عکس العمـل مناسـبي از خود 

نشـان دهید.
    بـا تمـام آنچه که در این مقاله به آن اشـاره شـد و راه 
حل هایـی کـه ارائـه کردیـم، اکنـون این نوبت شماسـت 
کـه بـه عنوان یـک داوطلـب خوب، متوسـط یـا ضعیف 
آزمون سراسـري سـال جاري، که به هـر دلیلی از نتیجه 
خـود ناراضـی اسـت، صادقانـه بـا خود کنـار بیاییـد و از 
خـود بپرسـید کـه از اکنـون می خواهیـد بـا لحظه هایی 
کـه منتظـر ناراحتـی، ناامیـدی و ندامت شـما نمی مانند 
چـه کنیـد. در هـر تصمیمـی کـه می گیرید، قبـل از هر 
چیـز بایـد بـه شـرایط فـردی، خانوادگـی، اجتماعـی و 
اقتصـادی خـود توجـه داشـته باشـید. اگـر می خواهیـد 
دوبـاره بـرای کنکـور آمـاده شـوید بـه این نـکات توجه 
کنیـد که آیا اصاًل شـرایط فـردی و اجتماعی شـما مثل 
سـربازی و ... می توانـد ایـن فرصـت را در اختیـار شـما 
قـرار دهـد یـا نـه، و آیـا رفتـن بـه سـربازی بـرای شـما 
بهتـر اسـت یـا انتخـاب رشـته ای کـه بـا وجـود صـرف 
هزینـه و وقت قابـل مالحظه، آینده شـغلی خوبي ندارد. 
همچنیـن شـما داوطلـب خانم، بایـد به ایـن نکته توجه 
داشـته باشـید کـه در صـورت یـک سـال پشـت کنکور 
مانـدن، آیـا موقعیت هـای اجتماعـی و فـردی خـود را از 
دسـت نمی دهیـد و اینکـه حتمـاً موفقیـت در کنکـور، 
تنها راه رسـیدن شـما به موفقیت اسـت یا نه، و راه های 

دیگـری هـم بـرای رسـیدن به پیـروزی وجـود دارند.
     وقتـی بـر اسـاس مـوارد بـاال، بـه همـه سـؤاالتی که 
بـرای خـود و خانواده تـان پیـش آمـده اسـت، بـه خوبی 
و بـا بررسـی تمـام زوایـا پاسـخ دادید، هـر تصمیمی که 
گرفتیـد ایـن بـار محکـم تـر قـدم در راه بگذاریـد و بـا 
جـرأت و اعتمـاد بـه نفس مثـال زدنـی، با خـود بگویید 
که گذشـته ها گذشـته اسـت و بایـد گذشـته را فراموش 
کنـم و فقـط بـا درس گرفتـن و کسـب تجربـه از آن 
بـرای سـاختن آینـده ای بهتـر، رو بـه سـوی پیشـرفت 
تکـرار  هـم  بـاز  برداریـد.  قـدم  بهتـر،  لحظه هایـی   و 
می کنیـم کـه یادتـان باشـد لحظه هـای زیبـای زندگـی 
بهتـر اسـت کـه هرچـه  منتظـر مـا نمی ماننـد؛ پـس 
سـریع تر بـرای بهتـر شـدن، کسـب موقعیـت بهتـر، و 
رسـیدن بـه اهـداف و آمـال خودتـان، بـدون ناامیـدی و 
غصـه، و فقـط بـا لبخند، تـوکل به خـدا، قـدرت و امید، 
آمـاده حرکـت شـوید و از هیچ چیـز نهراسـید؛ زیرا خدا 
بـا شماسـت و اراده ای کـه تصمیـم گرفته اسـت زندگی 
بهتـری را برایتـان رقـم بزند، با شماسـت؛ پـس بخندید 

باشید. و شـاد 
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 تمدید مهلت ثبت نام براي شركت در 
پذیرش به شیوه صرفًا بر اساس سوابق 

