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قدم در راه بگذارید

هفت نكته درباره ثبت نام آزمون 
كارشناسي ناپيوسته 1400 

به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت 
كارشناسي  به  كارداني  آزمون  در 
که  مي رساند   1400 سال  ناپیوسته 
ثبت نام براي شرکت در این آزمون، از 
 1400/03/23 مورخ  یکشنبه  روز 
آغاز خواهد شد و تا روز  یکشنبه 
مورخ 1400/03/30 ادامه خواهد یافت؛ 
لذا متقاضیان مي توانند در مهلت مقرر 
براي شرکت در آزمون مذکور، به درگاه 
نشاني:  به  سازمان  این  اطالع رساني 
www.sanjesh.org مراجعه و براي 

ثبت نام در آن اقدام نمایند. 
و  ثبت نام  راهنمای  دفترچه  ضمناً 
انتخاب رشته این آزمون، به همراه 
اطالعیه تكمیلي ثبت نام در آزمون، 
همزمان با شروع ثبت نام، از طریق 
درگاه اطالع رساني این سازمان قابل 

دسترس خواهد بود. 
متقاضیان الزم است که برای اطالع 
این  در  و ضوابط شرکت  از شرایط 
رشته های  پذیرش  نوع  و  آزمون 
براساس  یا  آزمون  با  امتحانی 

سوابق تحصیلي »بدون آزمون«، 
دفترچه راهنمای مذکور را به دقت 

مطالعه نمایند.
كه  است  یادآوری  به  الزم 
رشته هایي  از  دسته  آن  آزمون 
 كــه پذیرش آنهـا به صـورت 
»با آزمون« است، در روز جمعه 
بـرگـزار  مــورخ 1400/05/22 

خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

از یکشنبه 23 خرداد آغاز می شود :

 ثبت   نام و انتخاب رشته
 آزمون کارشناسي ناپیوسته سال 1400 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

تاریخ ثبت   نام و انتخاب رشته پذیرش 

دوره هاي کارداني نظام جدید فني و 

حرفه اي سال 1400

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور ارائه کرد :

گزارش آزمون ورودي دوره دکتري 

)Ph.D( نیمه متمرکز سال 1400 

18 تیر ماه:

 msrt برگزاری آزمون زبان
اداره کل بـــورس و اعـــزام دانشـــجویان ســـازمان 
امـــور دانشـــجویان اعـــالم کـــرد: آزمـــون زبـــان 
ــا  ــاه 1400 و بـ ــه 18 تیرمـ msrt در روز جمعـ
ـــا  ـــه ب ـــتی مقابل ـــای بهداش ـــه ه ـــیوه نام ـــت ش رعای

ــود.  ــزار می شـ ــا برگـ کرونـ
ــی وزارت  ــط عمومـ ــزارش اداره کل روابـ ــه گـ بـ
ـــوم بـــه نقـــل از ســـازمان امـــور دانشـــجویان،  عل
ــجاد  ــامانه سـ ــن اداره کل در سـ ــه ایـ در اطالعیـ
ـــن دوره  ـــرکت در ای ـــان ش ـــت: متقاضی ـــده اس آم
ــاعت 13  ــد از سـ ــان msrt می تواننـ ــون زبـ آزمـ
روز سه شـــنبه 18 خـــرداد مـــاه، لغایـــت ســـاعت 
18 روز دوشـــنبه 24 خـــرداد مـــاه، بـــا مراجعـــه 
ـــجویان،  ـــور دانش ـــازمان ام ـــجاد س ـــامانه س ـــه س ب

در ایـــن آزمـــون ثبت نـــام کننـــد.



17 خرداد ماه 1400، سال بیست و ششم، شماره 210 

   هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
   سال بیست و ششم ، شماره  10  ، شماره پیاپی  1228 

   هفدهم خرداد ماه سال  1400
   صاحب امتیاز : سازمان سنجش آموزش کشور

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

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

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

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

email:peyk@sanjesh.org :صندوق الكترونیكی   

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

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

hefazatazmon@sanjesh.org

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند:
آدمی هیچ کاری بهتر از اقامۀ نماز، اصالح میان مردم و 

خوش اخالقی نكرده است.

و بدان کس که از او برتری، فراوان بنگر تا بدین نگریستن، 
سپاس نعمت داری و شكر آن بگزاری. 

حضرت امام محمدتقی )ع( فرمودند:
آن کسی که عمه ام حضرت معصومه )س( را در شهر قم 

زیارت کند، بهشت بر او واجب می شود. 

بـــه یـــاري خـــدا، ثبت نـــام در آزمـــون 
ـــال 1400 از  ـــته س ـــي ناپیوس ـــه کارشناس ـــي ب کاردان
ـــا  ـــود و ت ـــاز می ش ـــاه آغ ـــرداد م ـــنبه 23 خ روز یكش
ـــد  ـــه خواه ـــاه ادام ـــان روز یكشـــنبه 30 خـــرداد م پای
ـــه  ـــم ک ـــب دیدی ـــر، مناس ـــن خاط ـــه همی ـــت. ب داش
ـــه  ـــد نكت ـــه چن ـــون را ب ـــن آزم ـــان ای ـــه داوطلب توج
مهـــم، کـــه در ســـطرهاي بعـــدي خواهـــد آمـــد، 

ـــم: ـــب نمایی جل
1 ـ عالقه منـــدان بـــه تحصیـــل در دوره هـــاي 
کارشناســـي ناپیوســـته، بایـــد، ضمـــن آگاهـــي از 
ـــه  ـــررات وظیف ـــي، مق ـــي و اختصاص ـــرایط عموم ش
عمومـــي، مقـــررات مربـــوط بـــه ضوابـــط ثبت نـــام 
اتبـــاع غیرایرانـــي و توضیحـــات مربـــوط بـــه ســـهمیه، 
ــاب  ــام و انتخـ ــاي ثبت نـ ــه راهنمـ ــه در دفترچـ کـ
ـــه  ـــي ک ـــت، در صورت ـــده اس ـــون درج ش ـــته آزم رش
ــوان  ــه عنـ ــند، بـ ــده باشـ ــاد شـ ــرایط یـ داراي شـ
ـــراً  ـــته، منحص ـــي ناپیوس ـــع کارشناس ـــب مقط داوطل
ـــط درج  ـــاس ضواب ـــر اس ـــي )ب ـــته امتحان ـــک رش در ی
شـــده در دفترچـــه راهنمـــاي ثبت نـــام و انتخـــاب 

رشـــته آزمـــون( متقاضـــي شـــوند. 
ـــته  ـــاب رش ـــام و انتخ ـــاي ثبت ن ـــه راهنم 2 ـ دفترچ
آزمـــون کاردانـــي بـــه کارشناسي ناپیوســـته ســـال 
ـــگاه  ـــاه در پای ـــرداد م ـــنبه  23 خ 1400 از روز یكش
ــد  ــرار خواهـ ــنجش قـ ــازمان سـ ــاني سـ اطالع رسـ

