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سالروز رحلت آخرین فرستاده الهی 
حرضت محمد )ص( و شهادت حرضت امام 

حسن مجتبی و حرضت امام رضا )علیهامالسالم( 
بر متام مسلامنان تسلیت باد

تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

)Ph.D( دوشنبه 1400/9/1 دكتري
جمعه 1400/12/6تا دوشنبه 1400/9/8

سه شنبه 1400/9/16 كارشناسي ارشد ناپيوسته
تا سه شنبه 1400/9/23

چهارشنبه 1401/2/28، پنجشنبه 1401/2/29 
و جمعه 1401/2/30

یکشنبه 1400/11/10 سراسري
تا یکشنبه 1400/11/17

چهارشنبه 1401/4/8، پنجشنبه 1401/4/9، 
جمعه 1401/4/10 و شنبه 1401/4/11

یکشنبه 1401/3/29 كاردانی به كارشناسي ناپيوسته
جمعه 1401/6/4تا یکشنبه 1401/4/5

كاردانی نظام جدید )دانشگاه فنی و 
حرفه ای و موسسات غيرانتفاعی(

سه شنبه 1401/4/14 
جمعه 1401/6/4تا سه شنبه 1401/4/21

 تاریخ های ثبت نام و برگزاری آزمون های ورودی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در  سال 1401 

از سوی سازمان سنجش اعالم شد : 

اسامی حافظان قرآن مجيد در 
آزمون کارشناسی ارشد سال 1400

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اصالحات و تغييرات مجموعه هاي
 امتحاني در آزمون ورودي نيمه متمرکز

 دکتري سال 1401

خود را از بن بست یأس، نجات دهيد !

سال تحصيلي جديد  
فرصت ها و تهديدها

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اشتباه در انتخاب رشته در 
آزمون سراسری سال  1400

اطالعيه سازمان سنجش

 آموزش کشور درخصوص :

 اصالحات و تغييرات 
مجموعه هاي

امتحاني در آزمون 
کارشناسي ارشد ناپيوسته 

سال 1401
پیرو انتشار اطالعیه مورخ 1400/06/10 در خصوص 
اعالم رشته ها و مواد امتحاني آزمون ورودي مقطع 
اطالع  به  ناپيوسته سال 1401،  كارشناسي ارشد 
متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون فوق می رساند 
که اصالحات و تغييرات هر یک از مجموعه هاي 
امتحاني مندرج در زیر این اطالعيه كه در سایت 
مي گردد. اعالم  است،  آمده  سنجش  سازمان 

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 
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اینک، ماه اول پاییز است و بیش از ده روز است که 
از ده  با گذشت بیش  از فصل سوم سال مي گذرد. 
رسماً  دانشگاه ها،  کالس هاي  شروع  و  پاییز  از  روز 
با  سال تحصیلي جدید )هرچند به صورت مجازی 
مراجع  ابالغی  مصوبات  و  کنونی  شرایط  به  توجه 
ذی صالح( آغاز شده و نسیم حرکت برای میلیون ها 
و  دانش  کسب  براي  ایراني  جدیدالورود  دانشجوي 
فضیلت همراه با بالندگي و پویندگي، وزیدن گرفته 

است.
آغاز سال تحصیلي جدید از منظر فردي و اجتماعي، 
در بردارنده فرصت ها و تهدیدهاي قابل توجهي است؛ 
فرصت از این لحاظ که به هر روي، شروع دوره اي 
جدید و گام نهادن در مسیر پیشرفت علمي از سوي 
دانش آموزان و دانشجویان را نوید مي دهد، و تهدید 
ارزش،  با  پتانسیل  این  براي  اگر  که  جهت  آن  از 
که در وجود میلیون ها دانش آموز و دانشجو جریان 
دارد، تدبیري اندیشیده نشود و برنامه ریزي دقیقي 
براي هدایت این استعدادهاي عظیم و شگرف، که 
نگیرد،  صورت  مردمند،  این  ارزش  با  سرمایه هاي 
و  علم  عرصه هاي  در  توجهي  قابل  پیشرفت  عماًل 
و  دانش اندوزي  با  که  حوزه هایي  سایر  و  فناوري 

علم آموزي مرتبطند، حاصل نخواهد شد.
دانشجویان  یا  دانش آموزان  مي توان  میان،  این  در 
گروهي  کرد:  تقسیم  دسته  دو  به  منظر  یک  از  را 
به یک مقطع تحصیلي  از یک مقطع تحصیلي  که 
دانش آموخته  که  گروهي  و  مي شوند،  وارد  دیگر 
متوسطه(  )دوره  مدارس  تحصیلي  مقطع  آخرین 
یا  سراسري  آزمون  در  موفقیت  از  پس  و  هستند 
سایر آزمون هاي مشابه، تازه از یک نهاد آموزشي به 
یک نهاد آموزشي دیگر نقل مکان کرده و در حال 
آشنایي با تفاوت ها و شباهت هاي میان این دو نهاد 
هر  اجتماعي  و  زندگي شخصي  در  اثر گذار  و  مهم 

فرد هستند.
با  شدن  مواجه  در  پیشگفته،  گروه هاي  از  یک  هر 

مقطع جدید یا نهاد آموزشي تازه، با تغییراتي روبرو 
مي شوند که در جاي خود براي آنها این تفاوت ها و 
شباهت ها جالب توجه خواهد بود؛ اما نکته مهم تر، 
که پرداختن به آن در این مجال الزم به نظر مي رسد، 
به سمت  براي جهش  تعالي  و  ترقي  روحیه  حفظ 
الزاماً  است که  باالتر  دانشگاهي  و  مقاطع تحصیلي 
در نتیجه حرکت و شور آفریني پیوسته و ممتد از 
مي شود؛  حاصل  دانشجویان  یا  دانش آموزان  سوي 
به دیگر سخن، ورود به یک مقطع تحصیلي دیگر 
در نهاد آموزشي مدرسه یا دانشگاه یا وارد شدن از 
مدرسه به دانشگاه یا ارتقاء سال تحصیلي، به خودي 
خود ارزشمند و ارزش  آفرین نیست؛ بلکه آن چیزي 
ارزشمند و ارزش آفرین است که بتواند اوالً دائمي و 
هدفمند باشد، و ثانیاً در یک مسیر مستقیم، ما را 
تعالي بعدي به صورت  به سمت پیشرفت، ترقي و 
ادامه  این صورت،  تدریجي رهنمون گردد؛ در غیر 
یا  مدرسه  تحصیلي  مقاطع  از  یک  هر  در  تحصیل 
به همراه  با خود  را  ارزشمندي  اگر هدف  دانشگاه، 
نداشته و تنها از روي »عادت« یا خواسته دیگران، 
به ویژه پدر و مادر، یا عقب نماندن از زمانه باشد، نه 
تنها از هدفمندي تهي بوده و کم ارزش خواهد بود، 
بلکه جز اتالف عمر و سرمایه دانش آموز یا دانشجو و 
جامعه، هیچ حاصلي را در بر نخواهد داشت؛ ضمن 
آنکه موجب به هدر رفتن سرمایه هاي عظیم مادي 

و معنوي کشور نیز خواهد شد. 
این بحث را در این ستون، با آرزوي اندیشه بیشتر 
و فراگیر تر تمام دانش اندوزان، اعم از دانش آموزان و 
دانشجویان، در مورد اهداف خود، به پایان مي بریم 
که نقل )به مضمون( است که یکي از معصومان )ع( 
فرمودند: خداوند رحمت کند کسي را که بیندیشد 
از کجا آمده است، در کجا هست و به کجا خواهد 

رفت.
موفق باشيد

سال تحصيلي جديد؛ فرصت ها و تهديدها

حضرت امام حسن مجتبي )ع( فرمودند:
است:  فاصله  انگشت  چهار  باطل  و  حّق  بین 
آنچه را که با چشم خود ببیني، حّق است، و 
آنچه را که شنیدي ]یا آنکه برایت نقل کنند[، 

چه بسا باطل باشد. 

]هنگامي كه رسول خدا )ص( را مي شست و كفن 
مي كرد، گفت:[

پدر و مادرم فدایت باد. با مرگ تو رشته اي بُرید 
که در مرِگ جز تو کس چنان ندید: پایان یافتن 
دعوت پیامبران و بریدن خبرهاي آسمان؛ چنان 
که مرگت، دیگر مصیبت زدگان را به شکیبایي وا 
داشت و همگان را در سوکي یکسان گذاشت، و 
اگر نه این است که به شکیبایي امر فرمودي، و از 
بي تابي نهي نمودي، اشِک دیده را با گریستن بر 

تو، به پایان مي رساندیم.

حضرت امام رضا )ع( فرمودند:
بدان که هر نمازي دو وقت دارد: اول وقت و 
آخر وقت؛ اول وقت، خشنودي پروردگار و آخر 

آن، بخشش خداوند را در پي دارد.



3 12 مهرماه 1400، سال بیست و ششم ، شماره 27

تا 20 مهر ماه ادامه دارد: 

ثبت نام انتقال نودانشجویان شاهد و 
ایثارگر دانشگا ه های علوم پزشکی 

بر اساس شرایط و ضوابط اعالم شده برای ثبت نام 
ورودی  ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان  انتقال  و 
از  نویسی  نام  پزشکی،  علوم  دانشگاه های  جدید 

دانشجویان تا 20 مهر ماه ادامه خواهد داشت. 
و  شاهد  دانشجویان  انتقال  و  نقل  آیین نامه  اساس  بر 
سهمیه  درصد  پنج  حداکثر  بهداشت،  وزارت  ایثارگر 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  تحصیلی  مقاطع  پذیرش 
انتقال  و  نقل  برای  تخصصی(  دکتری  مقطع  جز  )به 
اختصاص  تحصیلی  سال  هر  شروع  در   دانشجویان 

می یابد.
بر این اساس، تسهیالت موضوع این آیین نامه، صرفاً برای 
همسر و فرزندان شهید، آزادگان و همسر و فرزندان و 
جانبازان باالی 25 درصد و همسر و فرزندان آنان است.
جدید  ورودی  ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان  بنابراین، 
)1400( باید پس از ثبت نام در دانشگاه مبدأ و دریافت 
طریق  ماه از  مهر  بیستم  تاریخ  تا  دانشجویی،  شماره 
اقدام  خود  درخواست  ثبت  به  نسبت  انتقال،  سامانه 

کنند.
 ثبت نام انتقال برای »دانشجویان ورودی سال های قبل«، 
در شهریور ماه صورت گرفته است و این مرحله صرفاً 
برای ثبت درخواست انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر 
انتقال،  شرایط  واجد  است. دانشجویان  جدید  ورودی 
اخذ  و  مبدأ  دانشگاه  در  ثبت نام  از  پس  است که  الزم 
شماره دانشجویی، در زمان تعیین شده، از طریق سامانه 
  vsa.behdasht.gov.ir :آدرس به  انتقال  و   نقل 
اقدام کرده و از مراجعه حضوری به دانشگاه ها و ستاد 

مرکزی وزارت بهداشت خودداری کنند.
در  متقاضیان  بهداشت، درخواست  وزارت  اعالم  طبق 
کمیسیون نقل و انتقاالت بررسی شده و نتیجه بررسی 
انتقال دانشجویان »ورودی جدید« و »ورودی سال های 

قبل«، به طور همزمان تا آخر مهر ماه از طریق سامانه و 
پیامک به دانشجو اطالع رسانی شده و به صورت کتبی 

نیز به دانشگاه مبداء و مقصد نیز اعالم می شود.
الزم به یادآوری است که برای پاسخگویی سریع و به 
ارتباط  »سامانه  ایثارگر،  و  دانشجویان شاهد  به  موقع 
ایثارگر و  شاهد  امور  کل  اداره  سایت  وب   نزدیک« 
دانشجویان  دسترس   (vsa.behdasht.gov.ir) در 
 است؛ بنابراین، ضرورتی برای مراجعه حضوری دانشجویان 

نیست.

تا 17 مهر ماه ادامه دارد: 

ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون 
کارشناسی ارشد علوم پزشکی

كارشناسی ارشد   آزمون  نهایی  پذیرفته شدگان 
علوم  دانشکده های  و  دانشگاه ها  پزشکی  علوم 
پزشکی، تا روز شنبه 17 مهر ماه می توانند نسبت 

به ثبت نام در مراكز پذیرفته شده اقدام كنند. 
وزارت  پزشکی  آموزش  مرکز سنجش  اعالم  اساس   بر 
آزمون  نهایی  پذیرفته شدگان  ثبت نام  بهداشت، 
کارشناسی ارشد  علوم پزشکی هر دانشگاه، طی یکی از 
روزهای مشخص شده، به مدت یک هفته )از روز شنبه 
10 تا روز 17 مهر ماه( بر اساس اعالم هر دانشگاه و از 

طریق سایت همان دانشگاه، صورت می گیرد.
برای  آزمون،  این  پذیرفته شدگان در  کلیه  بنابراین، 
اطالع از زمان، مکان، مدارک مورد نیاز و نحوه ثبت نام 
باید به سامانه دانشگاه محل قبولی خود مراجعه کنند.