تحصیلي در دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي آزمون سراسري

 سال 1399  
در  شرکت  و  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به  وسیله  بدین   99/7/3 مورخ  اطالعیه   پیرو 
آزمون سراسري سال ۹۹  اساس سوابق تحصیلي  بر  به شیوه صرفاً  پذیرش 
مي رساند که به منظور فراهم نمودن تسهیالت بیشتر براي آن دسته از متقاضیانی که 
تا تاریخ 99/7/7 براي ثبت نام اقدام ننموده اند، ترتیبي اتخاذ گردیده است که تا روز 
دوشنبه مورخ 99/7/14)امروز( نیز بتوانند نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام نمایند. 
لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق 
دفترچه راهنما )دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته از طریق درگاه این سازمان 
قابل دسترسي است( و اصالحات و کد رشته محل هاي جدید مندرج در اطالعیه هاي 
مورخ 99/5/26، 99/6/2، 99/6/17 و 99/7/3 و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد 
 www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  این  اطالع رساني  درگاه  به  ثبت نام،  نیاز 

مراجعه و نسبت به ثبت نام در پذیرش دوره مذکور اقدام نمایند.
ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قباًل نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، مي توانند در 
ثبت نامي خود  اطالعات  ویرایش  و  به مشاهده  نسبت  فوق،  تاریخ  تا  تمایل،  صورت 

اقدام نمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تمدید مهلت ثبت نام پذیرش دوره  كاردانی فنی 

و دوره كاردانی حرفه ای»ناپیوسته«نظام آموزش مهارتی 

دانشگاه جامع علمیـ  كاربردی 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 كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تمدید مهلت ثبت نام پذیرش دوره  

مهندسي فناوري و دوره كارشناسي 

حرفه ای »ناپیوسته« نظام آموزش 

مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ كاربردی 

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 
این سازمان  مربوط و مندرجات اطالعیه مورخ 1399/6/18، به درگاه اطالع رساني 

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 كشور
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بـا تغییـر نظـام آموزشـی از »پنـجـ  سـهـ  چهـار« به »شـشـ  سـهـ  سـه«، شـرکت 
تعاونـی خدمـات آموزشـی بر آن شـده اسـت کـه آزمون هـای آزمایشـی اسـتاندارد را 
بـرای دانش آمـوزان سـال اول دوره دوم متوسـطه )پایـه دهـم( برگـزار نمایـد. ایـن 
آزمون هـا در دو فـاز کلـی» مرحلـه ای و جامـع« و در ده نوبـت برگـزار می شـوند. 
فـاز اول، آزمون هـای مرحله ای اسـت کـه در هشـت نوبت از ابتدای سـال تحصیلی 
جـاری تـا پایـان اسـفند 99 برگـزار خواهنـد شـد. آزمون های مرحلـه ای بـر اسـاس 
تقسـیم بندی منابـع درسـی برگـزار می شـود؛ به طوری کـه در هـر مرحلـه از آزمـون، 
طبـق تقسـیم بندي هاي انجام شـده، از داوطلبـان امتحـان بـه عمـل می آیـد؛ عـالوه 
بـر ایـن، در آزمـون هـر مرحلـه، از قسـمت یـا قسـمت های مربـوط بـه مراحـل قبـل 
نیـز امتحـان گرفتـه می شـود؛ لیکـن در هـر مرحلـه، سـؤاالت امتحانـي بـا تأکیـد بر 
منابـع مربـوط به همـان مرحله طراحي می شـود )براي مثـال، در مرحله سـوم آزمون 
قسـمت هاي مربـوط بـه آزمـون اول و دوم هـم منظـور شـده اسـت؛ بـا ایـن تأکید که 

بیشـتر سـؤاالت از قسمت سـوم خواهد بـود(.
فـاز دوم، آزمون هـای جامع بوده که در دو نوبت و در ماه های فروردین و اردیبهشـت 
سـال 1400 برگـزار خواهنـد شـد. هـدف این آزمون هـا، آشـنایی کامـل دانش آموزان 
بـا پرسـش های چهارگزینـه ای همسـو و مرتبـط با سـؤاالت امتحانات خـرداد 1400 و 

به نوعـی، مقدمـۀ آمادگی برای آزمون سراسـری سـال 1401 می باشـد. 
»ریاضـی  تحصیلـی  رشـته های  در  فقـط  دهـم،  آزمایشـی سـنجِش  آزمون هـای 
فیزیـک«، »علـوم تجربـی« و »ادبیـات و علوم انسـانی« برگـزار می شـود 
بـرای  را  تـا شـرکت کنندگان  برنامه ریزی شـده  ترتیبـی  بـه  و زمان بنـدی آزمون هـا 