ـــت.  گرف
ــن  ــرکت در ایـ ــام و شـ ــان ثبت نـ ــه داوطلبـ 3 ـ بـ
ــاس  ــر اسـ ــه بـ ــود کـ ــنهاد مي شـ ــون، پیشـ آزمـ
ــاي  ــه راهنمـ ــده در دفترچـ ــتورالعمل درج شـ دسـ
فـــرم  انتخـــاب رشـــته، نخســـت  و  ثبت نـــام 
ـــاد  ـــه ی ـــدرج در دفترچ ـــه من ـــس تقاضانام پیش نوی
ـــرم  ـــاس ف ـــر اس ـــپس ب ـــرده و س ـــل ک ـــده را تكمی ش

ـــاني  ـــگاه اطالع رس ـــه پای ـــه ب ـــا مراجع ـــس، ب پیش نوی
ســـازمان ســـنجش، اطالعـــات الزم را مطابـــق 
ـــد.  ـــام وارد نماین ـــزاري ثبت ن ـــه نرم اف ـــاي برنام بنده
ــرم، در  ــل فـ ــوه تكمیـ ــع نحـ ــاي جامـ 4 ـ راهنمـ
ــود  ــي موجـ ــام اینترنتـ ــزاري ثبت نـ ــه نرم افـ برنامـ
اســـت و داوطلبـــان بـــراي کســـب اطـــالع بیشـــتر 
مي تواننـــد بـــه ایـــن راهنمـــا مراجعـــه نماینـــد. 
5 ـ داوطلبـــان بایـــد در درج اطالعـــات ثبت نـــام و 
ـــد؛  ـــذول دارن ـــت الزم را مب انتخـــاب رشـــته خـــود دق
زیـــرا در صـــورت مشـــاهده هرگونـــه مغایـــرت در 
ــا  ــام بـ ــه ثبت نـ ــده در تقاضانامـ ــد شـ ــوارد قیـ مـ
مـــدارک داوطلـــب، در صورتـــي کـــه وي در ایـــن 
آزمـــون پذیرفتـــه شـــود، قبولـــي اش باطـــل شـــده و از 
ـــد. ـــد ش ـــري خواه ـــب جلوگی ـــل داوطل ـــه تحصی ادام
ـــده،  ـــي ش ـــي پیش بین ـــه زمان ـــاس برنام ـــر اس 6 ـ ب
ـــال  ـــته س ـــي ناپیوس ـــه کارشناس ـــي ب ـــون کاردان آزم
ــي  ــته هاي امتحانـ ــروه از رشـ ــراي آن گـ 1400 )بـ
ــت(، در روز  ــون اسـ ــا آزمـ ــا بـ ــرش آنهـ ــه پذیـ کـ
ــاري  ــال جـ ــاه سـ ــرداد مـ ــورخ 22 مـ ــه مـ جمعـ

برگـــزار خواهـــد شـــد. 
7 ـ بـــه داوطلبـــان پیشـــنهاد مي شـــود کـــه 
در انتخـــاب کدرشـــته امتحانـــي و همچنیـــن 
ـــراي  ـــود )ب ـــي خ ـــوزه امتحان ـــل ح ـــتان مح شهرس
ـــذول  ـــت الزم را مب ـــون( دق ـــا آزم ـــرش ب ـــته پذی رش
ـــري  ـــد پي گی ـــت ک ـــس از دریاف ـــون پ ـــد؛ چ فرماین
ـــت هاي  ـــه درخواس ـــوص ب ـــن خص ـــي، در ای 16 رقم
ـــب  ـــوق، ترتی ـــوارد ف ـــر اصـــالح م ـــي ب ـــان مبن داوطلب

اثـــر داده نخواهـــد شـــد. 

موفق باشید

هفت نكته درباره 
ثبت نام آزمون كارشناسي ناپيوسته 1400 
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از سوی مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم اعالم شد :

آغاز ثبت نام متقاضیان امریه سربازی

مرکـــز جـــذب اعضـــای هیـــأت علمـــی وزارت علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری، از 
دانش آموختـــگان مقاطـــع کارشناســـی و کارشناسی ارشـــد متقاضـــی امریـــه 

ــد.  ــكاری می کنـ ــه همـ ــربازی، دعـــوت بـ سـ
بـــه گـــزارش اداره کل روابـــط عمومـــی وزارت علـــوم، مرکـــز جـــذب اعضـــای 
هیـــأت علمـــی ایـــن وزارت بـــا صـــدور اطالعیـــه ای اعـــالم کـــرد: بـــه اطـــالع 
دانش آموختـــگان مقاطـــع کارشناســـی و کارشناسی ارشـــد متقاضـــی امریـــه 
ســـربازی می رســـاند کـــه مرکـــز جـــذب اعضـــای هیـــأت علمـــی وزارت علـــوم، 
تحقیقـــات و فنـــاوری، بـــر اســـاس مجوزهـــای اخـــذ شـــده، در نظـــر دارد در 
ــان دارای  ــن داوطلبـ ــود، از بیـ ــه خـ ــروی امریـ ــهمیه نیـ ــل سـ ــتای تكمیـ راسـ
ـــتان ها و  ـــع اس ـــز تاب ـــربازی در مراک ـــت س ـــه خدم ـــورت امری ـــه  ص ـــر، ب ـــرایط زی ش
ـــته  ـــذا آن دس ـــد؛ ل ـــكاری نمای ـــه هم ـــوت ب ـــاز، دع ـــورد نی ـــته های م ـــران در رش ته
ـــل دارنـــد بـــه  عنـــوان امریـــه در ایـــن مرکـــز خدمـــت  از متقاضیانـــی کـــه تمای
مقـــدس ســـربازی خـــود را ســـپری نماینـــد، دعـــوت می گـــردد تـــا 31 خـــرداد 
ـــد. ـــدام نماین ـــاز اق ـــورد نی ـــدارک م ـــت و م ـــت درخواس ـــه ثب ـــبت ب ـــاه 1400 نس م

ـــرایط  ـــی از ش ـــودن یك ـــه دارا ب ـــوط ب ـــوم، من ـــه در وزارت عل ـــروی امری ـــذب نی ج
ـــت: ـــل اس ذی

ـــازان،  ـــا، جانب ـــهدا، جاویداالثره ـــرادر ش ـــا ب ـــد ی ـــران )فرزن ـــواده ایثارگ ـــف- خان ال
ـــه(. ـــابقه جبه ـــاه س ـــش م ـــل ش ـــا حداق ـــدگان ب ـــد رزمن آزادگان، و فرزن

ب- ایتام.
ج- افراد متأهل.

د- افراد معاف از رزم.
هــــ- افـــراد تحـــت پوشـــش کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی )ره( و ســـازمان 

بهزیســـتی.
و- نخبگان، استعدادهای برتر، حافظان قرآن و قاریان برتر.