بر اساس آیین نامـه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد  
ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، 
هر گونه انتقال، تغییر رشته یا جابجایی محل تحصیل 

در دوره کارشناسی ارشد  ناپیوسـته، ممنـوع است.
بنابراین، با توجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد و با 
آگاهی کامل تعیین کرده است؛ لذا هیچ گونه تغییـر در 

محل پذیرش انجام نخواهد گرفت.
تأکید    نیز  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
کرده است که مدارک مورد نیاز ثبت نام باید به دانشگاه 
محل پذیرش ارائه شوند و این مدارک از سوی دانشگاه، 
محرز  صورت  در  و  گرفت  خواهند  قرار  بررسی  مورد 
داوطلب،  از سوی  مقررات  و  رعایت ضوابط  شدن عدم 
شرکت  منظور  به  فـرد  نبودن  شرایط  واجد  همچنین 
عدم  و  مغایرت  مربوط،  رشته  و  آزمون  در  پذیرش  و 
صحت مدارک و مغایرت اطالعات اعـالم شـده، از ادامه 
تحصیل فرد ممانعت به عمل آمده و، ضمن لغو قبولی 

فرد، طبق مصوبات هیأت بدوی رسیدگی به تخلفـات 
در آزمون ها با داوطلب برخورد خواهد شد.

همچنین عدم مراجعه و ثبت نام هر یک از پذیرفته شدگان 
طی تاریخ های مقرر در دانشگاه، به منزله انصراف آنها 
بوده و هیچ گونه اعتراضی در این مورد پذیرفته نخواهد 

شد.
پذیرفته شدگانی که پس از ثبت نام در دانشگاه، انصراف 
در  شرکت  حق  نکنند،  مراجعه  ثبت نام  برای  یا  دهند 
آزمون ورودی سال بعد وزارت بهداشت برای این مقطع 

را ندارند.
داوطلبانی که، عالوه بر آزمون وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، در آزمون کارشناسی ارشد  وزارت علوم 
یـا سـایر مراکـز نیـز پذیرفته شده اند، ملزم به ثبت نام 
از دو محل هستند، و در صورت محرز شدن  در یکی 
ثبت نام در هر دو محل، قبـولی آنها در رشته های مربوط 
لم  »کان  تحصیل  از  مرحله  هر  در  بهداشت  وزارت  به 

یکن« تلقی می شود.
و  رزمندگان  سهمیه های  در  پذیرش  شرایط  از  یکی 
کسب  آزمون،  با  درخشان  استعدادهای  و  ایثارگران 
حدنصـاب الزم است؛ لذا داوطلبان این سهمیه ها، که حد 
نصـاب الزم را کسـب نکرده اند، حـائز شرایط پـذیرش 
ایـن سهمیه نبوده اند؛ به  عبارت دیگر، داوطلب در  در 
دارای  پـذیرش  ظرفیت  برابر  چند  در  نخست  مرحله 
حـد نصاب بـوده و مجـاز بـه انتخاب رشته محل شده، 
ولی در این مرحله )به انـدازه ظرفیـت پـذیرش( حـائز 

حدنصـاب الزم نشده است.
این  متقاضیان  از  تعدادی  که  است  ممکن  همچنـین 
سهمیه ها، علی رغم کسب حدنصاب، جزء پذیرفته شدگان 
پذیرش،  ظرفیت  شدن  تکمیل  آن،  دلیل  کـه  نباشند 
است. سهمیه  این  باالتر  نمرات  حائز  نفرات   با 

افرادی که مجاز به انتخاب محل شده و انتخاب  ضمناً 
محل خود را انجام داده اند، مجدداً اسامی محل هایی را 
که انتخاب کرده اند دریافت می کنند، تا داوطلب، جایگاه 
خود را در هر یک از دانشگاه های انتخابی، در مقایسه با 
سایر افرادی که این دانشگاه را انتخاب کرده اند، ببیند.

نرخ مصوب غذای دانشجویی و 
اجاره خوابگاه ها در دانشگاه آزاد 

اعالم شد

مدیر كل امور دانشـجویی دانشگاه آزاد اسالمی،  
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تحصيلـی سـال  در  دانشـجویی  غـذای   نـرخ 
1400-1401 را اعـالم كـرد و گفت: سـه نرخ برای 
غـذای دانشـجویی مصـوب و به واحدهـای ابالغ 

شده است.  
دکتـر مهـران صلواتـی، بـا اشـاره بـه اینکـه تمهیداتـی 
سـال  در  دانشـجویی  خوابگاه هـای  بازگشـایی  بـرای 
جدیـد تحصیلی اندیشـیده و به واحدهای دانشـگاه آزاد 
ابالغ شـده اسـت، اظهار کرد: نـرخ اجـاره خوابگاه ها در 
هـر اسـتان، از سـوی شـورای سـرای دانشـجویی انجام 
می شـود و بـه میـزان 15 درصـد کمتـر از قیمـت عرف 
منطقـه ای کـه خوابـگاه در آن قـرار دارد، در اختیـار 

دانشـجویان قـرار خواهـد گرفت.
سـوی  از  خوابگاه هـا  افـزود:  بیشـتر  توضیـح  در  وی 
شـاخص های مختلفـی رتبه بنـدی شـده اند و بر اسـاس 
 قیمـت منطقـه ای، قیمـت گـذاری می شـود کـه بایـد 
15 درصـد پایین تـر از قیمـت اجـاره بهـا در منطقـه ای 
کـه خوابگاه در آن قرار دارد، باشـد تا دانشـجویان برای 

اسـتفاده از خوابگاه دانشـگاه ترغیب شـوند.
مدیـر کل امـور دانشـجویی دانشـگاه آزاد خاطرنشـان 
دانشـجویان  ابتـالی  از  پیشـگیری  منظـور  بـه  کـرد: 
بـه کوویـد 19 و جلوگیـری از انتشـار ویـروس کرونـا، 
اتاق هـای سـراهای دانشـجویی بـا 50 درصـد ظرفیـت 

در اختیـار دانشـجویان قـرار خواهـد گرفـت.
این مقام مسـؤول دانشـگاه آزاد تصریح کـرد: همچنین 
یـک وعده غذای گـرم، در صورتی که خود دانشـجویان 
متقاضـی باشـند، در سـراهای دانشـجویی بـه قیمـت 

مصـوب توزیـع خواهد شـد.
دکتـر صلواتـی، دربـاره نرخ غذای دانشـجویی در سـال 
تحصیلـی 1400-1401، گفـت: نـرخ غذای کـم هزینه 
 6 هـزار و ۸00 تومـان، غـذای دارای هزینـه متوسـط 
۸ هـزار و 200 تومـان، و غـذای پـر هزینـه 9 هـزار و 
600 تومان برای سـال تحصیلـی 1401-1400 تعیین 
و به واحدهای دانشـگاه آزاد اسـالمی ابالغ شـده اسـت.

داد:  ادامـه  آزاد  دانشـگاه  دانشـجویی  امـور  مدیـر کل 
در اسـتان تهـران بـرای واحدهایـی کـه خوابـگاه ملکی 
ندارنـد، رایزنی هـای الزم بـه منظـور در اختیـار گرفتن 

خوابگاه هـای اسـتیجاری صـورت گرفتـه اسـت.

جزئيات وام های دانشجویی دانشگاه 
آزاد در سال تحصيلی جدید

سرپرسـت مدیریـت صنـدوق رفاه دانشـجویان 
و تسـهيالت اعتبـاری دانشـگاه آزاد اسـالمی، 
جزئيـات وام هـای دانشـجویی، مبالـغ و نحـوه 

دریافـت آن را تشـریح كـرد.
کـرد:  اظهـار  اللهـی  فضـل  سـید  سـید هادی  دکتـر 
صنـدوق رفـاه دانشـجویان دانشـگاه آزاد، بـه منظـور 
بـرای  آنهـا  خانواده هـای  و  دانشـجویان  دغدغـه  رفـع 

تأمیـن شـهریه، نسـبت بـه ایجـاد زمینه هـای پرداخت 
شـهریه به صـورت اقسـاطی از طریق انعقـاد تفاهم نامه 
تسـهیالت  اعطـای  منظـور  بـه  عامـل  بانک هـای  بـا 
قرض الحسـنه و ارزان قیمـت و کمـک هزینـه شـهریه 

دانشـجویان اقـدام کـرده اسـت.

و  دانشـجویان  رفـاه  صنـدوق  مدیریـت  سرپرسـت 
تسـهیالت اعتباری دانشـگاه آزاد ادامه داد: دانشـجویان 
تـازه پذیرفتـه شـده و حتی پذیرفته شـدگان سـال های 
گذشـته، مطابـق تفاهم نامه هـای منعقـده بـا دو بانـک، 
می تواننـد در مقطع کاردانی تا سـقف 5 میلیون تومان، 
در مقطـع کارشناسـی تـا سـقف 10 میلیـون تومـان، 
مقطـع کارشناسی ارشـد  تـا سـقف 15 میلیـون تومـان، 
و در مقطـع دکتـری تخصصـی و حرفـه ای تـا سـقف 
40 میلیـون تومـان، از ایـن وام هـا بهـره بـرداری کنند.

سـنت  احیـای  و  ترویـج  منظـور  بـه  افـزود:  وی 
قرض الحسـنه و بـا توجـه به لزوم ایجاد بسـتر مناسـب 
بـرای حمایت هـای مالـی از دانشـجویان و خانواده هـای 
آنهـا، این صندوق نسـبت بـه تعامل و انعقـاد تفاهم نامه 
بـا دو بانـک دیگـر اقـدام کـرده اسـت کـه مطابـق این 
تفاهم نامه هـا دانشـجویان می تواننـد از انواع تسـهیالت 
بـر اسـاس مقاطـع تحصیلـی تـا سـقف تعییـن شـده 

شـوند. بهره منـد 
ایـن مقـام مسـؤول دانشـگاه آزاد خاطرنشـان کـرد: در 
سـال تحصیلـی 1400-1401 دانشـجویان در مقطـع 
کاردانـی تـا سـقف دو و نیم میلیـون تومـان، در مقطع 
کارشناسـی تـا سـقف هفـت و نیـم میلیون تومـان، در 
مقطـع کارشناسی ارشـد  تـا سـقف ده میلیـون تومـان، 
تومـان  میلیـون   20 سـقف  تـا  دکتـری  مقطـع  در  و 
می توانند از این تسـهیالت برحسـب نیاز استفاده کنند.

و  دانشـجویان  رفـاه  صنـدوق  مدیریـت  سرپرسـت 
تسـهیالت اعتباری دانشـگاه آزاد بیان کرد: دانشـجویان 
آزاد  دانشـگاه  مختلـف  مقاطـع  شـده  پذیرفتـه  تـازه 
شـهریه  قرض الحسـنه  وام هـای  انـواع  از  می تواننـد 
کوتـاه مـدت، میان مـدت و بلنـد مدت، از محـل منابع 
داخلـی صنـدوق رفاه و مراکز آموزشـی دانشـگاه آزاد و 
وام هـای بلند مـدت قرض الحسـنه شـهریه وزارت علوم 

و بهداشـت اسـتفاده کننـد.
اخـذ  بـه  مربـوط  فرایندهـای  تمامـی  داد:  ادامـه  وی 

تسـهیالت بانکـی، بـه صـورت غیـر حضـوری در بسـتر 
وب از طریـق سـامانه آموزشـیار بـه نشـانی اینترنتـی: 
سـاجد  سـامانه  و  دانشـگاه   www.edu.iau.ac.ir
www.sajed.iau.ir صـورت می پذیـرد.  بـه آدرس: 
ضمنـاً از ویژگی هـای بـارز و اصلی تسـهیالت بانکی یاد 
شـده، امـکان دریافت آنها در سراسـر کشـور و حتی در 
محل سـکونت دانشـجویان و همچنین اسـتفاده توأمان 

از انواع تسـهیالت اسـت.
وام هـای  بـه  همچنیـن  اللهـی،  فضلـی  سـید  دکتـر 
اعطایـی از منابـع تخصیصی صنـدوق رفاه دانشـجویان 
وزارت علـوم بـرای مقاطـع مختلف اشـاره کـرد و گفت: 
در صورتـی کـه اعتبـارات الزم در اختیـار دانشـگاه آزاد 
قـرار گیـرد، پرداخت ایـن وام ها برای مقاطـع کاردانی و 
کارشناسـی تـا سـقف یک میلیـون تومان، بـرای مقطع 
کارشناسی ارشـد تـا  سـقف دو و نیـم میلیـون تومـان، 
و بـرای مقطـع دکتـری تـا سـقف 5 میلیـون تومـان 
تسـهیالت قرض الحسـنه به دانشـجویان دانشـگاه آزاد 

بـرای چندیـن تـرم متوالـی امـکان پذیر اسـت.