امتحانـات پیـش رو آمـاده نمایـد.
نحـوۀ زمان بنـدی آزمون ها به شـرح جـدول زیر اسـت، ضمنـًا زمان 

شـروع ثبت نام از روز دوشـنبه مـورخ 23 / 04 / 99 مي باشـد:

اینترنتـی كارت ورود بـه جلسـه و كارنامـه  زمـان و نحـوه توزیـع 
سـنجش: آزمایشـی  آزمون هـاي 

كارت ورود به جلسـه آزمون های آزمایشـی سـنجش برای کلیه داوطلبان سراسـر 
کشـور، از روز سه شـنبه قبـل از هر برگزاری آزمـون منحصراً از طریق سـایت اینترنتی 
توزیـع   www.sanjeshserv.ir نشـانی:  بـه  آموزشـی  خدمـات  تعاونـی  شـرکت 

می گـردد و داوطلبـان بـا مراجعـه بـه سـایت اینترنتـی فوق الذکـر، نسـبت بـه پرینت 
کارت ورود بـه جلسـه خـود اقـدام می نمایند.

 كارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمایشـی سـنجش، در بعد از ظهر روز برگزاری 
  www.sanjeshserv.ir :هـر آزمـون، از طریـق سـایت اینترنتی شـرکت بـه نشـانی 

منتشر می گردد. 
شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

شـرکت تعاونی خدمات آموزشـی سـازمان سـنجش برای متقاضیانی کـه کلیه مراحل 
آزمـون  هـای مرحلـه  ای )8 مرحلـه( و جامـع )2 نوبـت( را به صـورت یکجـا ثبـت  نام 

نماینـد از تخفیف20درصـدی بهـره  مند می  شـوند. 
بـا توجـه بـه جدول شـهریه فـوق و هزینه های ثبت نـام منـدرج در آن، این امـکان نیز 
فراهـم گردیده اسـت کـه تا دانش آمـوزان عزیز، در صـورت تمایل، بتواننـد آزمون های 
سـنجِش دهـم را بـه تعـداد موردنیـاز و دلخـواه، انتخـاب و در هـر یـک از آزمون هـا 
آزمـون  نوبـت  به عنوان مثـال، دانش آمـوز می توانـد متقاضـی سـه  نماینـد؛  ثبت نـام 

مرحلـه ای و یـک نوبـت آزمون جامع باشـد.
البتـه بـا توجـه به اینکـه آزمون های آزمایشـی سـنجش، مجموعـه آزمون هایی اسـت 
کـه هـر یـک مکمـل دیگری اسـت و شـرکت در تمامـی آنهـا، دانش آمـوز را گام به گام 
آماده تـر می نمایـد؛ لـذا توصیه می شـود کـه دانش آمـوزان عزیـز، در کلیـۀ آزمون های 

مرحلـه ای و جامـع،  به طـور یکجـا ثبت نـام نمایند.
الزم بـه ذکر اسـت که جـدول تکمیلی مربوط بـه هزینه های ثبت نام، بـرای دانش آموزانی 
کـه مایـل بـه انتخـاب آزمون های آزمایشـی سـنجِش دهم به صـورت تلفیقی هسـتند، در 

سـایت اینترنتـی ثبت نام آزمون ها )www.sanjeshserv.ir( درج شـده اسـت.
شـایان ذکر اسـت کـه دانش آمـوزان برای اسـتفاده از تخفیـف، بهتر اسـت کلیه مراحل 
آزمـون )8 مرحلـه و 2 نوبـت جامع( را خریـداری نمایند تا ضمن برخـورداری از تعداد 

آزمون هـای آزمایشـی سـنجِش دهـم، از تخفیـف 20 درصدی نیز بهره مند شـوند. 
الزم به ذکـر اسـت کـه در هنـگام ثبت نام و پـس از انتخـاب نوبت های آزمون از سـوی 
دانش آمـوز، برنامـه ثبت نـام اینترنتـی به طـور خودکار، وجـه قابل پرداخت را محاسـبه 

و ارائـه می نماید.
نحوه ثبت نام:

آزمون هـاي  در  شـرکت  بـه  عالقه منـد  دانش آمـوزان  اینترنتـی:  پرداخـت 
آزمایشـی سـنجش در سراسـر کشـور مي توانند بـا اسـتفاده از کارت هـای بانکی عضو 
 شـبکه شـتاب و مراجعـه بـه سـایت شـرکت تعاونـی خدمـات آموزشـی بـه نشـاني:

 www.sanjeshserv.ir نسـبت بـه خریـد و ثبت نـام در ایـن آزمون هـا اقـدام و کد 
رهگیري دریافـت نمایند.