ز- دارای حداقل شش ماه سابقه بسیجی فعال.
2- اعزامی تیر ماه 1400.

3- دارای شرایط مورد اشاره در فراخوان )قسمت قوانین مورد نیاز(.
ــایت:  ــزام 1400/6/1 در سـ ــه، اعـ ــذب امریـ ــوان جـ ــه فراخـ ــی اســـت کـ  گفتنـ

http://amriye.msrt.ir قابل مشاهده است.

تا پایان خرداد ماه :

مهلت ارسال آثار به سومین نمایشگاه ملی مد و لباس 

دانشگاهی تمدید شد

لبـاس و صنایـع دسـتی ویـژه  نمایشـگاه ملـی مـد،  آثـار سـومین  ارسـال  مهلـت 
شـد. تمدیـد  خردادمـاه  پایـان  تـا  دختـر،  دانشـجویان  توانمندی هـای 

فراخـوان سـومین نمایشـگاه ملی مـد، لبـاس و صنایع دسـتی، با هدف الگوسـازی در 
زمینـه مـد و لبـاس در حوزه هـای زندگی اجتماعی دانشـجویان با هـدف افزایش غرور 
ملـی، ایجـاد زمینه هـای ورود دانشـجویان دختر به فضـای کسـب و کار در حوزه مد و 
لبـاس و صنایـع دسـتی و حمایـت از طراحان نوپا و دانشـجو در راسـتای کارآفرینی و 

ایجـاد اشـتغال و تقویـت امیـد به آینـده، تا پایان خـرداد ماه تمدید شـد.
بخش هـای رقابتـی ایـن دوره از نمایشـگاه، شـامل سـه بخـش: طراحـی، الگوسـازی و 
دوخـت لبـاس بانـوان بـا اسـتفاده از بروزرسـانی یا اسـتفاده مـدرن از دسـت بافته ها و 
رودوزی هـای سـنتی کشـور، طراحی، الگوسـازی و دوخـت لباس های بانـوان با تمرکز 
بـر لباس هـای قومـی )بروز رسـانی یـا اسـتفاده مـدرن از لباس هـای اقوام بـا توجه به 
کاربـرد الگـوی آنهـا بـا ذکـر شناسـنامه کار(، و هنرهـای پوشـیدنی شـامل: تولیـدات 
صنایـع دسـتی مرتبـط بـا مد و لبـاس )زیورآالت، کیـف، کفش، کمربند و …( اسـت.
همچنیـن رویكردهـای این نمایشـگاه ملی، الگوها و سـبک های اصیل و نویـن ایرانی-

اسـالمی در پوشـش مبتنـی بر نمادهـای فرهنگ، هنر و تمـدن ایرانـی، معرفی وجهه 
مـدرن هنـر ایرانـی در هنرهای پوشـیدنی، مدرن سـازی پوشـش های سـنتی و قومی، 
ترویـج فرهنـگ محیط زیسـتی در اسـتفاده از متریال سـازگار با محیط زیسـت یا قابل 

بازیافت، اعالم شـده اسـت.
ثبت نـام دانشـجویان در ایـن رویـداد، از طریـق سـامانه: www.fhne.ir امكان پذیـر 
اسـت و مهلـت ثبت نـام عالقه منـدان بـرای شـرکت در ایـن رویـداد، تا 31 خـرداد ماه 
تمدیـد شـده اسـت. پیـش از ایـن، مهلت ارسـال آثار ایـن نمایشـگاه تـا 15 خردادماه 

اعـالم شـده بود.
عالقه منـدان می توانند برای دنبال کردن نشسـت های آموزشـی، اخبـار و اطالعیه های 

این نمایشگاه، به آدرس: www.instagram.com/fhne.ir مراجعه کنند.
الزم بـه یـادآوری اسـت کـه سـومین نمایشـگاه ملـی مـد، لبـاس و صنایع دسـتی، به 
همـت معاونـت فرهنگی وزارت علـوم، تحقیقات و فناوری و معاونت ریاسـت جمهوری 
در امور زنان و خانواده و به میزبانی دانشـگاه شـهید چمران اهواز، در تابسـتان امسـال 

برگزار خواهد شـد. 
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به اطالع متقاضیان پذیرش در دوره هاي کارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه  ای 
و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي - غیر انتفاعي در سال 1400 مي رساند که »سامانه 
تا  مورخ 1400/03/30  یكشنبه  روز  از  اینترنتي  به صورت  رشته«،  انتخاب  و  ثبت نام 
روز یكشنبه مورخ 1400/04/06 فعال می شود؛ بر این اساس، ضرورت دارد که همه 
راهنماي  »دفترچه  دقیق  مطالعه  از  پس  و  گرفته شده  نظر  در  مهلت  در  متقاضیان، 
 ثبت نام و انتخاب رشته« و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز ثبت نام، به درگاه 
اطالع رساني این سازمان به نشاني:  www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام 
در سامانه برای پذیرش در این دوره ها اقدام کنند. با توجه به اینكه ثبت نام و انتخاب رشته، 
همزمان در یک مرحله انجام مي شود، متقاضیان می بایست با توجه به رشته محل هاي 
اعالم شده در »دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته«، نسبت به انتخاب و درج رشته  

محل هاي مورد عالقه خود در »سامانه ثبت نام و انتخاب رشته« اقدام کنند.

اطالعیه تكمیلي و همچنین »دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته« این پذیرش 
همزمان با شروع ثبت نام، در تاریخ 1400/03/30 در درگاه اطالع رسانی این سازمان منتشر 
می شود. متقاضیان الزم است که برای اطالع از جزئیات شرایط و ضوابط پذیرش، دفترچه 
راهنمای مذکور را به دقت مطالعه کنند. همچنین آزمون آن دسته از رشته هایي که پذیرش 
در آنها به شیوه » با آزمون« است، در روز جمعه مورخ 1400/05/22 برگزار خواهد شد. 
ضمناً فهرست مجموعه های ثبت  نامی با ذکر مشخصه »شیوه پذیرش« )جداول شماره 
1 و 2( و »دیپلم های مجاز به تحصیل در هر رشته گرایش« )جدول شماره 3( و منابع و 
ضرایب دروس 5 مجموعه ثبت نامي پذیرش با آزمون )جدول شماره 4(، به شرح ذیل این 

اطالعیه که در سایت سازمان سنجش آمده است، برای اطالع متقاضیان اعالم می شود.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

تاریخ ثبت   نام و انتخاب رشته پذیرش در دوره هاي کارداني نظام جدید دانشگاه 

فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غیردولتي - غیرانتفاعي در سال 1400

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 مرتكب 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 یكی 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 اینكه 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 احكام 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.

پیرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال1400 در تاریخ 
1399/09/16، به اطالع ثبت نام کنندگان مجموعه امتحانی »1208- ریاضی« می رساند 
که کد ضریب و ضرایب دروس امتحاني رشته گرایش » دکتری پیوسته ریاضی گرایش 
ریاضی کاربردی« از مجموعه امتحانی »1208-ریاضی« )مندرج در صفحه 57 دفترچه 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشورراهنمای ثبت نام( مطابق سال قبل به شرح جدول زیر اصالح می شود.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

اصالح کد ضریب و ضرایب دروس امتحاني رشته گرایش »دکتری پیوسته ریاضی گرایش ریاضی کاربردی«  از  

مجموعه امتحانی »1208- ریاضي« در آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال1400
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ـــرح  ـــب مط ـــز و مطال ـــان عزی ـــاد داوطلب ـــیار زی ـــا و مكاتبات بس ـــه تماس ه ـــه ب ـــا توج ب
شـــده در شـــبكه های اجتماعـــی و مصاحبه هـــای متعـــدد در خصـــوص موضوعـــات 
ـــور الزم  ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س ـــجو، س ـــرش دانش ـــنجش و پذی ـــه س ـــوط ب مرب
ـــه  ـــا، ب ـــدار به آنه ـــان و هش ـــی داوطلب ـــرای آگاه ـــل را ب ـــات ذی ـــه توضیح ـــد ک می بین

اطالعشـــان برســـاند:
ـــردار،  ـــودجو  و کالهب ـــراد س ـــده ای از اف ـــه ع ـــت ک ـــده اس ـــاهده ش ـــرا مش ـــف- اخی  ال
بـــا سوءاســـتفاده از اشـــتیاق داوطلبـــان و  همچنیـــن شـــرایط کنونـــی شـــیوع و 
همه گیـــری ویـــروس کرونـــا، اقـــدام بـــه راه انـــدازی کانال هـــای تلگرامـــی و 
اینســـتاگرامی جعلـــی بـــا عنـــوان »روابـــط عمومـــی ســـازمان ســـنجش آمـــوزش 
کشـــور« و طـــرح وعده هـــای دروغیـــن در خصـــوص اختصـــاص ســـهمیه کرونـــا 
ـــا  ـــا آنه ـــاد و ب ـــا اعتم ـــه آنه ـــم ب ـــان ه ـــدادی از داوطلب ـــفانه تع ـــه متأس ـــد ک نموده ان

همراهـــی کرده انـــد. 
ـــودن  ـــودجو ب ـــردار و س ـــالم کالهب ـــن اع ـــور، ضم ـــوزش کش ـــنجش آم ـــازمان س س
ـــوص  ـــا درخص ـــار و اطالعیه ه ـــه اخب ـــه کلی ـــی دارد ک ـــالم م ـــا، اع ـــه کانال ه ـــن گون ای
ـــوب  ـــهمیه های مص ـــی، س ـــوابق تحصیل ـــر س ـــزان تأثی ـــرش، می ـــوه پذی ـــا، نح آزمون ه
ــود،  ــالغ می شـ ــالح ابـ ــع ذی صـ ــق مراجـ ــه از طریـ ــات الزم را کـ ــایر اطالعـ و سـ
 ،www.sanjesh.org :ــانی ــه نشـ ــود بـ ــمی خـ ــایت رسـ ــق سـ ــاً از طریـ  صرفـ
ـــه  ـــران ب ـــالمی ای ـــوری اس ـــیمای جمه ـــدا و س ـــنجش و ص ـــه پیک س ـــایت هفته نام س
ـــت و اطـــالع رســـانی  ـــه فعالی ـــچ گون ـــن ســـازمان هی ـــاند و ای ـــان می رس اطـــالع داوطلب
در فضـــای مجـــازی } تلگـــرام، اینســـتاگرام و...{ بـــه غیـــر از کانال هـــای اطـــالع 

ـــدارد: ـــر ن ـــانی زی ـــه نش ـــی ب ـــانی داخل رس
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

ـــات  ـــر اســـاس مصوب ـــی، ب ـــه مقاطـــع تحصیل ـــرش دانشـــجو در کلی ب- ســـنجش و پذی
قانونـــی مراجـــع ذی ربـــط صـــورت می گیـــرد و اخیـــراً مصاحبه هـــای متعـــددی 
ـــال های  ـــاری و س ـــال ج ـــرای س ـــرش ب ـــنجش و پذی ـــای س ـــوص روش ه ـــم در خص ه
آینـــده در رســـانه ها صـــورت گرفتـــه اســـت. در ایـــن خصوص، ســـازمان ســـنجش 

ـــاند: ـــز برس ـــان عزی ـــالع داوطلب ـــه اط ـــد ب ـــور الزم می بین ـــوزش کش آم
1-  ضوابـــط و قوانیـــن ســـنجش و پذیـــرش ســـال 1400 مطابـــق دفترچه هـــای 
رســـمی منتشـــر شـــده در ســـایت اطالع رســـانی ایـــن ســـازمان، مشـــابه ســـال 
ـــررات  ـــن و مق ـــای قوانی ـــت و مبن ـــرده اس ـــری نك ـــه تغیی ـــت و هیچ گون ـــته اس گذش
قانونـــی، دفترچه هـــای ثبت نامـــی منتشـــر شـــده از ســـوی ایـــن ســـازمان اســـت.

2-  در خصـــوص روش هـــای ســـنجش و پذیـــرش ســـال های آتـــی، ایـــن ســـازمان در 
ـــت  ـــف نیس ـــراد مختل ـــای اف ـــده در مصاحبه ه ـــالم ش ـــرات اع ـــدام از تغیی ـــان هیچ ک جری
ـــی  ـــط عموم ـــاً رواب ـــت و طبیعت ـــته اس ـــا نداش ـــن زمینه ه ـــا در ای ـــا آنه ـــم ب ـــارکتی ه و مش
ـــد پاســـخگوی داوطلبـــان  ـــدارد کـــه بتوان ایـــن ســـازمان نیـــز اطالعاتـــی در ایـــن خصـــوص ن
عزیـــز باشـــد؛ لـــذا از داوطلبـــان عزیـــز درخواســـت می شـــود اگـــر ســـؤالی راجـــع بـــه 
ــده  ــه کننـ ــتگاه های مصاحبـ ــا دسـ ــراد یـ ــد، آن را از افـ ــا دارنـ ــه مصاحبه هـ این گونـ

ــد. پی گیـــری نماینـ
در خاتمـــه، از عمـــوم داوطلبـــان آزمون هـــاي سراســـري خواهشـــمند اســـت 
کـــه در صـــورت مشـــاهده هرگونـــه اقدامـــات خـــالف قوانیـــن و مقـــررات 
یـــا ســـوء اســـتفاده احتمالـــي از نـــام و عنـــوان ایـــن ســـازمان، مراتـــب را 
 026-36182151 و   026-  36182152 تلفن هـــاي:  شـــماره  طریـــق   از 
 و آدرس الكترونیكـــي: hefazatazmon@sanjesh.org  یـــا نشـــاني اینترنتـــي:

http://q.sanjesh.org/53479 بـــه ســـتاد خبـــري اداره کل حراســـت ســـازمان 
ـــد.         ـــزارش نماین ـــور گ ـــوزش کش ـــنجش آم س