تعرفه غذای دانشجویی 
دانشگاه های علوم پزشکی در سال 

تحصيلی جدید اعالم شد

و  ناهـار  تعرفـه هـر وعـده غذایـی )صبحانـه، 
شـام( سـال تحصيلی جدیـد دانشـجویان علوم 

پزشـکی سراسـر كشـور اعالم شـد.
با اعالم معاونت فرهنگی و دانشـجویی وزارت بهداشـت، 
تعرفـه هـر وعـده غذایـی )صبحانه، ناهار و شـام( سـال 
تحصیلـی جـاری دانشـجویان علـوم پزشـکی سراسـر 
کشـور اعـالم شـد؛ بـر این اسـاس، وعـده غذایـی ناهار 
و شـام دانشـجویان در سـال تحصیلی جدید، مبلغ 20 

هـزار ریـال و صبحانـه 10 هـزار ریـال خواهـد بود.
الزم بـه یـادآوری اسـت کـه تعرفـه هـر وعـده غذایـی 
)صبحانه، ناهار و شـام( دانشـجویان دانشـگاه های علوم 
پزشـکی سـال تحصیلـی 1400 - 1401 اعـالم و بـه 

دانشـگاه ها ابـالغ شـده اسـت.
بـر ایـن اسـاس، نـرخ ژتـون صبحانـه 10 هـزار ریـال، 
ناهـار و شـام 20 هـزار ریـال و نیم پرس 10 هـزار ریال 

بود. خواهـد 
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با توجه به اعالم نتایج نهایی آزمون سراسری سال 1400، معموالَ برخی از پذیرفته شدگان 
بعد از اعالم نتایج نهایی این آزمون، با ارسال درخواست به این سازمان، مدعی اشتباه 
در انتخاب رشته خود شده و متقاضی معرفی به اولویت انتخابی بعدی، که در آن نمره 
دارند، می شوند؛ بنابراین، به اطالع این دسته از پذیرفته شدگان می رساند که صرفاً موارد 
و مصادیق اشتباه انتخاب رشته که در دسته بندی زیر اعالم می شود، از سوی این سازمان 

قابل بررسی و اقدام خواهد بود. 
لذا متقاضیان، فقط در صورت داشتن یکی از شرایط زیر، می توانند تقاضای خود را به این 
سازمان مبنی بر بررسی در اولویت های بعدی خود، که در آن اولویت دارای نمره علمی 
هستند، حداکثر تا تاریخ 1400/7/14 ارائه کنند و از ارائه درخواست های خارج از موارد 

زیر، اکیداً خوداری نمایند.  
موارد و مصداق های اشتباه در انتخاب رشته:

1- عدم تناسب بین کدرشته قبولی با سایر رشته های انتخابی از نظر عنوان رشته تحصیلی 
)مثاًل اکثر رشته های انتخابی متقاضی، مهندسی هستند، ولی در بین آنها اشتباهاً یک 

رشته علوم پایه درج شده باشد(.
2- عدم تناسب بین کدرشته قبولی با سایر رشته های انتخابی از نظر مقطع تحصیلی )مثاًل 
اکثر رشته های انتخابی متقاضی، کارشناسی هستند، ولی در بین آنها اشتباهاً یک رشته با 

مقطع کاردانی درج شده باشد(.
3- عدم تناسب بین کدرشته قبولی با سایر رشته های انتخابی از نظر دوره تحصیلی )مثاًل 
اکثر رشته های انتخابی متقاضی، روزانه هستند، ولی در بین آنها اشتباهاً یک رشته از 
دوره های شهریه پرداز، اعم از دوره نوبت دوم »شبانه«، غیرانتفاعی یا پیام نور، درج شده باشد(.
4- عدم تناسب بین کدرشته قبولی، با سایر رشته های انتخابی از نظر شهرستان محل 
قبولی متقاضیان نسبت به محل اقامت آنها )به طور مثال فردی که محل اقامت وی در 
شهر اصفهان است، اکثریت رشته های انتخابی او در دانشگاه های واقع در شهر اصفهان 
است، ولی اشتباهاً یک رشته از دانشگاه تبریز در بین رشته های دانشگاه های واقع در شهر 

اصفهان درج کرده و در همین رشته انتخابی اشتباه هم قبول شده باشد(.
5- نداشتن شرایط برای تحصیل فرد پذیرفته شده در رشته قبولی، با تأیید مؤسسه محل 
قبولی )دانشگاه محل قبولی در بررسی وضعیت فرد پذیرفته شده، با ارائه استدالل اعالم 

کند که وی شرایط تحصیل در رشته قبولی را ندارد(.

روش ارائه درخواست:
در صورتی که وضعیت شما در قالب موارد فوق است، الزم است که ابتدا وارد قسمت 
»سامانه پاسخگویی اینترنتی« مندرج در درگاه اطالع رسانی این سازمان به آدرس: 
https://request.sanjesh.org  شوید. اگر عضو سامانه پاسخگویی نیستید، ابتدا با 
تکمیل اطالعات خواسته شده، عضو این سامانه شوید و با ورود به این سامانه و انتخاب 
عنوان آزمون سراسری و سال 1400 وارد قسمت »اشتباه در انتخاب رشته و اولویت 
بعدی« شده و درخواست خود را به صورت خالصه با ذکر دالیل، ردیف کد رشته محل و 
عنوان کدرشته محل طبق مندرجات کارنامه نتایج نهایی )در صورتی که در آن کدرشته 

محل دارای نمره باشید( ثبت نمایید.
زمان اعالم نتيجه بررسی درخواست:

 نتیجه بررسی درخواست ها، تا تاریخ 1400/8/10 به صورت پیامک به متقاضیان اعالم خواهد 
شد؛ بنابراین، قبل از این تاریخ، نتیجه درخواست خود را از این سازمان پی گیری ننمایید.

یادآوری های مهم:
انتشار کارنامه )از تاریخ  از  1- الزم است که پذیرفته شدگان، درخواست خود را بعد 
1400/7/8 به بعد( و مشاهده وضعیت علمی و انتخاب های خود، به این سازمان ارسال 
کنند تا درخواست آنها آگاهانه بوده و الزم نباشد که در درخواست آنها تغییری ایجاد شود.

2- به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده در اطالعیه های اعالم نتایج )تا تاریخ 
1400/7/14(، به سازمان ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- الزم است که پذیرفته شدگان، طبق برنامه زمانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
محل قبولی، در رشته قبولی خود ثبت نام کنند. ضمناً بعد از اعالم بررسی و صدور نامه معرفی 
برای رشته قبولی جدید، نسبت به جابجایی آنها در اولین نیمسال تحصیلی ممکن اقدام 
خواهد شد؛ بر این اساس، احتمال دارد که با توجه به محدودیت های دانشگاه ها در پذیرش 
این دسته از متقاضیان، امکان معرفی و ادامه تحصیل متقاضی در نیمسال اول میسر نباشد.
4- پذیرفته شدگانی که وضعیت آنها در قالب شرایط موارد اشتباه در انتخاب رشته مندرج در 
این اطالعیه نیست، تقاضای خود را باید از طریق دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی برای تغییر 
رشته یا انتقال از طریق آیین نامه های مربوط پی گیری نمایند؛ بنابراین، درخواست این دسته 
از متقاضیان، در این سازمان قابل بررسی نخواهد بود و در صورت ارسال درخواست، تبعات 
آن متوجه متقاضی خواهد بود.         روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 اشتباه در انتخاب رشته در آزمون سراسری سال  1400

حلول ماه ربیع االّول و سالروز 

هجرت رسول گرامی اسالم)ص( از 

مکه به مدینه و مبدأ 

تاریخ مسلامنان ، گرامی باد 
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بدین وسیله اسامي آن  دسته از حافظان کل قرآن مجید 
)دیپلم و غیردیپلم( و کارشناسان رسمي علوم قرآني، که 
در آزمون کارشناسي ارشد سال 1400 شرکت نموده و حائز 
شرایط هستند، اعالم مي شود؛ لذا ضرورت دارد که حافظان 

محترم، با توجه به توضیحات ذیل، اقدام نمایند.
علوم،  وزارت  آموزشی  محترم  معاون  ابالغیه  بر  بنا  الف( 
آزمون  از آن،  بعد  و  از سال 139۸  فناوری،  و  تحقیقات 

مستقل شفاهی صحت حفظ برگزار نخواهد شد.
ب( الزم است که متقاضیان بهره مندی از قانون مذکور، 
جلسه 573  مصوبه  در  مندرج  تخصصی  مدرک  حداقل 
شورای عالی انقالب فرهنگی )حافظ درجه 3( را، که آزمون 
آن از سوی سازمان دارالقرآن کریم و با همکاری ادارات کل 
تبلیغات اسالمی سراسر کشور برگزار می شود، ارائه نمایند.

ج( حافظان محترم قرآن دارای مدرک دیپلم و غیردیپلم، 
که اسامی آنها در جدول 1 درج شده است، الزم است که 
مدارک زیر را تا تاریخ 1400/09/10 به آدرس، سازمان 
سنجش آموزش کشور، صندوق پستي 15۸75-437۸، 

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

صفحه توضیحات(. 
ج-2( تصویر کارت ملی.

ج-3( دو قطعه عکس 4*3 تمام رخ، تهیه شده در سال 
جاری )پشت نویسی شده(.

ج-4( تصویر مدرک تخصصي صحت حفظ )حداقل درجه 
3( که در دفاتر اسناد رسمي برابر اصل شده باشد.

د( حافظان داراي مدرک کارشناسي رسمي علوم قرآني 
مدرک  حداقل  دارای  که  جدول 2(،  در  مندرج  )اسامی 
براي  که  است  الزم  هستند،  حفظ   3 درجه  تخصصی 
مدارک   1400/09/10 تاریخ  تا  تسهیالت،  از  استفاده 
ذیل را به آدرس سازمان سنجش آموزش کشور، صندوق 
پستي 437۸-15۸75، حوزه معاونت فني و آماري سازمان  

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

گرایش علوم قرآن و حدیث.
د-2( تصویر مدرک تخصصي صحت حفظ )حداقل درجه 

3( که در دفاتر اسناد رسمي برابر اصل شده باشد.
د-3( فهرست رشته ها و دانشگاه هاي انتخابي در مجموعه 
امتحاني الهیات و معارف اسالمي )کد رشته 1111(. این 
فهرست از دفترچه شماره 2 آزمون کارشناسي ارشد، قابل 

بهره برداري است.
هـ( دارندگان دیگر مدارک کارشناسي غیر علوم قرآني، حق 

استفاده از این تسهیالت را دارا نیستند.
از  و( حافظان کل قرآن مجید، که در سال هاي گذشته 

تسهیالت قانون اعطاي مدرک کارشناسي و باالتر استفاده 
کرده اند، حق استفاده مجدد از این تسهیالت را  نخواهند داشت.
ز( ضوابط ثبت نام و آیین نامه آزمون هاي ارزیابي و اعطاي 
مدرک تخصصي به حافظان قرآن کریم، در سایت سازمان 
دارالقرآن کریم قابل مشاهده است )متقاضیان، به منظور 
کسب اطالعات بیشتر، مي توانند طی روزهای غیرتعطیل 
تلفن  شماره  با  ظهر   12 الي  صبح   9 ساعت  از  اداری، 
حافظان  به  تخصصی  مدرک  اعطای  و  ارزیابی  دبیرخانه 

قرآن کریم )6695606۸-021( تماس حاصل فرمایند(. 
جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم 

نام پدرنامنام خانوادگيردیف
علي اكبر            عفت                           ابراهيمي                      1
قدیر                مریم                          ابراهيمي فروتقه               2
عبدالمجيد           ابوبكر                        احمدي نيا                     3
حاتم                سعيد                          اخترشناس                      4
علي اكبر            علي                           ارجي                          5
محمدعلي             فاطمه                         آرمات                         6
علي اكبر            حامده                         آزاد                          7
عبدالحميد           هادي                          اسماعيل زاده                  8
موسي                مهدي                          اسماعيلي                      9
دادخدا              مسلم                          اصغریان                       10
سبيل                محسن                          افروز                         11
حسن                 سميه                          اكبرزاده كهریزي               12
حميدرضا             اميرحسين                      اهلل وردي                      13
علي اكبر            مریم                          الهي                          14
سيدعلي              مليكه سادات                   امامي                         15
رحيم                محمد                          امجدي                         16
رضاقلي              ميثم                          اميدیان دهكردي                17
حسن                 حبيب                          اميري                         18
محمد                مهرانگيز                      اميري                         19
حسين                حسن                           اميني                         20
علي                 فائزه                         اميني جزه                     21
محمدحسين            مریم                          انصاري                        22
نوروز               محمدحسين                      انصاري جابري                  23
حسين                مهدي                          ایرانمنش                      24
مسعود               محبوبه                        ایماني بوسجين                 25
حميدرضا             حسن                           بابایي ازناوه                 26
ناصر                زهرا                          بارورزكوچه قلعه               27
محمدیوسف            بالل                          باعزم ابقه ئي                 28
محمد                زهرا                          باكفي                         29
حسن                 احمد                          باورداني                      30
حسن                 علي                           بختياري                       31
حسن                 فاطمه                         بختياري                       32
صفرمحمد             ميالد                         بخشنده                        33
علي                 محمدحسين                      بالسم                         34
ایوب                عاسف                          بلوچ                          35
اعيد                حميد                          بلوچ                          36
بنياد               سليمان                        بندهي                         37
قاسم                عبدالوكيل                     بني كمال                      38
رضا                 مائده                         بهرامي                        39
حسين                احمدرضا                       بهمني                         40
بهرام               فاطمه                         بيراوندي                      41
قوس الدین           نبي                           پادیيه براهوئي                42
عين اهلل            محمد                          پازكي طرودي                   43
قادرداد             صفيه                          پایه دار                      44
علي                 عيسي                          پناهي زاده                    45
ابوالفضل            عليرضا                        پنجور                         46
شيخ فياض            عصمت                          پورحيدري                      47
محمد                مریم                          پورشاهرخ آبادي                48
سيدحمزه             سيدحميدرضا                    پورمرشد                       49
عبدالحسن            مرتضي                         پورنعامه                      50
محمدحسين            مریم                          پورواعظيان شرقي               51
مهدي                فاطمه                         تالقاني                       52
عبدالمجيد           اسامه                         ترشابي                        53
منوچهر              معصومه                        تميمي تواندشتي                54
سعيداحمد            فضل الرحمن                    توتازهي صفا                   55
سيدمحمد             ذاكره السادات                 تهامي زرندي                   56
حسن                 محمدرضا                       جاودان                        57
عبدالفتاح           محسن                          جباري                         58
مهدي                زهرا                          جدي                           59
سيدهادي             زینب سادات                    جزائري شوشتري                 60

جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم 
نام پدرنامنام خانوادگيردیف
ابراهيم             محمدصالح                      جعفرزاده قهدریجاني            61
ابراهيم             مهدي                          جعفرزاده قهدریجاني            62
محسن                بهاره                         جعفري                         63
محمدمحسن            عليرضا                        جعفري مطلق                    64
محمدتقي             محمدصادق                      جعفري نژاد                    65
جعفر                فریده                         جليل پور                      66
عبدالساده           حكيم                          جميلي                         67
كاظم                زینب                          جواهري                        68
امير                معين                          جودي رودي                     69
مرتضي               مریم                          جهازیان                       70
محمد                عبدالرشيد                     چاري زهي نيا                  71
حالت بردي           رجب محمد                      حبيب لي                       72
حكمت                مجيد                          حبيبي برآبادي                 73
مهدي                محمدحسين                      حبيبي بينا                    74
علي                 هانيه                         حججي نجف آبادي                75
نعيم                نوال                          حزباوي                        76
محمدرضا             مهدي رضا                      حسن زاده                      77
محمدصادق            معصومه                        حسني اردكاني                  78
غالم سرور           سعيد                          حسني ریزه ئي                  79
محمدحسن             اميد                          حسين زاده                     80
ایوب                قاسم                          حسيني                         81
سيد ابراهيم          فاطمه سادات                   حسيني                         82
سيد محمدرضي          زینب سادات                    حسيني                         83
سيد محمدحسن          سيده مریم                     حسيني                         84
سيد محمود            نجمه السادات                  حسيني دره كردي                85
سيد علي              اعظم                          حسيني دهنوي                   86
سيد اسماعيل          فاطمه سادات                   حسيني روشن                    87
سيد محمد             سيده محدثه                    حسيني عبدل آبادي              88
علي اكبر            ساجده                         حسيني فهرجي                   89
سيدابوالفضل         اكرم سادات                    حضرتي                         90
ماشااهلل             حليمه                         حق بين                        91
سيدابراهيم          فاطمه سادات                   حيدري                         92
سيداحمد             فهيمه سادات                   خاتمي                         93
غالمرضا             حسين                          خامسي پور                     94
سعيد                معصومه                        خان پور                       95
صفر                 مهسا                          خساره                         96
داریوش              حسينعلي                       خسروشاهي                      97
تویلي               مصطفي                         خسروي                         98
مهدي                اميررضا                       خسروي                         99
عليجان              امير                          خسروي                         100
محمدسعيد            محمد                          خطيبي قشمي                    101
عبدالرحمان          راحله                         خورسند                        102
عبدالعزیز           احمد                          دامني                         103
محمدصالح            احمد                          دامني                         104
حميد                انسيه                         درایتي                        105
راضي                حسنا                          درخشان                        106
موسي                خورشيد                        دریایي                        107
هادي                فاطمه                         دليري                         108
عباس                مژگان                         دهقان منشادي                  109
داود                زهرا                          دهقاني عشرت آباد              110
سعدي                عطيه                          ذوالفقاري                     111
محمدرضا             فاطمه                         رادمهر                        112
خليل                ابراهيم                       ربي هاوي                      113
منتظر               زهرا                          ربيعي فر                      114
كاظم                زینب                          رجب                           115
محمد                عبدالعزیز                     رحماني                        116
غالمحسين            بتول                          رحماني سرچشمه                 117
ذبيح اهلل            محمد                          رحمانيان                      118
عبداهلل            نعمت اهلل                     رحيمي                         119
یارمحمد             محمد                          رزم پوش                       120
حسنعلي              اميرحسين                      رضایي                         121
محمدرضا             فاطمه                         رضایي                         122
محمود               اميرعباس                      رضایي ادریاني                 123
حسن                 مهدي                          رضایي خوراني                  124
محسن                محمدسجاد                      رضایي فر                      125
عبدالرضا            مرضيه                         رضائي                         126
محمدصدیق            زینب                          رضائي                         127
رجبعلي              نرگس                          رضائي ادریاني                 128
علي ضامن            مریم                          رضائي ده شيبي                 129
مجيد                حسين                          رفيعي                         130
داود                محمد                          رمضاني                        131
جعفرعلي             فاطمه                         رمضاني خارواني                132
عبدالرئوف           صهيب                          رمضاني نشتيفاني               133
احد                 بهاره                         رنجبري                        134
درمحمد              عبدالباسط                     رندبلوچ                       135

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشوردر خصوص: 

نتایج حافظان قرآن مجيد در آزمون کارشناسی ارشد سال 1400
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جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم 
نام پدرنامنام خانوادگيردیف
رسول                خالد                          ریگي                          136
محمدحنيف            ابراهيم                       ریگي                          137
صحبت                عبيداهلل                       ریگي بيداستري                 138
سيدمحسن             سيده محدثه                    رئيس الساداتي                 139
محمد                رباب                          رئيسي                         140
علي                 محمدامين                      زارع بيدكي                    141
مرتضي               سونيا                         زارعي                         142
احمد                سعيده                         زارعي                         143
محمد                رضا                           زارعي كریاني                  144
حيدر                مریم                          زندلشني                       145
اكبر                حسين                          زواران حسيني                  146
اكبر                محمدرضا                       زواران حسيني                  147
ایرج                زهرا                          زینالي                        148
رضا                 فاطمه                         زینلي                         149
سيدحسين             فاطمه                         ساجدي                         150
سيدمحمد             سيده طاهره                    ساجدي                         151
عبدالمجيد           عبداهلل                       سارباني                       152
محمدعلي             فاطمه                         ساالري نسب جوزمي              153
سيدرضا              سيداميرحسين                   سجادي                         154
محمد                حسين                          سحاریان پوري                  155
عليرضا              فاطمه                         سرافراز                       156
حسن                 صادق                          سرخي                          157
عليرضا              محمدمهدي                      سرگزي پور                     158
محمد                فاطمه                         سعادتي                        159
محمدجواد            ابوالفضل                      سقاي بيریا                    160
عبدالرحمن           عبداللطيف                     سقلي                          161
حسين                مهدي                          سلمانيان قهدریجاني            162
محمد                بهاره                         سلمانيان قهدریجاني            163
عبدالرحيم           محمد                          سليمي                         164
عباس                زهرا                          سواري                         165
صمد                 محمد                          سوري                          166
سيدمحمد             سيده فاطمه                    سيادت موسوي                   167
سيدعليرضا           سيدشهاب الدین                 سياهپوشان                     168
ابراهيم             حسين                          شاطري پوراصفهاني              169
عبدالغفار           حميرا                         شاه بخش                       170
علي مراد            طاهره                         شاه وردي شهركي                171
حسين                فاطمه زهرا                    شاهمرادي پورگسموني            172
احمد                معين الدین                    شاهوزهي مهر                   173
علي اصغر            مهدي                          شجاعي                         174
عباس                علي                           شجاعي اراني                   175
محمدشریف            آامنه                          شرفي زاده                     176
ابراهيم             فاطمه                         شریفي ویدوجي                  177
علي                 سميه                          شفيعي قهدریجاني               178
عبدالرسول           زهرا                          شكيبافر                       179
علي اكبر            عليرضا                        شوروزي                        180
عبدالواحد           احسان                         شه بخش                        181
عبداهلل              خداداد                        شهدادي                        182
رحيم                ام البنين                     شهالچشم سردرود                183
اسا                 رشيد                          شهنوازي جابر                  184
غالمحسين            مسعود                         شيرمحمدي حسيني ئي             185
محسن                مهدي                          شيروي                         186
یداهلل              حميد                          شيهكي                         187
عبدالرحمان          عبدالغفار                     صاحبدل مهرابادي               188
حسن                 محسن                          صادقيان رناني اصفهاني         189
محمد                محمدابراهيم                   صافي                          190
غالمعلي             ام هاني                       صالحي                         191
هدایت               محمدمهدي                      صالحي رزوه                    192
حسين                هما                           صفایي                         193
عبداالحد            محسن                          صمدزاده مهرآبادي              194
صفرعلي              اميد                          صمدیه                         195
هدایت               زهرا                          طالبي طالب بيگي               196
محمدعلي             فاطمه                         طغياني                        197
طه                  سينا                          طالئي كورانه                  198
جواد                فرشته                         ظرافتي اكمل                   199
حسن                 زهرا                          عادل پور                      200
محسن                محمد                          عاشوري                        201
سلمان               فاطمه                         عاشوري                        202
عباس                حمزه                          عامري پور                     203
مسعود               محمدامين                      عباسي                         204
محمدعلي             مائده                         عباسيان                       205
عبدالغفار           بتول                          عبدالرحيمي                    206
قاسم                محمد                          عبدالعلي نژاد                 207
قاسمعلي             حميده                         عبداللهي                      208
حجت اهلل             مليحه                         عبداللهي اصل                  209
سيد نورآقا           سيدحسن                        عبداللهي موسوي                210
وزیر                یاسين                         عثماني                        211
حسين علي            عصمت                          عسكر آبادي                     212
تولد                فاطمه                         عسكري مهارلوئي                213
سيدمجيد             سيد محمدصالح                   عطایي فرد                     214
محمدجواد            محمدمهدي                      عظيمي                         215
سيد حسين             فاطمه سادات                   علوي                          216
جهانبخش             محمد                          علي پور                       217
هاشم                معصومه                        عليزاده                       218
اسماعيل             محمد                          عناني                         219
عبدالحسين           اعظم                          غفوري                         220
اصغر                زهره                          غفوري قهدریجاني               221
علي اصغر            علي                           غفوري منش                     222

جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم 
نام پدرنامنام خانوادگيردیف
وحيد                حسين                          غالم آزاد                     223
محمود               غزل                           غنجي                          224
سيدمهدي             عطيه سادات                    غياثي                         225
اكبر                محمدهادي                      فاجر                          226
سيدعلي              سيدمحمدمهدي                   فاطمي نيا                     227
حسن                 مهدي                          فرامرزي                       228
سعيد                فاطمه                         فرجي                          229
قاسم                هانيه                         فرهادفر                       230
داوود               محسن                          فالح                          231
حميد                مهتاج                         فهيم                          232
فيض احمد            فاطمه                         فياضي                         233
ناصر                نرجس                          قادري                         234
ميكائيل             ندا                           قاسمي                         235
غالمرضا             الهام                         قاسمي بيستگاني                236
رضا                 معصومه                        قاضي خاني لي                  237
حسين                فاطمه                         قدوسي                         238
عبدالمحمد           زهرا                          قرباني                        239
تقي                 محمدمهدي                      قرباني                        240
محمدعلي             محمد                          قمري                          241
علي یار             حميدرضا                       كاظمي                         242
خليل اهلل            عبيده                         كبوداني نصرآاباد               243
یاسين               محمدیاسر                      كبوداني نصرآباد               244
گل محمد             سراج                          كرد                           245
محمدرسول            عبدالغفار                     كرد زابلي                      246
مصطفي               صفورا                         كردي جوزداني                  247
علي                 زهرا                          كرمي                          248
حسن                 امير                          كریم طاهري                    249
احمد                محمدمهدي                      كریمي                         250
داود                زهرا                          كریمي                         251
محسن                فاطمه معصومه                  كریمي                         252
عباس                فاطمه                         كریمي طاهري                   253
عباسعلي             زهرا                          كریميان فرد                   254
محمدرضا             طيبه                          كزازي وركانه                  255
محمدعلي             حميد                          كشاورز                        256
علي اصغر            محمدمهدي                      كشت كاران                     257
اكبر                محمدمهدي                      كفيري                         258
داداهلل             ابوبكر                        كوهساري                       259
سيدمهدي             سيده فاطمه                    كهربائي                       260
رضا                 فاطمه زهرا                    كياني رناني                   261
مرتضي               فاطمه                         گرجي                          262
رحمان بردي          یحيي                          گلدي                          263
نادر                زینب                          گلستاني حتكني                 264
نصراهلل             محمدعمر                       گمشادزهي                      265
اسماعيل             مهران                         گنجي                          266
اكبر                زهرا                          گندمكارن دليگاني              267
محمدعلي             محمدمهدي                      لطفي                          268
محمدتقي             مریم                          لطيفي                         269
نورمحمد             حميدرضا                       ماخونيكي                      270
شي محمد             انعام اهلل                    متقي                          271
فاضل                عباس                          مجلسي                         272
محمدرضا             محبوبه                        مجيدي                         273
عبدالسالم           داوود                         محبوبي كاریزكي                274
محمد                مجتبي                         محسني راد                     275
محمودرضا            حدیثه                         محمدحسين ميرزایي              276
محمودرضا            نفيسه                         محمدحسين ميرزایي              277
عبدالرحمن           علي                           محمدیان                       278
حسن                 محمدرضا                       محمودي                        279
محمداسماعيل         مریم                          مختاري                        280
نعمت اهلل            حسن                           مختاري                        281
غالمحسين            فاطمه                         مختاري حسن آباد               282
موسي                عباس                          مدبرپور                       283
شعبان علي           محمدجواد                      مسلمي                         284
رمضان               مرضيه                         مظفري شمسي                    285
جعفر                رقيه                          مظلومي ابوخيلي                286
سيدمسلم             سيدمحمدمهدي                   معمره                         287
منصور               علي اكبر                      معيني                         288
عبداهلل              ابراهيم                       مقدمي فرد                     289
غالم محمد           نعمت                          مالزهي                        290
محمود               احسان                         ملك زاده اشلوبالغ             291
صادق                سعيد                          منتشلو                        292
علي                 محمدمهدي                      منتظري                        293
سبزعلي              وحيده                         منصورفالح                     294
سعيد                عال                           منصوري                        295
قربانعلي            سميه                          مؤذني                         296
مرتضي               زهرا                          مؤذني قهدریجاني               297
سيد اژدر             سيده سميه                     موسوي                         298
ناصر                علي                           موسوي                         299
سيد شهاب الدین        سيد محمدسعيد                   موسوي                         300
سيدمصطفي            یگانه سادات                   موسوي قوام آباد               301
سيدقاسم بگ          فاطمه سادات                   موسوي نيك                     302
مسعود               محمدعلي                       موسي پور                      303
ناصر                مصطفي                         مؤمني                         304
سيدابوالحسن         سيده فاطمه                    مهدوي                         305
قاسم                محمدصادق                      مهرآور                        306
رضا                 علي                           ميربلوچ                       307
رسول بخش            عبدالسالم                     ميربلوچزهي                    308
ولي                 مهشيد                         ميرزاپور                      309

جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم 
نام پدرنامنام خانوادگيردیف
محمد                ساره                          ميرزاحكيمي                    310
محمد                وحيد                          ميرزادوستي                    311
سيدمحمدباقر         سيدمحمدحسين                   ميرزاطباطبائي                 312
حاجي احمد           فاطمه زهرا                    ميرزایي حسنوند                313
حسين                رضا                           ميرزائي                       314
سيدعباس             سيده فاطمه                    ميریان                        315
یعقوب               احسان                         نادري                         316
مرتضي               ریحانه                        نجارزادگان                    317
محمدصالح            محسن                          نجف                           318
عباسعلي             عليرضا                        نجفي                          319
غالمحسن             فاطمه                         نجفي واحد                     320
رضا                 سيده زهرا                     نژادالحسيني                   321
حجت                 نسيم                          نصرآبادي                      322
بختيار              علي                           نظري                          323
حسين                ریحانه                        نظري                          324
نریمان              عسل                           نعمتي ماسوله                  325
رحمان               فاطمه                         نوازني                        326
عبدالشكور           یحيي                          نوتي زهي                      327
فرض اهلل             معصومه                        نوروزي                        328
حسين                كبري                          نوري                          329
غالمرضا             زهرا                          نوري پركستاني                 330
فيض محمد            قاسم                          نوري دشتي                     331
حميد                لقمان                         نيریزي                        332
عبدالكریم           امينه                         نيسي                          333
مهدي                امنه                          واضحي اشتياني                 334
عباس                پارسا                         ورواني فراهاني                335
رضا                 سارا                          وظيفه دان                     336
سيدحميد             زهراسادات                     هاشمي                         337
علي                 امين                          هاشمي                         338
عجيل                علي                           هاشمي                         339
نورمحمد             عبداهلل                       هاشمي اصل                     340
علي اكبر            حسين                          همت فر                        341
سيدجالل             مليكاسادات                    همراخان باجگيري               342
علي قلي             فرشته                         یاراحمدي                      343
محمدعلي             فاطمه                         یاوري                         344
تقي                 ریحانه                        یعقوبي                        345
قوچعلي              سميه                          یوسفي                         346

جدول 2( داوطلبان دارنده مدرك رسمي کارشناسي علوم قرآني
نام پدرنامنام خانوادگيردیف

محمدحسين            فاطمه                         اسدي                          1
محمد                گالله                         اسدي تازه آباد                2
مسعود               رضا                           اسفندیاري كركرق               3
فقيرمحمد            محمداسحق                      آسوده                         4
سيدمحسن             ليلي                          اعتباري                       5
حميد                فاطمه                         اميري لنگلي                   6
عباسعلي             مریم                          برزگر                         7
حسين                طيبه                          برزگراصل                      8
احمد                قاسم                          بيجاوي                        9
سيفعلي              نسرین                         حمزه پور                      10
اسماعيل             ليال                          خزایي پول                     11
سيف اهلل            محبوبه                        دهقاني دستجردي                12
احمد                آیدا                          راوندلنگرودي                  13
محمدعلي             محبوبه                        رجب زاده خراستانه             14
احمدقلي             ماهرخ                         رفيعي                         15
مجتبي               مهدي                          رمضاني                        16
مهدي                محمدحسين                      رمضاني                        17
محمد                مظاهر                         رمضاني مباركه                 18
عبدالمجيد           وحيد                          ریگي                          19
عيسي                اعظم                          زارعكار                       20
محمد                عارف                          زارعي                         21
احمد                الهه                          سبزه                          22
ولي                 محمدهاشم                      سپاهي                         23
كریم                زهرا                          سلماني پور                    24
كریم                سونيا                         سلماني پور                    25
شریف                عبدالقدوس                     شه بخش                        26
عباس                ابراهيم                       شهابي                         27
مراد                ميالد                         صبورزاده                      28
ابوالقاسم           صدیقه                         عباسي پلگ آباد                29
علي محمد            محمدجواد                      غالميان                       30
محمد                عطيه                          فتحي قره بابا                 31
رمضان               ساجده                         فوالدي                        32
فيض اهلل             هادي                          محمدي                         33
ابوالحسن            منصوره                        محمدي                         34
سيد تيمور            سيد علي                        موسوي                         35
سيد عدنان            هاشميه                        موسوي                         36
خميس                كلثوم                         مولوي                         37
سيد باقر             خدیجه سادات                   مهجوري                        38
سيد مرتضي            زهرا سادات                     مهدوي                         39
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ـــوابق  ـــه، س ـــی مربوط ـــع قانون ـــات مراج ـــاس مصوب ـــر اس ـــر و ب ـــال های اخی ـــی س ط
تحصیلـــی، نقـــش تعیین کننـــده ای در سرنوشـــت داوطلبـــان آزمـــون سراســـری 
ــذا شـــرکت  ــوده اســـت؛ لـ ــا نمـ ــات آمـــوزش عالـــی ایفـ ــگاه ها و مؤسسـ دانشـ
ـــه در طراحـــی  ـــه تجرب ـــش از دو ده ـــتفاده از بی ـــا اس ـــات آموزشـــی، ب ـــی خدم تعاون
ــوزان دوره  ــی دانش آمـ ــور آمادگـ ــه منظـ ــی بـ ــای آزمایشـ ــزاری آزمون هـ و برگـ
ـــای  ـــی آزمون ه ـــه طراح ـــدام ب ـــی 1400- 1401 اق ـــال تحصیل ـــرای س ـــطه، ب متوس
)دوره  یازدهـــم  پایـــه  دانش آمـــوزان  بـــرای  و جامـــع  تابســـتانه، مرحله ای 
ـــوا،  ـــر محت ـــد ازنظ ـــی جدی ـــا ماهیت ـــا، ب ـــن آزمون ه ـــت. ای ـــوده اس ـــطه( نم متوس
ـــود در  ـــاز موج ـــه نی ـــخگویی ب ـــت پاس ـــم در جه ـــی مه ـــرا، گام ـــدی و اج بودجه بن
ـــال  ـــز س ـــوزان عزی ـــه دانش آم ـــورد توج ـــت م ـــد اس ـــه امی ـــت ک ـــه اس ـــن زمین ای
ــتان های  ــت اندرکاران دبیرسـ ــاوران و دسـ ــن مشـ ــطه و همچنیـ ــم متوسـ یازدهـ

ـــرد. ـــرار گی ـــطه ق دوره دوم متوس

یازدهـم دارای ویژگی هـای زیـر   ِ آزمون هـای آزمایشـی سـنجش 
: ست ا

ـــوزان  ـــودن دانش آم ـــاده نم ـــن آم ـــه، ضم ـــتی ک ـــی تس ـــؤاالت مفهوم ـــه س P ارائ
ــم،  ــت دوم پایه یازدهـ ــی نوبـ ــت اول و پایانـ ــات نوبـ ــرکت در امتحانـ ــرای شـ بـ
زمینـــه آشـــنایی و مهـــارت ایـــن عزیـــزان را بـــرای پاســـخگویی بـــه ســـؤاالت 

آزمـــون سراســـری ســـال بعـــد، بـــرای دانش آمـــوز فراهـــم می نمایـــد؛
P بودجه بندی منابع درسی بر اساس برنامه درسی دبیرستان ها؛

ـــا  ـــه ب ـــون و مقایس ـــر آزم ـــی در ه ـــرفت تحصیل ـــی پیش ـــه تحلیل ـــه کارنام P ارائ
ــل؛ ــای قبـ آزمون هـ

ـــتان هایی  ـــرای دبیرس ـــی ب ـــه ای و مدیریت ـــی، مقایس ـــای تحلیل ـــه گزارش ه P ارائ
ایـــن  در  گروهـــی  به صـــورت  را  پایه یازدهم خـــود  دانش آمـــوزان  کـــه 

آزمون هـــا شـــرکت می دهنـــد؛
ـــان  ـــس از پای ـــه پ ـــرکت کنندگان، بالفاصل ـــه ش ـــون ب ـــرات آزم ـــه نم ـــه نتیج P ارائ

ـــون.   ـــر آزم ه
 

ــر  ــدول زیـ ــرح جـ ــه شـ ــا بـ ــدی آزمون هـ ــوه زمان بنـ نحـ
اســـت. ضمنـــًا زمـــان شـــروع ثبت نـــام از روز شـــنبه مـــورخ  

1400/04/26 اســـت:

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش یازدهم:
ایـــن آزمون هـــا در 3 فـــاز کلی»تابســـتانه، مرحلـــه ای و جامـــع« و در 12 نوبـــت 

ـــوند. ـــزار می ش برگ
ـــرداد  ـــای م ـــت و در ماه ه ـــت که در دو نوب ـــتانه اس ـــای تابس ـــاز اول، آزمون ه ف
و شـــهریور 1400 برگـــزار خواهنـــد شـــد. هدف اصلـــی آزمون هـــای تابســـتانه، 
ـــود. ـــد ب ـــم خواه ـــۀ ده ـــی پای ـــای درس ـــب کتاب ه ـــی مطال ـــرور کل ـــی و م بررس
ـــوم  ـــی عل ـــروه آزمایش ـــه گ ـــرای س ـــط ب ـــتانه، فق ـــای تابس ـــه: آزمون ه توج
ریاضـــی و فنـــی، علـــوم تجربـــی و علـــوم انســـانی برگـــزار خواهـــد شـــد.
ــدای  ــه در هشـــت نوبت از ابتـ ــه ای اســـت کـ ــای مرحلـ ــاز دوم، آزمون هـ فـ
ســـال تحصیلـــی تـــا پایـــان اســـفند 1400 برگـــزار خواهنـــد شـــد. آزمون های 
مرحلـــه ای، بـــر اســـاس تقســـیم بندی منابـــع درســـی برگـــزار می شـــود؛ 
تقســـیم بندي هاي  طبـــق  آزمـــون،  از  مرحلـــه  هـــر  در  به طوری کـــه 
انجام شـــده، از داوطلبـــان امتحـــان بـــه عمـــل می آیـــد؛ عـــالوه بـــر ایـــن، در 
ـــز  ـــل نی ـــل قب ـــه مراح ـــوط ب ـــمت های مرب ـــا قس ـــمت ی ـــه، از قس ـــر مرحل ـــون ه آزم
ـــد  ـــا تأکی ـــي، ب ـــؤاالت امتحان ـــه، س ـــر مرحل ـــن در ه ـــود؛ لیک ـــه می ش ـــان گرفت امتح
بـــر منابـــع مربـــوط بـــه همـــان مرحلـــه طراحـــي می شـــود )بـــراي مثـــال، در 
مرحله ســـوم آزمون، قســـمت هاي مربـــوط بـــه آزمـــون اول و دوم هـــم منظـــور 
ـــود(. ـــوم خواهد ب ـــؤاالت از قسمت س ـــه بیشـــتر س ـــد ک ـــن تأکی ـــا ای ـــده اســـت؛ ب ش

ـــای  ـــب کتاب ه ـــه مطال ـــر ب ـــگاه دقیق ت ـــی و ن ـــا، بررس ـــن آزمون ه ـــی ای ـــدف کل ه
درســـی پایـــۀ یازدهـــم و ارزیابـــی پیشـــرفت تحصیلـــی دانش آمـــوزان در طـــول 
ســـال تحصیلـــی اســـت؛ در ایـــن میـــان، آزمـــون ویـــژه ای )آزمـــون مرحلـــۀ 5( 
ـــخ  ـــت اول، در تاری ـــات نوب ـــان امتحان ـــه در پای ـــه  شـــده اســـت ک ـــز در نظـــر گرفت نی
1400/10/24 برگـــزار خواهـــد شـــد و هـــدف آن، جمع بنـــدی مطالـــب نوبـــت 
ـــد  ـــد ش ـــزار خواه ـــت اول برگ ـــریحی نوب ـــات تش ـــس از امتحان ـــه پ ـــت ک اول اس
و طبـــق آن، آمادگـــی دانش آمـــوزان بـــر اســـاس پرســـش های چهارگزینـــه ای 
ـــی  ـــنجش و ارزیاب ـــورد س ـــی م ـــت تحصیل ـــن نوب ـــب ای ـــا مطال ـــط ب ـــتاندارد مرتب اس