الزم بـه ذكـر اسـت كـه خریـد اینترنتـی كارت اعتبـاری ثبت نـام، 
كـه  اسـت  الزم  و  نبـوده  دانش آمـوز  نهایـی  ثبت نـام  نشـان دهنده 

اطالعیه  شركت تعاونی خدمات آموزشی دربارۀ :

آزمون هاي آزمایشي سنجِش دهم 
ویژه دانش آموزان پایه دهم )سال اول دورۀ دوم متوسطه( 

سال تحصیلی 1400-1399
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داوطلبـــان گرامـــی بـــرای پی گیـــری هـــر گونـــه ســـؤال در خصـــوص نتایـــج 
ــای  ــه روش هـ ــد بـ ــالمی می تواننـ ــگاه آزاد اسـ ــته های دانشـ ــه رشـ ــوط بـ مربـ

ذیـــل اقـــدام نماینـــد:
سؤاالت«  به  »پاسخگویی  بخش  به  مراجعه  با  اینترنتی  صورت  به  سؤال  1- طرح  
: نشانی  به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پذیرش  و  سنجش  مرکز  سایت  در   مندرج 

www. azmoon.org

2- تمـــاس تلفنـــی بـــا ســـتاد پاســـخگویی تلفنـــی مرکـــز ســـنجش و پذیـــرش 
دانشـــگاه آزاد اســـالمی بـــا شـــماره: 4743 - 021.

ــز ســـنجش و پذیـــرش  ــتاد پاســـخگویی مرکـ ــه سـ ــوری بـ ــه حضـ  3- مراجعـ
دانشـــگاه آزاد اســـالمی بـــه نشـــانی: تهـــران، انتهـــای اتوبـــان شـــهید ســـتاری 

)شـــمال(، ســـازمان مرکـــزی دانشـــگاه آزاد اســـالمی.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

با آرزوي موفقیت براي کلیه داوطلبان گرامي، بدین وسیله به اطالع عالقه مندان به 
تحصیل در رشته هاي تحصیلي داراي شرایط خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش 
خدمات  و  قضایي  علوم  شاهد،  مطهري،   شهید  دانشگاه هاي  )شامل:  عالي 
پزشکي  علوم   ایران،  اسالمي  جمهوري  سیماي  و  صدا  دادگستري،  اداري 
بیوتکنولوژي  پیوسته  دكتري  رشته  ارتش،  پزشکي  علوم  )عج(،  بقیه ا... 
دانشگاه تهران، رشته مدیریت بیمه اكو دانشگاه عالمه طباطبائي، دانشکده 
عالي  آموزش  مركز   ، )ع(- مشهد  رضا  امام  انتفاعي  غیر  رفاه،  غیرانتفاعي 
و  كارداني  تحصیلي  هاي  رشته   ، سپاه-قم  سیاسي  عقیدتي  مربي  تربیت 
كارشناسی فوریت های پزشکي پیش بیمارستانی دانشگاه هاي علوم پزشکي 

دبیر  تربیت  دانشگاه  و  فرهنگیان  دانشگاه  تحصیلي   كدرشته هاي  كلیه  و 
انتخاب رشته هاي تحصیلي، یک یا چند کد  شهیدرجایي - تهران( که در زمان 
رشته از دانشگاه هاي مذکور را در آزمون سراسري سال 1399 در فرم انتخاب رشته 
چند  معرفي شدگان  اسامي  فهرست  که  مي رساند  نموده اند،  انتخاب  خود  اینترنتي 
برابرظرفیت هر یک از رشته هاي تحصیلي، از بین داوطلباني که کدرشته محل هاي 
کسب  را  الزم  ظرفیت  برابر  چند  حدنصاب  و  نموده  انتخاب  را  مذکور  مؤسسات 
 کرده اند، با رعایت تقدم انتخاب رشته در پایگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني:

www.sanjesh.org درج گردیده است. 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه  پی گیری هر گونه سؤال در خصوص نتایج دانشگاه آزاد اسالمی