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

توضیحات سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

مطالب مطرح شده در شبکه هاي اجتماعي و رسانه ها در ارتباط 

با روش هاي پذیرش دانشجو در سال هاي آتي ، سهمیه ها و 

ارتباط کانال هاي تلگرامي و اینستاگرامي با این سازمان

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 الكترونیكی، متقاضــیان می توانند به 
 سیـــستم پیشخان خدمـــات الكترونیكی 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  طریق  از  رهگیری  کد  و  شماره  دریافت  از  پس  توانند  می  داوطلبان 
http://rahgiri.sanjesh.org آدرس:  به  مكاتبات  الكترونیكی  رهگیری   پرتال 
وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.                                                                                                                
روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست داوطلبان به روش الکترونیکی
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آمیزی، سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور و مدیرکل دفتر     فاطمه زرین  
عالقه مندان  و  داوطلبان  برای  بخش  چهار  در  گزارشی  سازمان،  این  عمومی  روابط 
آزمون ورودي دوره دکتري(Ph.D) نیمه متمرکز سال 1400 ارائه کرد که عبارتند از: 

الف( فرآیند ثبت  نام و اجرای آزمون :
1- ثبت نام براي شرکت در آزمون ورودي دوره دکتري(Ph.D) سال 1400 در هفت 

گروه آموزشي و 242 کد رشته  امتحاني شامل: 
امتحاني در گروه علوم  انساني، 45 کد رشته  امتحاني در گروه علوم  62 کد رشته 
پایه، 59 کد رشته امتحاني  در گروه  فني و مهندسي، 34 کد رشته امتحاني در گروه 
کشاورزي و منابع طبیعي، 8 کد رشته امتحاني در گروه هنر، 25 کد رشته امتحاني 
در گروه دامپزشكي و 9 کد رشته امتحاني در گروه زبان، براي پذیرش دانشجو در 
دوره هاي روزانه، نوبت دوم )شبانه(، دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي و غیردولتي و پردیس  خودگردان دانشگاه ها، از 
روز یكشنبه 1399/9/2 )دوم آذرماه 99( از طریق  سایت سازمان  سنجش آموزش 
کشور آغاز شد و با در نظر گرفتن مهلت تمدید شده، در روز چهارشنبه 1399/9/12 

)دوازدهم آذرماه 99( پایان یافت.
2- با توجه به مقررات، هر داوطلب براساس عالقه فقط مي توانست در یک کد رشته 
امتحاني )بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون(، 

ثبت نام و در آزمون آن شرکت نماید.
3- بر اساس مقررات اعالم شده، ضرورت داشت که داوطلبان، پس از مطالعه دقیق 
سال  نیمه متمرکز   (Ph.D)دکتري دوره  ورودي  آزمون  ثبت نام  راهنماي  دفترچه 
1400 )که همزمان با شروع ثبت نام روي سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار 
گرفت( و همچنین اطالعیۀ تكمیلي روز یكشنبه 99/9/9 )نهم آذرماه 99(، در صورت 
واجد شرایط بودن، در مهلت تعیین شده، شخصاً به سایت سازمان سنجش آموزش 

کشور مراجعه و نسبت به تكمیل تقاضانامه اینترنتي ثبت نام اقدام نمایند.
تعداد   ،1400 سال  نیمه متمرکز   (Ph.D)دکتري دوره  آزمون  در  شرکت  براي   -4
185775 نفر ثبت نام نموده اند که از این تعداد، 82961 نفر زن و 102814 نفر مرد 

هستند؛ به عبارت دیگر، 44/65 درصد داوطلبان، زن و 55/35 درصد آنان مرد هستند. 
 (Ph.D) دکتري  دوره  آزمون  در  شرکت  براي  کننده  ثبت نام   داوطلبان     آمار 
نیمه متمرکز سال 1400 به تفكیک گروه آزمایشی و جنس، به شرح جدول زیر است : 

آمار داوطلبان ثبت نام  کننده آزمون ورودي دوره دکتري سال 1400
به تفکیك گروه آزمایشی و جنس

درصد مردزنجمعگروه آزمایشی
زن

درصد 
مرد

تعداد 
رشته هاي 
امتحاني

117501530226447945/1254/8862علوم انساني
145619411515064/6335/3745علوم پایه

29907777822129267459فني و مهندسي
81654143402250/7549/2534کشاورزي و منابع طبیعي

95715154441753/8546/158هنر
2338963137541/1958/8125دامپزشکي

37322490124266/7233/289زبان
242      18577582961102814جمع کل

5- تعداد داوطلبان ثبت نام  کننده در آزمون دوره دکتري (Ph.D) نیمه  متمرکز سال 
1400، نسبت به آزمون سال 1399، تعداد 6071  نفر بیشتر است. 

6- بر اساس برنامه زماني اعالم شده، کارت شرکت در آزمون و نیز برگ راهنماي 
مربوط، از روز سه شنبه 1399/12/12 )دوازدهم اسفند ماه 99( روي سایت سازمان 
سه شنبه  روز  از  داوطلبان  که  داشت  و ضرورت  گرفت  قرار  کشور  آموزش  سنجش 
99/12/12 لغایت ساعت 24 روز پنجشنبه 99/12/14 )چهاردهم اسفندماه 99(، با 
مراجعه به سایت سازمان، نسبت به دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ 

راهنماي مربوط، اقدام نمایند.
7- بر اساس برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون ورودي دوره دکتري (Ph.D) سال 
1400، در هفت گروه آموزشي و در 242 کد رشته امتحاني، در روز جمعه 99/12/15 
)پانزدهم اسفندماه 99( در 210 حوزه امتحانی و 110 شهرستان و با رعایت کامل 

پروتكل  های بهداشتی برگزار گردید.
8- بر اساس خوداظهاری داوطلبان مبتال به بیماری کرونا، تعداد 52 بیمار در این 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكی،  با وزارت  با هماهنگی  آزمون شرکت نموده که 
آزمون این افراد در محلی مجزا از سایر داوطلبان و در بیمارستان  های شهر محل 

برگزاری آنها با رعایت  کامل دستورالعمل  های بهداشتی مصوب برگزار گردید.