ـــت. ـــد گرف ـــرار خواه ق
ــای  ــاه  هـ ــه در دو نوبـــت در مـ ــوده کـ ــع بـ ــوم، آزمون های جامـ ــاز سـ فـ
فروردیـــن و اردیبهشـــت برگـــزار خواهـــد شـــد. هدف ایـــن آزمون هـــا، آشـــنایی 
ــا  ــط بـ ــو و مرتبـ ــه ای همسـ ــا پرســـش های چهارگزینـ ــوزان بـ ــل دانش آمـ کامـ

ســـؤاالت امتحانـــات خـــرداد 1401 اســـت.
ـــع،  ـــون جام ـــن آزم ـــه ای و همچنی ـــای مرحل ـــک از آزمون ه ـــزاری هری ـــس از برگ پ
کارنامـــه ای بـــا اطالعـــات بســـیار مفیـــد و ارزنـــده شـــامل نمـــره خـــام دروس، 
ـــه کل در مقایســـه  ـــر درس و رتب ـــه در ه ـــر، رتب ـــرات برت ـــن نمـــرات خـــام نف میانگی
بـــا داوطلبـــان شـــهر، اســـتان و کشـــور و نمـــره کل عمومـــی و اختصاصـــی در 
زیرگروه هـــای آزمایشـــی در اختیـــار داوطلبـــان قـــرار می گیـــرد تـــا داوطلبـــان 
ـــود در  ـــی خ ـــزان آمادگ ـــا از می ـــن کارنامه ه ـــدرج در ای ـــات من ـــاس اطالع ـــر اس ب
ـــا  ـــف خـــود ت ـــاط ضع ـــع نق ـــه رف ـــه و نســـبت ب ـــی یافت ـــون آگاه ـــه از آزم ـــر مرحل ه
ـــرکت  ـــا ش ـــز ب ـــت نی ـــد، و در نهای ـــدام نماین ـــد اق ـــه بع ـــون مرحل ـــزاری آزم برگ
در آزمون هـــا آمادگـــی الزم را بـــرای شـــرکت در امتحانـــات پایانـــی نوبـــت دوم 

ـــد. ـــب  نماین ـــال 1401( کس )س

اطالعيه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهم 
ویژه دانش آموزان پایه یازدهم  )دوره دوم متوسطه( سال نحصيلی 1401-1400
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زمـــان و نحـــوه توزیـــع اینترنتـــی کارت ورود بـــه جلســـه و 
ــا  ــنجش: )در صـــورت مهیـ ــی سـ ــاي آزمایشـ ــه آزمون هـ کارنامـ

شـــدن شـــرایط برگـــزاری آزمـــون بـــه صـــورت حضـــوری(.
ــه آزمون هـــای آزمایشـــی ســـنجش بـــرای کلیـــه  ــه جلسـ کارت ورود بـ
داوطلبـــان سراســـر کشـــور، از روز سه شـــنبه قبـــل از برگـــزاری هـــر آزمـــون، 
ـــه  ـــی ب ـــات آموزش ـــی خدم ـــرکت تعاون ـــی ش ـــایت اینترنت ـــق س ـــراً از طری منحص
نشـــانی: www.sanjeshserv.ir توزیـــع می گـــردد و داوطلبـــان بـــا مراجعـــه 
بـــه ســـایت اینترنتـــی فوق الذکـــر، نســـبت بـــه پرینـــت کارت ورود بـــه جلســـه 
خـــود اقـــدام می نماینـــد )در صـــورت مهيـــا شـــدن شـــرایط برگـــزاری 

ـــوری(. ـــورت حض ـــه ص ـــون ب آزم
آزمایشـــی  از آزمون هـــای  نوبـــت  هـــر  نتایـــج  کارنامـــه 
ـــون، از  ـــر آزم ـــزاری ه ـــان روز برگ ـــر هم ـــم، در بعدازظه ـــنجِش یازده س
ـــانی: ـــه نش ـــی ب ـــات آموزش ـــی خدم ـــرکت تعاون ـــی ش ـــایت اینترنت ـــق س  طری

ـــوزان  ـــالع دانش آم ـــه اط ـــاً ب ـــردد. ضمن ـــر می گ www.sanjeshserv.ir  منتش
ـــن  ـــاس آخری ـــر اس ـــی، ب ـــای آزمایش ـــره کل آزمون ه ـــبه نم ـــه محاس ـــاند ک می رس
مصوبـــات و ضوابـــط ســـازمان ســـنجش آمـــوزش کشـــور انجـــام خواهـــد شـــد. 
همچنیـــن نمـــره آزمـــون دروس عمومـــی و اختصاصـــی، هماننـــد آزمـــون سراســـری 
ـــه  ـــالوه س ـــب( به ع ـــه ضرای ـــه ب ـــا توج ـــی )ب ـــون عموم ـــره آزم ـــاس نم ـــر اس و ب
ـــر مجمـــوع کل  ـــه ضرایـــب( تقســـیم  ب ـــا توجـــه ب ـــر نمـــره آزمـــون اختصاصـــی )ب براب
ـــرای  ـــبی ب ـــه مناس ـــد تجرب ـــر می توان ـــن ام ـــه ای ـــود، ک ـــبه می ش ـــب محاس ضرای

ـــد. ـــد باش ـــال بع ـــری س ـــون سراس ـــرکت در آزم ـــا ش ـــاط ب ـــوز در ارتب دانش آم

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

ـــه  ـــه كلي ـــی ك ـــوزان، متقاضيان ـــت دانش آم ـــه درخواس ـــه ب ـــا توج ب
ـــت( را  ـــع )2 نوب ـــه( و جام ـــه ای )8 مرحل ـــای مرحل ـــون  ه ـــل آزم مراح
ـــف  ـــد از تخفي ـــز می توانن ـــد ني ـــام نماین ـــت  ن ـــا ثب ـــورت یکج ـــه ص ب

20درصـــدی ثبـــت نـــام بهره منـــد گردنـــد.
بـــا توجـــه بـــه جـــدول شـــهریه فـــوق و هزینه هـــای ثبت نـــام منـــدرج در آن، 
ـــورت  ـــز، در ص ـــوزان عزی ـــا دانش آم ـــت ت ـــده اس ـــم گردی ـــز فراه ـــکان نی ـــن ام ای
ــاز و  ــداد موردنیـ ــه تعـ ــم را بـ ــنجِش یازدهـ ــای سـ ــد آزمون هـ ــل، بتواننـ تمایـ
دلخـــواه، انتخـــاب و در هـــر یـــک از آزمون هـــا ثبت نـــام نماینـــد؛ بـــه  عنـــوان 
مثـــال، دانش آمـــوز می توانـــد متقاضـــی ســـه نوبـــت آزمـــون مرحلـــه ای و یـــک 

ـــد. ـــع باش ـــون جام ـــت آزم نوب
ـــه  ـــنجش، مجموع ـــی س ـــای آزمایش ـــه آزمون ه ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــه، ب البت
آزمون هایـــی اســـت كـــه هـــر یـــک مکمـــل دیگـــری اســـت و شـــركت 
ــذا  ــد، لـ ــر می نمایـ ــه  گام آماده تـ ــوز را گام  بـ ــا، دانش آمـ ــی آنهـ در تمامـ
ــای  ــۀ آزمون هـ ــز، در كليـ ــوزان عزیـ ــه دانش آمـ ــود كـ ــه می شـ توصيـ

مرحلـــه ای و جامـــع،  بـــه  طـــور یکجـــا ثبت نـــام نماینـــد.
ـــام،  ـــای ثبت ن ـــه هزینه ه ـــوط ب ـــی مرب ـــدول تکمیل ـــه ج ـــت ک ـــر اس ـــه ذک الزم ب
ـــنجِش  ـــی س ـــای آزمایش ـــاب آزمون ه ـــه انتخ ـــل ب ـــه مای ـــی ک ـــش آموزان ـــرای دان ب
ـــا:  ـــام آزمون ه ـــی ثبت ن ـــایت اینترنت ـــتند، در س ـــی هس ـــورت تلفیق ـــم به ص یازده

ـــده اســـت. www.sanjeshserv.ir درج ش
ـــت  ـــر اس ـــف، بهت ـــتفاده از تخفی ـــرای اس ـــوزان ب ـــه دانش آم ـــت ک ـــایان ذکر اس ش
ـــا  ـــد ت ـــداری نماین ـــع( را خری ـــت جام ـــه و 2 نوب ـــون )۸ مرحل ـــل آزم ـــه مراح کلی
ــم، از  ــنجِش یازدهـ ــی سـ ــای آزمایشـ ــداد آزمون هـ ــورداری از تعـ ــن برخـ ضمـ

تخفیـــف 20 درصـــدی نیـــز بهره منـــد شـــوند.

ـــون از  ـــای آزم ـــاب نوبت ه ـــس از انتخ ـــام و پ ـــگام ثبت ن ـــه در هن ـــود ک ـــه ش توج
ســـوی دانش آمـــوز، برنامـــه ثبت نـــام اینترنتـــی به طـــور خـــودکار، وجـــه قابـــل 

ـــد. ـــه می نمای ـــبه و ارائ ـــت را محاس پرداخ
نحوه ثبت نام:

پرداخـــت اینترنتـــی: دانش آمـــوزان عالقه منـــد بـــه شـــرکت در آزمون هـــاي 
ـــی  ـــای بانک ـــتفاده از کارت ه ـــا اس ـــد ب ـــور مي توانن ـــر کش ـــنجش در سراس آزمایشـــی س
ـــی  ـــات آموزش ـــی خدم ـــرکت تعاون ـــایت ش ـــه س ـــه ب ـــتاب و مراجع ـــبکه ش ـــو ش عض
بـــه نشـــاني: www.sanjeshserv.ir نســـبت بـــه ثبت نـــام در ایـــن آزمون هـــا 

ـــد. ـــت نماین ـــري دریاف ـــدام و کدرهگی اق
ـــی کارت  ـــد اینترنت ـــه خری ـــت ک ـــر اس ـــه ذک ـــم: الزم ب ـــه مه نکت
ــوز  ــی دانش آمـ ــام نهایـ ــان دهنده ثبت نـ ــام، نشـ ــاری ثبت نـ اعتبـ
ـــاری  ـــد کارت اعتب ـــد از خری ـــان، بع ـــه متقاضي ـــت ک ـــوده و الزم اس نب
ـــام  ـــک ثبت ن ـــه لين ـــز(، ب ـــماره رم ـــده و ش ـــماره پرون ـــت ش )دریاف
ـــده و  ـــماره پرون ـــی و ش ـــود را نهای ـــام خ ـــوده و  ثبت ن ـــه نم مراجع

کـــد پی گيـــری 16 رقمـــی را دریافـــت نماینـــد.
دانش آمـــوزان گرامـــی، پـــس از مطالعـــه دقیـــق دفترچـــه راهنمـــای ثبت نـــام، 
در صـــورت داشـــتن هرگونـــه ســـؤال در خصـــوص شـــرایط و ضوابـــط ثبت نـــام، 
می تواننـــد بـــا خـــط ویـــژه 42966-021 )صـــدای داوطلـــب( تمـــاس حاصـــل 
ـــی 16:00. ـــر 13:30 ال ـــی 12:30 و عص ـــح ۸:30 ال ـــاس: صب ـــاعات تم ـــد. س نماین

ثبت نـــام گروهـــی از طریـــق مـــدارس: دبیرســـتان هایی کـــه مایـــل 
ـــود  ـــوزان خ ـــش آم ـــی از دان ـــورت گروه ـــه  ص ـــام ب ـــهولت ثبت ن ـــراي س ـــتند ب هس
ــام  ــتورالعمل ثبت نـ ــق دسـ ــه دقیـ ــد از مطالعـ ــد، بعـ ــه عمل آورنـ ــام بـ ثبت نـ
ــتن  ــورت داشـ ــد، در صـ ــکار، مي تواننـ ــی همـ ــز آموزشـ ــتان ها و مراکـ دبیرسـ
ـــه ســـؤال، در ســـاعات: صبـــح ۸:30 الـــی 12:30 و عصـــر 13:30 الـــی 16:00  هرگون
ـــد. ـــل نماین ـــاس حاص ـــی ۸۸۸44793 تم ـــای ۸۸۸44791 ال ـــماره تلفن ه ـــا ش ب

نکات مهم:
ــع  ــون جامـ ــه آزمـ ــا، از جملـ ــل آزمون هـ ــا و مراحـ ــه نوبت هـ ــام کلیـ 1- ثبت نـ

نیـــز، در ایـــن مرحلـــه انجـــام می شـــود.
2- وجوهـــی کـــه بـــه اشـــتباه بـــه حســـاب ایـــن شـــرکت واریـــز می گـــردد، 
منحصـــراً پـــس از طـــی مراحـــل اداری مربوطـــه قابـــل اســـترداد اســـت؛ لـــذا 
ــا  ــام اینترنتـــی و انتخـــاب تعـــداد آزمون هـ داوطلبـــان بایـــد در هنـــگام ثبت نـ

دقـــت الزم را بـــه  عمـــل آورنـــد.
ثبت نام تلفنی:

ـــی  ـــا، امکان ـــروس کرون ـــران وی ـــل بح ـــه دلی ـــده ب ـــاد ش ـــت ایج ـــه وضعی ـــه ب ـــا توج ب
فراهـــم گردیـــده اســـت تـــا ثبت نـــام بـــرای کلیـــه داوطلبـــان سراســـر کشـــور 
ـــی  ـــتان های متقاض ـــی و دبیرس ـــز آموزش ـــن مراک ـــتان ( و همچنی ـــران و شهرس )ته
آزمون هـــای آزمایشـــی ســـنجش، در صـــورت تمایـــل، بـــه صـــورت تلفنـــی بـــا 
ـــتفاده از  ـــا اس ـــد ب ـــان بتوانن ـــود و داوطلب ـــام ش ـــز انج ـــماره ۸۸321455-021 نی ش

ایـــن روش هـــم نســـبت بـــه ثبت نـــام در ایـــن آزمون هـــا اقـــدام نماینـــد. 
آزمون هـــای  اینترنتـــی  ثبت نـــام   نحـــوه  راهنمـــای 

ــنجش ــی سـ آزمایشـ
مراحل ثبت نام:

گام اول: پرداخـــت مبلـــغ ثبت نـــام و دریافـــت شـــماره پرونـــده و رمـــز عبـــور 
)پرداخـــت از طریـــق کارت هـــاي بانکـــي عضـــو شـــبکه شـــتاب و بـــه  صـــورت 

اینترنتـــی اســـت(.
ــک  ــت: لینـ ــده اسـ ــه  شـ ــایت ارائـ ــام )در سـ ــرم ثبت نـ ــل فـ گام دوم: تکمیـ

ثبت نـــام آزمون هـــای آزمایشـــی ســـنجش/ ثبت نـــام جدیـــد(.
گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي



12 مهرماه 1400، سال بیست و ششم ، شماره 1027 



11 12 مهرماه 1400، سال بیست و ششم ، شماره 27

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 اصالحات و تغييرات مجموعه هاي امتحاني

در آزمون ورودي نيمه متمرکز دکتري )Ph.D( سال 1401

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

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

طریق پیام کوتاه ارسال می شود.
به  کوتاه،  پیام  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 کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و  پی گيری درخواست داوطلبان به روش الکترونيکی

ضمن اعالم رشته ها، مواد امتحانی و ضرایب دروس هر یک از مجموعه های امتحانی 
این  ذیل  جدول  شرح  )به   1401 سال   )Ph.D( دكتری  مقطع  ورودی  آزمون 
و  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به  است(،  آمده  سازمان سنجش  سایت  در  که  اطالعیه 
شرکت در این آزمون می رساند که پذیرش دانشجو در سال 1401 بر اساس قانون 
»سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز 
همچنین  و  اسالمی  شورای  محترم  مجلس   1394/12/1۸ مصوب  عالي«  آموزش 
آیین نامۀ اجرایي مربوطه و مصوبات »شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي 
دفترچه  در  مندرج  ضوابط  و  شرایط  و  اطالعیه  این  مطابق  و  تکمیلی«  تحصیالت 
راهنمای ثبت نام پذیرش آزمون مذکور، که در زمان ثبت نام )آذر ماه سال 1400( از 

سوی این سازمان منتشر می شود، صورت خواهد گرفت.
1- دكتري آموزشي ـ پژوهشي: سنجش و پذیرش براي ورود به مقطع دکتري 

ناپیوسته آموزشي ـ پژوهشي، بر اساس معیارهاي زیر انجام مي گیرد:
1-1- آزمون متمرکز )50 درصد(.

2-1- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري )20 درصد(.
3-1- مصاحبه علمي و سنجش عملي )30 درصد(.

 2- دكتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای مقطع دکتری ناپیوسته پژوهشـ  محور،
 بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

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

3-2- مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(.
4-2- تهیه طرحواره )20 درصد(.

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

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.
تحصیالت  دوره هاي  در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شورای  مصوبه  اساس  بر   -3

تکمیلی، مواد آزمون متمرکز دکتری (Ph.D) سال 1401 به شرح زیر خواهد بود:
الف( آزمون زبان                            با ضریب )1(
ب( آزمون استعداد تحصیلی                              با ضریب )1(
با ضریب )4( ج( آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد  
سنجش و پذیرش برای تمامی دوره ها، شامل دوره های : روزانه، نوبت دوم )شبانه(، 
 پردیسهای خودگردان، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعي، دانشگاه آزاد اسالمی و .... بر اساس 

قانون فوق و آیین نامه اجرایی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت. 
4- شرایط و ضوابط در دفترچۀ راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دکتري 

نیمه متمرکز سال 1401 اطالع رساني خواهد شد.
5- با توجه به امکان اصالح عناوین رشته ها یا سایر اطالعات در جداول مجموعه های 
امتحانی تا زمان شروع ثبت نام، مالک نهایی، اطالعات درج شده در دفترچه راهنمای 

ثبت نام خواهد بود.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی 
دوره های دکتری )Ph.D( سال 1401

پیرو انتشار اطالعیه مورخ 1400/06/10 در خصوص اعالم رشته ها، مواد امتحاني و ضرایب 
دروس هر یک از مجموعه هاي امتحاني آزمون ورودي نيمه متمركز دكتري )Ph.D( سال 
1401، به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون فوق می رساند که اصالحات و تغييرات 

هر یک از مجموعه هاي امتحاني مندرج در زیر این اطالعيه كه در سایت سازمان 
سنجش آمده است، اعالم مي گردد.      

                                             روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 
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این روزها داوطلبان آزمون سراسری 1400 احساسات 
متفاوتی را تجربه می کنند. عده ای شادمان از نتایج 
نهایی این آزمون هستند و در رشته و دانشگاه مورد 
رشته ای  در  عده ای  شده اند،  پذیرفته  خود  عالقۀ 
پذیرفته شده اند که ایده آلشان نبوده است، و عده ای 
نیز از ادامۀ راه، بازمانده و در هیچ یک از انتخاب های 

خود نتوانسته اند که پذیرفته شوند.
چه آنان که به رشتۀ دانشگاهی مورد عالقۀ خویش 
نتوانسته اند در رشته ای که  آنان که  یافته و چه  راه 
دوست داشته اند، پذیرفته شوند باید بدانند که این، 
ابتدای راه است و نباید همه چیز را تمام شده فرض 

کنند.  

شما تنها باهوش دانشگاه نيستيد!
چند سال پیش، در همایش معرفی رشته های یکی 
از دانشگاه های مطرح کشور، یکی از حاضران پرسید: 
»اگر دانشجویی سطح علمی باالتری نسبت به سایر 
واحدهای  می تواند  آیا  باشد،  داشته  دانشجویان 
چه  دانشگاه  اصاًل  کند؟  پاس  سریع تر  را  دانشگاه 

امکاناتی برای دانشجویان باهوش و نابغه دارد؟«
آن روز، رئیس دانشکدۀ مهندسی برق دانشگاه گفت: 
سایر   و  دروس  سطح  و  بشوید  دانشگاه  وارد  »شما 
سایرین  از  برتر  اگر  وقت  آن  ببینید؛  را  دانشجویان 

بودید، در این باره با هم صحبت خواهیم کرد!« 
این حس خود بزرگ بینی و برتر بودن، گاه در برخی از 
رتبه های برتر آزمون سراسری مشاهده می شود؛ البته 
مواقع  اکثر  و  نیست  این حس چندان طوالنی  عمر 
باعث می شود  اما  بین می رود،  از  اول  ترم  در همان 
تا برخی از دانشجویان در همان ترم اول، احساسات 
متناقضی را تجربه کنند. جوانی که تا پیش از ورود 
به دانشگاه، تصور می کند که نبوغی قابل توجه دارد 
و از سایر همکالسی های خود، یک سر و گردن باالتر 
و  باسوادتر  دانشجویانی  با  وقتی  دانشگاه،  در  است، 
باهوش تر از خود روبرو می شود، ناگهان از قلۀ رؤیایی 
خود به زیر می افتد و گاه نگران و مضطرب می شود؛ 
از همین رو، داوطلبان دارندۀ رتبه های برتر باید دقت 
بنشینند که  است در کالسی  قرار  باشند که  داشته 

سایر دانشجویان نیز در سطح آنها هستند، و اگر در 
مدرسۀ خود از لحاظ علمی بهترین دانش آموز کالس 
بوده اند، در دانشگاه کنار دانشجویانی می نشینند که 
سطح  و  بوده اند  بهترین ها  جزو  مدرسه  در  نیز  آنها 

علمی باالیی دارند.

این رشته، انتخاب اصلی من نبود ! 
بارها گفته ایم و همچنان معتقدیم که نباید به امید 
پذیرش در دانشگاه، هر رشته ای را انتخاب کرد. اگر 
که  می دانید  یا  نیستید  عالقه مند  رشته ای  به  شما 
توانمندی الزم را برای مطالعه و موفقیت در رشته ای 
ندارید، نباید آن رشته را انتخاب کنید؛ اما اگر شما 
در رشته ای پذیرفته شده اند که ایده آل شما نیست، 
ایده آل هایمان، نه  از ما،  نگران نباشید؛ زیرا بسیاری 
سلیقۀ  یا  هنجارها  پایۀ  بر  بلکه  شناخت،  اساس  بر 
خانواده یا جامعه است؛ در نتیجه، وقتی وارد دانشگاه 
محیط  و  درسی  واحدهای  با  نزدیک  از  و  می شوید 
زیاد  امکان  این  آشنا می شوید،  دانشکده  یا  دانشگاه 
است که حتی از رشتۀ تحصیلی خود رضایت کامل 
پیدا کنید و از اینکه در این رشته پذیرفته شده اید، 

خشنود نیز باشید.
از سوی دیگر، شما می توانید در مقاطع باالتر، رشتۀ 
راه  دیگر،  عبارت  به  دهید؛  تغییر  را  خود  تحصیلی 
است،  بوده  شما  ایده آل  که  رشته ای  به  ورود  برای 
با  اول  روز  از  اینکه  جای  به  پس  نیست؛  بسته 
دلمردگی و انرژی منفی وارد دانشگاه شوید، به دنبال 
نکته های مثبت و جاذبه های رشته و دانشگاه محل 

تحصیل خود باشید.    

قبول نشدن در کنکور، پایان راه نيست
کنیم  بزرگ  خیلی  را  کنکور  در  نشدن  قبول  اینکه 
اشتباه  بسازیم،  جبران  غیرقابل  شکستی  آن  از  و 
است. افرادی بوده اند که در بهترین دانشگاه ها درس 
خوانده اند، اما در ادامه مسیر دانش اندوزی، به خاطر 
نداشتن برنامه و متوقف کردن تالش تحصیلی شان، 
نتوانسته اند به موفقیت چشمگیری در بازار کار دست 
پیدا کنند؛ از سوی دیگر، بسیاری از هنرمندان موفق 

می توانیم  را  دیگر  حوزه های  عالمان  و 
تحصیالت  بدون  که  بزنیم  مثال 
دانشگاهی نیز توانسته اند در حوزه کاری 

خود موفق باشند.
آزمون  در  که  بپذیرد  باید  داوطلبی  هر 
موفقیت  یا  شکست  احتمال  سراسری، 
کنکور  در  داوطلبی  اگر  و  دارد،  وجود 
خود  نظر  مورد  رشته  در  نتوانست 
از  یک  هیچ  در  اصاًل  یا  شود  پذیرفته 
به  نباید  نشد،  پذیرفته  انتخاب های خود 
قبول  یا  بپردازد  دیگران  با  خود  مقایسه 
نشدن در کنکور را نشانی از ناتوانی خود 
بداند. والدین نیز نباید زندگی  فرزندانشان 
نسل  زیرا  بزنند؛  گره  کنکور  نتیجه  به  را 
تحصیالت  کنار  در  کشور،  این  آینده ساز 
دانشگاهی، به آموزش های دیگری نیز نیاز 
دارد؛ آموزش هایی که باید منجر به ارتقاء 
هوش هیجانی آنها شود؛ یعنی باید توانایی 
انگیزه دادن به خود و )در شرایط دشوار و 
باشند  را داشته  سرخوردگی( پشتکار الزم 
استرس  و  هیجان ها  خواسته ها،  بتوانند  و 
خود را کنترل کنند و با تفکیک و تشخیص 
دیگران  با  بتوانند  خود،  احساسات  درست 

همدلی و همفکری داشته باشند. 
آینده ساز  نسل  عنوان  به  داوطلب،  یک 
جامعه، باید بپذیرد که قرار نیست در زندگی 
انتظار  و  کند  تکیه  خوشی ها  به  فقط  خود 
داشته باشد که همه چیز مطابق میلش پیش 
عالقه اش  مورد  رشتۀ  در  امروز  اگر  و  برود، 
پذیرفته نشد، این به معنای پایان همه چیز و 
باختن در زندگی نیست، بلکه به این معناست 
که  در این برهه از زمان، به بخشی از اهداف 
یا آرزوهایش دست نیافته است؛ پس، به جای 
آنکه بگوید »من کم آورده ام« و خود را در امواج 
ناامیدی غرق کند، الزم است که  راه های غلبه 
بر ناامیدی را فرا بگیرد و خود را از بن بست 

یأس، نجات دهد.