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش كشور درخصوص:

معرفي شدگان  چند برابر ظرفیت رشته هاي  تحصیلي 

داراي شرایط خاص آزمون سراسري سال 1399 

متقاضیـان، بعـد از خریـد كارت اعتبـاری )دریافـت شـماره پرونده و 
شـماره رمز(، بـه لینـک ثبت نـام مراجعـه نمـوده و  ثبت نام خـود را 
نهایـی و شـماره پرونـده و كـد پی گیـری 1۶ رقمـی دریافـت نمایند.
دانش آمـوزان گرامـی، پـس از مطالعـه دقیـق دفترچـه راهنمـای ثبت نـام، در صـورت 
داشـتن هرگونـه سـؤال در خصوص شـرایط و ضوابط ثبت نـام، می توانند بـا خط ویژه: 
42966-021 )صـدای داوطلـب( تمـاس حاصـل نماینـد. سـاعات تماس: صبـح 8:30 

الـی 12:30 و عصـر 13:30 الـی 16:00.
ثبت نـام گروهـی از طریق مـدارس: دبیرسـتان هایی که مایـل هسـتند براي 
سـهولت ثبت نـام به صـورت گروهـی از دانش آمـوزان خـود ثبت نـام بـه عمل آورنـد، 
بعـد از مطالعـه دقیـق دسـتورالعمل ثبت نـام دبیرسـتان ها و مراکـز آموزشـی همـکار، 
مي تواننـد، در صـورت داشـتن هرگونـه سـؤال، در سـاعات: صبـح 8:30 الـی 12:30 و 
عصـر 13:30 الـی 16:00 با شـماره تلفن هـای: 88844791 الـی 88844793 تماس 

حاصـل نمایند.
نكات مهم:

1- ثبت نـام کلیـه نوبت هـا و مراحـل آزمون هـا، ازجملـه آزمـون جامـع نیـز، در ایـن 
مرحلـه انجـام و توصیه می شـود کـه برای برخـورداری از تخفیف در شـهریه پرداختی، 

ثبت نـام در کلیـه مراحـل را یکجـا انجـام دهید.
2- وجوهـی کـه بـه اشـتباه بـه حسـاب ایـن شـرکت واریـز می گـردد، منحصـراً پس 

از طـی مراحـل اداری مربوطـه قابـل اسـترداد اسـت؛ لذا داوطلبـان در هنـگام ثبت نام 
اینترنتـی و انتخـاب تعـداد آزمون هـا دقـت الزم را به عمـل آورنـد.

ثبت نام حضوری:
ثبت نـام بـرای کلیـه داوطلبـان سراسـر کشـور، از طریـق سـایت اینترنتـی به نشـانی: 
www.sanjeshserv.ir امکان پذیـر اسـت و همچنیـن داوطلبان، مراکز آموزشـی و 
دبیرسـتان های متقاضـی آزمون هـای آزمایشـی سـنجش می توانند، در صـورت تمایل، 
بـا مراجعـه حضـوری بـه دفتـر مرکـزی شـرکت تعاونـی خدمات آموزشـی به نشـانی: 
تهـران، پـل کریم خان زند، خیابان میرزای شـیرازی، خیابان  شـهید نژادکـی، روبروی 
کالنتـری 105 سـنایی، پـالک 30، تلـفن: 88321455 نسـبت بـه ثبت نـام در ایـن 

آزمون هـا در سـاعات اداری اقـدام نمایند.
راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجش

مراحل ثبت نام:
گام اول: پرداخـت مبلـغ ثبت نـام و دریافـت شـماره پرونـده و رمز عبـور )پرداخت از 

طریـق کارت هـاي بانکي عضو شـبکه شـتاب و به  صـورت اینترنتی اسـت(.
گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سـایت ارائه  شـده اسـت: لینک ثبت نام آزمون های 

آزمایشی سـنجش/ ثبت نام جدید(.
گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

شركت تعاوني خدمات آموزشي
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