ب( نحوه  پذیرش  :
تكمیلي  تحصیالت  دوره هاي  در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش   « قانون  براساس 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور« مصوب 94/12/18 ، فرآیند پذیرش دانشجو 

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور ارائه کرد :

 )Ph.D( گزارش آزمون ورودی دوره دكرتی
نيمه متمرڪز سال 1400 



7 17 خرداد ماه 1400، سال بیست و ششم، شماره 10

در دوره دکتري )Ph.D( و دستیاري رشته هاي گروه دامپزشكي، شامل دو مرحله 
انجام  با شیوه نامه اجرایي  از مراحل، مطابق  )آزمون و مصاحبه( است که هر یک 

مي گیرد :
 مرحله اول، شامل آزمون متمرکز است که از سوي سازمان سنجش آموزش کشور 
انجام مي شود. پس از برگزاري آزمون، کارنامه اي مشتمل بر نمرات خام، نمره کل و 
اطالعات دیگر، در هفته آخر فروردین ماه 1400 در اختیار داوطلبان قرار گرفت و بر 
اساس این کارنامه، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می بایست مطابق برنامه زماني 
پیش بیني شده، از روز دوشنبه مورخ 1400/1/30 تا یكشنبه مورخ 1400/2/5  اقدام 
به  انتخاب رشته می نمودند و به این ترتیب، با توجه به کد رشته محل هاي انتخابي 
و حد نصاب نمره مورد نیاز برای هــر کدرشته محل، که با هماهنگي دانشگاه های 
پذیرنده تعیین مي شود، و با در نظر گرفتن سهمیه داوطلب، به کد رشته محل هاي 

حائز حد نصاب معرفي شدند.
9-  بر اساس مصوبه هفدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره  های 

تحصیالت تكمیلی، مواد آزمون دکتری)Ph.D( سال 1400 به شرح زیر است :
الف( آزمون زبان  با ضریب )1(

ب( آزمون استعداد تحصیلی  با ضریب )1(
ج( آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد  با ضریب )4(

برحسب  ناپیوسته  دکتري  مقطع  در  پذیرش  و  سنجش  فوق،  قانون  اساس  بر     
زیر  شرح  به  و  محور«  »پژوهش  و  پژوهشي«  »آموزشي-  شیوه هاي  از  هریک 

انجام مي گیرد :
-   دكتري ناپیوسته آموزشي -  پژوهشي: 

)1(  آزمون متمرکز )50 درصد(. 
)2(  سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري )20 درصد(.

)3(  مصاحبه علمي و سنجش عملي )30 درصد(. 
-  دكتري ناپیوسته پژوهش محور: 

)1(  آزمون متمرکز )30 درصد(. 
)2(  سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري )20 درصد(.

)3(  مصاحبه علمي و سنجش عملي )30 درصد(. 
)4(  تهیه طرحواره )20 درصد(. 

تذكر مهم: الزم به ذکر است که نمره مرحله اول سنجش )آزمون متمرکز(، از سوي 
)سوابق  سنجش  دوم  مرحله  امتیاز  و  شده  تعیین  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
آموزشي، و فناوري و مصاحبه علمي( از سوي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 

پذیرنده دانشجو اختصاص می یابد.

ج( گزینش نهایي : 
   بر اساس مصوبه جلسه 137 مورخ 99/8/6 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع 
عالی  آموزش  موسسات  و  دانشگاه ها  فرهنگی(،  انقالب  عالی  )شورای  کشور  علمی 
آموزشی،  نمرات سوابق  آزمون، که شامل مجموع  دوم  مرحله  نمره  برای  می توانند 
پژوهشی، فناوری و مصاحبه و همچنین طرحواره )در رشته محل های پژوهش محور( 
است، حدنصاب نمره برای هر کدرشته محل تعیین کنند، و این سازمان مكلف است 

در پذیرش نهایی، حدنصاب مذکور را اعمال نماید.
نمره  و  سنجش(  اول  )مرحله  آزمون  نمره  اساس  بر  داوطلبان  نهایي  پذیرش  لذا، 
مصاحبه و سوابق علمی )مرحله دوم سنجش(، با توجه به نحوه اولویت بندی کدرشته 
نوع سهمیه داوطلب  اعالم شده هر کدرشته و  انتخابي داوطلب، ظرفیت  محل هاي 

انجام خواهد شد.

د( نکاتی در خصوص مرحله دوم سنجش )مصاحبه و بررسی سوابق علمی( :
1- منحصراً متقاضیانی مي توانند نسبت به مراجعه به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي براي انجام مصاحبه اقدام نمایند که کدرشته محل مربوطه را در فرم انتخاب 
کارنامه شان کسب  را مطابق  حدنصاب نمره علمي الزم  و  نموده  رشته خود درج 

کرده باشند.
2- دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي پذیرنده مي توانند، با توجه به وضعیت نمرات 
داوطلبان در آزمون سال 1400 و نظر گروه هاي آموزشي، براي مصاحبه داوطلبان 

حدنصاب تعیین کرده و آن را به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال کنند.
3 - نحوه اختصاص نمره مرحله دوم سنجش، بر اساس شیوه نامه ابالغي، که  از سوي 
سازمان  سنجش آموزش کشور به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ارسال مي گردد، 
سنجش،  دوم  مرحله  به  معرفي  شده  کلیه  افراد  دانشگاه ها  براي  و  می شود  تعیین 
نمره اي مطابق با شیوه نامه مذکور تعیین و براي گزینش نهایي به سازمان سنجش 

آموزش کشور ارسال مي کنند.
4 - دانشگاه ها، مجاز به برگزاري آزمون کتبي و شفاهي از داوطلبان معرفي شده براي 

مرحله دوم بوده و نمره آن  در مقدار نمره مرحله دوم سنجش آنها لحاظ مي گردد.
5- داوطلبانی که بر اساس کارنامه منتشر شده در سایت این سازمان، در کدرشته 
محل هاي انتخابي خود داراي حدنصاب نمره علمي الزم هستند، الزم است که مطابق 
از تاریخ چهارشنبه 1400/2/29  با مفاد و ضوابط اطالعیه دانشگاه های مربوط، که 
فرآیند مرحله دوم  انجام  اطالع رسانی آن ها منتشر شده است، به منظور  در سایت 

سنجش اقدام نمایند.
6 - متقاضیانی که در کدرشته محل هاي انتخابي خود داراي حدنصاب نمره علمي 
تكمیل  منظور  به  دوم هستند، مي بایست  مرحله  ارزیابی  در  منظور شرکت  به  الزم 
فرم بررسي صالحیت هاي عمومي، با مراجعه به لینک مربوط در قسمت مشاهده 
کارنامه مندرج در سایت اطالع رسانی سازمان سنجش، از تاریخ 1400/2/28 لغایت 
1400/4/10 ضمن پرداخت مبلغ هشتصد و هشتاد هزار ریال )880.000( به صورت 
اینترنتي، فرم مذکور را تكمیل و کد پي گیري دریافت نمایند. مطابق ضوابط اعالم 
شده، آن دسته از افرادی که نسبت به تكمیل فرم اقدام ننمایند، از گزینش نهایي 