خود را از بن بست یأس، 
نجات دهید!
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با توجه به تماس ها و مکاتبات بسیار زیاد داوطلبان عزیز و مطالب مطرح شده در شبکه های 

پذیرش  و  به سنجش  و مصاحبه های متعدد در خصوص موضوعات مربوط  اجتماعی 

دانشجو، سازمان سنجش آموزش کشور الزم می بیند که توضیحات ذیل را برای آگاهی 

داوطلبان و هشدار به آنها، به اطالعشان برساند:

 الف- اخیرا مشاهده شده است که عده ای از افراد سودجو  و کالهبردار، با سوءاستفاده از 

اشتیاق داوطلبان و  همچنین شرایط کنونی شیوع و همه گیری ویروس کرونا، اقدام به راه 

اندازی کانال های تلگرامی و اینستاگرامی جعلی با عنوان »روابط عمومی سازمان سنجش 

آموزش کشور« و طرح وعده های دروغین در خصوص اختصاص سهمیه کرونا نموده اند که 

متأسفانه تعدادی از داوطلبان هم به آنها اعتماد و با آنها همراهی کرده اند. 

سازمان سنجش آموزش کشور، ضمن اعالم کالهبردار و سودجو بودن این گونه کانال ها، 

اعالم می دارد که کلیه اخبار و اطالعیه ها درخصوص آزمون ها، نحوه پذیرش، میزان تأثیر 

سوابق تحصیلی، سهمیه های مصوب و سایر اطالعات الزم را که از طریق مراجع ذی صالح 

 ،www.sanjesh.org نشانی:  به  خود  رسمی  سایت  طریق  از  صرفاً  می شود،   ابالغ 

سایت هفته نامه پیک سنجش و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به اطالع داوطلبان 

می رساند و این سازمان هیچ گونه فعالیت و اطالع رسانی در فضای مجازی } تلگرام، 

اینستاگرام و...{ به غیر از کانال های اطالع رسانی داخلی به نشانی زیر ندارد:

http://sapp.ir/sanjeshprnoet : 1-  پیام رسان سروش

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

https://gap.im/prnoetir :3-   پیام رسان گپ

@prnoetir :4-  پیام رسان بله

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

ب- سنجش و پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی، بر اساس مصوبات قانونی مراجع 

ذی ربط صورت می گیرد و اخیراً مصاحبه های متعددی هم در خصوص روش های سنجش 

و پذیرش برای سال جاری و سال های آینده در رسانه ها صورت گرفته است. در این 

خصوص، سازمان سنجش آموزش کشور الزم می بیند به اطالع داوطلبان عزیز برساند:

1-  ضوابط و قوانین سنجش و پذیرش سال 1400 مطابق دفترچه های رسمی منتشر 

شده در سایت اطالع رسانی این سازمان، مشابه سال گذشته است و هیچ گونه تغییری 

نکرده است و مبنای قوانین و مقررات قانونی، دفترچه های ثبت نامی منتشر شده از سوی 

این سازمان است.

2-  در خصوص روش های سنجش و پذیرش سال های آتی، این سازمان در جریان هیچ کدام از 

تغییرات اعالم شده در مصاحبه های افراد مختلف نیست و مشارکتی هم با آنها در این زمینه ها 

نداشته است و طبیعتاً روابط عمومی این سازمان نیز اطالعاتی در این خصوص ندارد که بتواند 

پاسخگوی داوطلبان عزیز باشد؛ لذا از داوطلبان عزیز درخواست می شود اگر سؤالی راجع به 

این گونه مصاحبه ها دارند، آن را از افراد یا دستگاه های مصاحبه کننده پی گیری نمایند.

در خاتمه، از عموم داوطلبان آزمون هاي سراسري خواهشمند است که در صورت مشاهده 

این  نام و عنوان  از  اقدامات خالف قوانین و مقررات یا سوء استفاده احتمالي  هرگونه 

 سازمان، مراتب را از طریق شماره تلفن هاي: 36182152 -026 و 026-36182151 

اینترنتي: نشاني  الکترونیکي: hefazatazmon@sanjesh.org  یا  آدرس   و 

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

آموزش کشور گزارش نمایند.        
 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

توضيحات 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 ، سهميه ها و ارتباط کانال هاي تلگرامي و 

اینستاگرامي با این سازمان
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شرکت  سه«،  ـ  سه  ـ  »شش  به  چهار«  ـ  سه  ـ  »پنج  از  آموزشی  نظام  تغییر  با 
تعاونی خدمات آموزشی بر آن شده است که آزمون های آزمایشی استاندارد را برای 

دانش آموزان سال اول دوره دوم متوسطه )پایه دهم( برگزار نماید. 
شرکت تعاونی خدمات آموزشی، به منظور آمادگی دانش آموزان دوره متوسطه، برای 
سال تحصیلی 1400- 1401 اقدام به طراحی آزمون  های مرحله ای و جامع برای 
با ماهیتی  آزمون ها،  این  نموده است.  پایه دهم )دوره دوم متوسطه(  آموزان  دانش 
جدید از نظر محتوا، بودجه بندی و اجرا گامی مهم در جهت پاسخگویی به نیاز موجود 
در این زمینه است که امید است مورد توجه دانش آموزان عزیز پایه دهم متوسطه 

و همچنین مشاوران و دست اندرکاران دبیرستان های دوره دوم متوسطه قرار گیرد.

آزمون های آزمایشی سنجش ِ دهم دارای ویژگی های زیر می باشد:
P آشنایی با شیوۀ درست مطالعۀکتاب  های درسی؛

P ممارست و تمرین در مدیریت و استفادۀ درست از زمان؛
P کاهش تدریجی استرس و هیجانات احتمالی شرکت در امتحانات؛

P آگاهی دانش  آموز از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصیلی؛
قالب  نوبت دوم در  و  اول  نوبت  امتحانات  با  با محتوای سؤاالت هم تراز  P آشنایی 

پرسش  های چهار گزینه  ای استاندارد در هر درس؛  
  

   نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است. ضمنًا زمان شروع 
ثبت نام از روز شنبه مورخ 1400/04/26 است:

نحوه برگزاری آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:
این آزمون ها در دو فاز کلی» مرحله ای و جامع« و در ده نوبت برگزار می شوند. 

ابتدای سال تحصیلی  از  فاز اول، آزمون های مرحله ای است که در هشت نوبت 
اساس  بر  مرحله ای  شد. آزمون های  خواهند  برگزار   1400 اسفند  پایان  تا  جاری 
تقسیم بندی منابع درسی برگزار می شود؛ به طوری که در هر مرحله از آزمون، طبق 
در  این،  بر  به عمل می آید؛ عالوه  امتحان  داوطلبان  از  انجام شده،  تقسیم بندي هاي 
آزمون هر مرحله، از قسمت یا قسمت های مربوط به مراحل قبل نیز امتحان گرفته 
می شود؛ لیکن در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأکید بر منابع مربوط به همان مرحله 
طراحي می شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون قسمت هاي مربوط به آزمون اول 
و دوم هم منظور شده است؛ با این تأکید که بیشتر سؤاالت از قسمت سوم خواهد 

بود(.
هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر به مطالب کتاب های درسی پایۀ دهم 
و ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی است. در این میان، 

امتحانات  پایان  در  که  است  گرفته  شده  نظر  در   )5 مرحلۀ  )آزمون  ویژه ای  آزمون 
نوبت اول، در تاریخ 1400/10/24 برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب 
نوبت اول است که پس از امتحانات تشریحی نوبت اول برگزار خواهد شد و طبق آن، 
آمادگی دانش آموزان بر اساس پرسش های چهارگزینه ای استاندارد مرتبط با مطالب 

این نیمسال تحصیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
فاز دوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت و در ماه های فروردین و اردیبهشت 
پرسش های  با  دانش آموزان  کامل  آشنایی  آزمون ها،  این  هدف  شد.  خواهند  برگزار 
مقدمۀ  به نوعی،  و  امتحانات خرداد 1401  با سؤاالت  مرتبط  و  چهارگزینه ای همسو 

آمادگی برای کنکور سراسری سال 1402 است. 
آزمون های آزمایشی سنجِش دهم ، فقط در رشته های تحصیلی »ریاضی فيزیک«، 
»علوم تجربی« و »ادبيات و علوم انسانی« برگزار می شود و زمان بندی آزمون ها 
به ترتیبی برنامه ریزی شده تا شرکت کنندگان را برای امتحانات هر نوبت آماده نماید.

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

شرکت در پایانی نوبت دوم سال 1401 کسب  نمایند.

زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي 
صورت  به  آزمون  برگزاری  شرایط  شدن  مهیا  صورت  )در  سنجش:  آزمایشی 

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

صورت حضوری(.
 کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجش، در بعدازظهر روز برگزاری 
 www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  شرکت  اینترنتی  سایت  طریق  از  آزمون،  هر 

منتشر می گردد. 

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

كليه  كه  متقاضيانی  به  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
مراحل آزمون  های مرحله  ای )8 مرحله( و جامع )2 نوبت( را به صورت یکجا 

ثبت  نام نمایند تخفيف 20 درصدی می دهد. 
با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 

اطالعيه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

آزمون هاي آزمایشي سنجِش دهم 
ویژه دانش آموزان پایه دهم )دورۀ دوم متوسطه( سال تحصيلی 1401-1400
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سنجِش  آزمون های  بتوانند  تمایل،  صورت  در  عزیز،  دانش آموزان  تا  است  گردیده 
دهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یک از آزمون ها ثبت نام نمایند؛ 
نوبت  یک  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 یک مکمل دیگری است و شركت در تمامی آنها، دانش آموز را 
در  عزیز،  دانش آموزان  كه  می شود  توصيه  لذا  می نماید،  آماده تر  گام به گام 

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

سایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها www.sanjeshserv.ir درج شده است.
مراحل  کلیه  است  بهتر  تخفیف،  از  استفاده  برای  دانش آموزان  که  است  شایان ذکر 
آزمون )۸ مرحله و 2 نوبت جامع( را خریداری نمایند تا، ضمن برخورداری از تعداد 

آزمون های آزمایشی سنجِش دهم، از تخفیف 20 درصدی نیز بهره مند شوند. 
توجه شود که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی دانش آموز، 
برنامه ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را محاسبه و ارائه می نماید.

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

نسبت به خرید و ثبت نام در این آزمون ها اقدام و کدرهگیري دریافت نمایند.
ثبت نام،  اعتباری  کارت  اینترنتی  خرید  که  است  ذکر  به  الزم  مهم:  نکته 
متقاضيان،  که  است  الزم  و  نبوده  دانش آموز  نهایی  ثبت نام  نشان دهنده 
به  رمز(،  شماره  و  پرونده  شماره  )دریافت  اعتباری  کارت  خرید  از  بعد 
لينک ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و کد 

پی گيری 16 رقمی را دریافت نمایند.
دانش آموزان گرامی پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه 42966-

021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح ۸:30 الی 12:30 و 
عصر 13:30 الی 16:00.

ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
ثبت نام به صورت گروهی از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، مي توانند در صورت 
داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح ۸:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 با 

شماره تلفن های ۸۸۸44791 الی ۸۸۸44793 تماس حاصل نمایند.

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

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

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به عمل آورند.

ثبت نام تلفنی:
با توجه به وضعیت ایجاد شده به دلیل بحران ویروس کرونا، امکانی فراهم گردیده 
است تا ثبت نام برای کلیه داوطلبان سراسر کشور )تهران و شهرستان ( و همچنین 
صورت  در  سنجش،  آزمایشی  آزمون های  متقاضی  دبیرستان های  و  آموزشی  مراکز 
تمایل، به صورت تلفنی با شماره: ۸۸321455-021 نیز انجام می شود و داوطلبان 

بتوانند با استفاده از این روش هم نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام نمایند. 

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

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

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

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

شرکت تعاوني خدمات آموزشي

اطالعيۀ بسيار مهم  

شرکت تعاونی خدمات آموزشی

بــا توجــه بــه اســتفاده غیــر قانونــی برخــی از ناشــران از ســؤاالت آزمون هــای آزمایشــی 
ســنجش در کتاب هــای خــود و همچنیــن انتشــار و فــروش غیرقانونــی ایــن ســؤاالت 
ــور  ــان ط ــی، هم ــبکه های اجتماع ــازی و ش ــای مج ــی، فض ــای اینترنت ــایت ه در س
کــه ممنوعیــت هرگونــه اســتفاده و انتشــار ســؤاالت آزمون هــای آزمایشــی ســنجش 
ــر  ــار دیگ ــت، ب ــده اس ــؤاالت درج گردی ــن س ــی ای ــخۀ چاپ ــق در نس ــر طری ــه ه ب
ــای آزمایشــی  ــؤاالت آزمون ه ــر و انتشــار س ــاپ، تکثی ــه حــق چ ــود ک ــادآور می ش ی
 ســنجش بــه هــر روش )الکترونیکــی، اســتفاده در کانال هــای تلگــرام، ســایت ها و ...( 
در هــر مقطــع زمانــی، بــرای تمــام اشــخاص حقیقــی و حقوقــی )حتــی بــا ذکــر منبع( 

ممنــوع اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، اســتفاده از ســؤاالت آزمون هــای آزمایشــی ســنجش، 
ــی  ــات آموزش ــی خدم ــرکت تعاون ــی ش ــده آن، یعن ــه پدیدآورن ــق ب ــراً متعل منحص
کارکنــان ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، بــوده و اســتفاده از ایــن ســؤاالت بــرای 
ســایر مؤسســات و ناشــران آموزشــی بــه کلــی ممنــوع اســت و ایــن موضــوع محــدود 
بــه دورۀ زمانــی خاصــی نیســت. بدیهــی اســت کــه ایــن شــرکت، اقدامــات قانونــی الزم 

را در مــورد متخلفــان از ایــن امــر بــه عمــل خواهــد آورد.
شرکت تعاونی خدمات آموزشی
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