حذف خواهند شد.
7 - گزینش نهایي داوطلبان در هر کدرشته محل، بر اساس نمره کل نهایي )حاصل 
مرحله  تخصصي  ارزیابي  مختلف  مراحل  نمرات  و  متمرکز  آزمون  علمي  نمره  از 
راهنمای  دفترچه   15 صفحه  الف  بند  در  مندرج  نمودار  با  دوم(، مطابق 
ثبت نام سال1400 و با توجه به اولویت کدرشته محل هایي که براي مصاحبه معرفي 

شده اند، انجام می شود.
انتخاب کدرشته محل هاي تحصیلي دانشگاه آزاد  8 - متقاضیانی که مبادرت به 
دوم  مرحله  ارزیابی  انجام  چگونگي  و  نحوه  از  اطالع  منظور  به  اسالمي نموده اند، 
مذکور  دانشگاه  رسانی  اطالع  به سایت  گزینش، می بایست  مراحل  سایر  و  سنجش 

مراجعه نمایند.
9-  عدم اقدام یا مراجعه به موقع معرفي شدگان به یک کدرشته محل در مرحله دوم 

سنجش، به منزله انصراف از پذیرش در آن کدرشته محل است.
ردیف  در  و  کرده  شرکت  مصاحبه  مرحله  در  که  متقاضیانی  از  آن دسته   -10
گیرند  قرار  دکتري سال 1400  ورودي  آزمون  دوره روزانه  نهایي  پذیرفته شدگان 
)خواه در دانشگاه محل پذیرش ثبت نام کنند و خواه ثبت نام نكنند(، مجاز به ثبت نام 

و شرکت در آزمون دكتري سال 1401 نخواهند بود.
 با حول و قوه الهی و بر اساس برنامه زماني پیش بیني شده، نتایج نهایي آزمون ورودي 
دوره دکتري (Ph.D) نیمه متمرکز سال1400، در مرداد ماه سال جاری از طریق 

سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد.
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مهم این است ڪه 

     تصمیم   گرفته اید

       قدم در راه بگذارید
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هـر چـه بـه زمـان برگـزاري آزمـون سراسـري نزدیک تر 
می شـویم، احساسـات گوناگونی در میان داوطلبان کنكور 
بـروز می کنـد. برخـی از داوطلبان عزیـز در آمادگی کامل 
هسـتند و آرزو می کننـد که زودتر ایـام باقی مانده تا زمان 
برگـزاري ایـن آزمون، تمام شـود تا بتواننـد موفقیت خود 
را جشـن بگیرنـد. برخی نیز بـا بیم و امید، دچـار دو دلی 
و نگرانـی هسـتند و بـا اینكه بـه  خوبی مطالعـه کرده اند، 
امـا گمـان می کننـد که شـاید آمادگـی کافی حضـور در 
ایـن آزمـون را نداشـته باشـند، و گروهـی نیـز بـه دلیـل 
مطالعـه نكردن کافی، نداشـتن یـک برنامه ریزی درسـت 
و اصولـی و ...، برایشـان  فرقـی نمی کنـد کـه کنكـور چه 
زمانی برگزار شـود، سطح سـؤاالت چگونه باشد و مواردی 
از ایـن قبیـل. امـروز می خواهیـم دربـاره یـک احسـاس 
مشـترک با شـما صحبت کنیم کـه برای تمـام داوطلبان 
و حتی تمام انسـان ها دل انگیز و زیباسـت. این احسـاس، 
حـس موفقیـت و کامیابی اسـت. فرقـی نمی کنـد که در 
چـه سـطحی از آمادگـی بـرای کنكـور و تـوان مطالعاتی 
باشـید؛ مهـم این اسـت که موفقیت و رسـیدن بـه آن، به 
شـما احسـاس زیبا و دل نشـینی خواهد داد. کمتر از یک 
مـاه تـا آزمون سراسـري باقی مانده اسـت و اگـر بخواهید، 
می توانیـد بـه موفقیـت دسـت یابیـد و این احسـاس را با 
تمـام وجود لمس کنیـد. موفقیت از دیـدگاه هر داوطلب، 
بسـته به تـالش او، فرق می کنـد. ممكن اسـت فردی که 
بسـیار تالش کرده اسـت، موفقیت را در قبولی در رشـته 
برق دانشـگاه صنعتی شـریف تعریف کند، و شـخصی که 
تـا االن چنـدان زحمتـی نكشـیده و اگر در کنكـور قبول 
نشـود مجبور باشـد به خدمت سـربازی بـرود، موفقیت را 

صرفـاً قبولی در دانشـگاه بداند.  
بـا اینكـه سـطوح و تعریـف موفقیـت در میـان داوطلبان 
مختلـف، متفاوت اسـت؛ امـا اصول آن برای همه یكسـان 
اسـت. اولین گام در مسـیر موفقیت، باور موفقیت اسـت؛ 
نـه اینكـه خیلی سـطحی با خـود بگویید موفـق خواهید 
شـد و دیگـر تمام! بـاور موفقیت باید جزئی از وجود شـما 
و ملكـه ذهنتـان باشـد تـا بـه آن برسـید. چـرا بعضـی از 
داوطلبـان با اینكه زیاد زحمت کشـیده و تـالش کرده اند، 
نمی تواننـد رتبـه مـورد نظر خود را به دسـت آورنـد؟ زیرا 
بـه ایـن باور نرسـیده اند کـه می توانند موفق شـوند. وقتی 
مـا خودمـان، خـود را باور نداشـته باشـیم، آیـا می توانیم 
از موانـع بگذریـم و بـه هدف برسـیم؟! نـه؛ زیـرا در ادامه، 
همـه نیروهـای درونـی و بیرونـی به ما خواهنـد گفت که 
نمی توانیـم، و ایـن پنـدار، مـا را از انجـام تالش بیشـتر و 
نشـان دادن قابلیت هایمـان محـروم خواهـد کـرد؛ پـس 
بـراي موفقیـت در کنكـور، گاهی بـه صیقـل دادن باورها 

و ترمیـم انگیزه هایمـان نیازمندیم. 

     روی سـخنم با همه شـما داوطلبان عزیز، به خصوص 
آنهایـی اسـت کـه تـا االن بـرای یـک موفـق در کنكـور، 
زحمـت زیـادی نكشـیده  و تـالش نكرده انـد. اگـر فقـط 
خـود و موفقیتتـان را باور کنیـد، باز هم می توانیـد از این 
وقـت انـدک باقی مانده، بـه خوبی اسـتفاده کنید و نتیجه 
بگیریـد. کنكور، یعنی تعیین شایسـتگی دانش آموزی که 
می خواهـد در دانشـگاه تحصیـل کند؛ ضمـن آنكه مالک 
ایـن تعییـن شایسـتگی، تا حـد زیادی اکتسـابی بـوده و 
هـر کـدام از شـما بـه تنهایـي می توانیـد با پـرورش نقاط 
مثبـت آن در جهـت رسـیدن بـه هـدف خـود، بـه ایـن 
سـطح نزدیک تـر بشـوید. کنكـور، یعنـی تمریـن، تالش 
مسـتمر، پشـتكار، امیـد، مسـؤولیت پذیری و رسـیدن به 
احسـاس نـاب اعتمـاد بـه نفـس واقعـی. اینكـه در رویا و 
خیـال بـه دنبـال رسـیدن بـه اهـداف بلنـد، مثل کسـب 
رتبـه خـوب در کنكور باشـید، امـا هیچ تغییـر خاصی در 
رفتـار تحصیلی و مطالعاتی خودتـان ایجاد نكنید، بیهوده 
آب در هـاون کوبیـدن اسـت. هیـچ فـردی، ایـن موضـوع 
را رد نمی کنـد کـه داشـتن هـدف و دیـد مثبـت در گام 
نخسـت، حـس خوشـایند حرکـت را بـه وجود مـی آورد؛ 
البتـه در باطـن و درون هـر یـک از شـما هـم بایـد ایـن 
بـاور باشـد که می توانیـد و برای رسـیدن به ایـن هدف و 
توانسـتن نیـز باید تـالش کنید؛ پـس باورهای بـزرگ در 
جهـت رسـیدن به آرزوهـا، باید قدرت برانگیختـن روان و 

توان انسـان را داشـته باشـد.
تـا  کـه  اسـت  بـوده  زمان هایـی  مـا،  همـه  زندگـی  در 
توانسـته ایم وقـت تلـف کرده ایـم؛ خیلـی وقت هـا هـم 
حـس و حـال انجـام یـک کار مهـم و تكلیـف خـاص را 
نداشـته  و پیوسـته آن را پشـت گـوش انداخته ایـم. درس 
خوانـدن در دوران مدرسـه نیـز، گاهـی ایـن گونـه بـوده 
اسـت. بعضی از شـما داوطلبان عزیز تـا االن تالش زیادی 
نكرده ایـد و حتـی ممكـن اسـت کـه بعضـی از مباحـث 
و درس هـا را اصـاًل نخوانـده باشـید، امـا بایـد بدانیـد کـه 
امسـال، سـال سرنوشـت شماسـت و در این میان، رقابت 
علمـی برای تعیین رتبه، رشـته، دانشـگاه، شـغل و آینده 
شـما رقـم می خـورد؛ پـس بایـد قبـول کنید که شـرایط 
فعلـی، شـرایط خاصـی اسـت و دیگر جـای این دسـت و 

آن دسـت کـردن نیسـت. 
حتمـاً بـا خود می گویید که حتی اگر این موضوع درسـت 
باشـد، دیگر برای آمادگی من حسـابی دیر شـده اسـت و 
مـن نمی توانـم در ایـن مدت کوتـاه، کاسـتی های خود را 
جبران کنم. چنانچه شـما از جمله آن داوطلبانی نیسـتید 
کـه فكـر می کنیـد کـه اگر پشـت کنكـور بمانید و سـال 
بعـد در آزمـون شـرکت کنیـد، می توانیـد نتیجـه بهتری 
بگیرید و یا مشـكلی مانند سـربازی و ... دارید، باید بدانید 

کـه در همیـن مـدت زمـان باقی مانـده هـم می توانیـد با 
یـک تـالش و کوشـش مثال زدنی، بـه هدف خود دسـت 
یابیـد؛ پـس آسـتین ها را بـاال بزنید و شـروع کنیـد. عده 
کسـانی کـه می خواهند در رشـته و دانشـگاه خوبی قبول 
شـوند، کـم نیسـتند، امـا تعـداد کسـانی کـه واقعـاً برای 
رسـیدن بـه موفقیـت، بـاور، توان و تـالش و پشـتكار را با 
هـم دارنـد، از ایـن تعـداد هـم کمتر هسـتند؛ پـس فقط 
کافی اسـت که به خاطر گذشـته، خود را سـرزنش نكنید 
و بـا یـک بـاور قـوی بـه خـود و توانایی هایتـان و بـا یک 

پشـتكار اساسـی، قدم در راه بگذارید.
بـرای اینكـه در زمان باقـی مانده تا کنكور، ناامید نشـوید 
یـا حرف هـای ناامیـد کننـده دیگـران، شـما را از تـالش 
بـاز نـدارد، فقـط بـه هدفتـان فكـر کنیـد؛ بـه قبولـی در 
کنكـور و چشـم انداز بعـدی زندگی تان. در تمـام روزهای 
باقی مانـده تـا زمـان برگـزاري آزمـون سراسـري، هـدف 
خـود را بایـد طـوری هدایـت کنیـد کـه تـا آخریـن روز 
کنكـور، با فكـر کردن بـه آن، انرژی بگیریـد. هنگامی که 
مصمـم بـه انجـام یـک عمـل می شـوید، تردیدهـا را باید 
کنـار بگذاریـد و کارتـان را شـروع کنید. باید سـعی کنید 
کـه همـان شـخصیت ایـده آل را کـه در ذهنتـان از خود 
سـاخته ایـد در عمـل نشـان دهید. انجـام ایـن کار باعث 
می شـود تا شـوق و ذوق بیشـتری در شـما به وجود بیاید 
و کارتـان را بهتـر انجـام دهید. این احسـاس را کـه دارید 
لحظـه به لحظه به سـمت هـدف نزدیک تر می شـوید، در 
خـود پـرورش دهید. همین حس باعث می شـود تا شـما 
بـا انـرژی و پشـتكار بیشـتری قـدم در ادامـه راه بگذارید. 
هـر وقت طبـق برنامه عمل کرده و خـوب درس خواندید، 
خودتان را تشـویق کنیـد و از اینكه آن قدر فـوق العاده اید 
کـه توانسـته اید در وقـت و زمـان باقـی مانـده، بـا یـک 
همـت مثـال زدنی، قـدم در ایـن راه بگذارید بـه خودتان 
افتخـار کنیـد. ایـن پـاداش دادن هـا و احسـاس دلپذیری 
کـه از عمـل گرایـی خـوب شـما نشـأت گرفته اسـت، به 
شـما انـرژی الزم را برای پیمـودن ادامه مسـیر باقی مانده 
مي دهـد. بـه ایـن تالش شـک نكنیـد و فقط قـدم در راه 
بگذاریـد و بـه جلـو برویـد. مهـم نیسـت کـه دیر شـروع 
کرده ایـد؛ مهـم ایـن اسـت که با یـک  عزم و همـت بلند، 
تصمیـم گرفتـه ایـد کـه در کنكور امسـال با تمـام تالش 

خـود، رتبـه مناسـبی را به دسـت آورید.
      اگر اطرافیان، شما را مأیوس کرده یا با سخنان ناامید 
کننده شـان تـالش کرده اند که باور شـما را برای رسـیدن 
بـه موفقیـت، کم رنـگ جلوه دهنـد و یا آن نهیـب ناامید 
کننـده درونتـان به شـما می گویـد که »موفق نمی شـوی 
و بگـذار بـرای سـال بعد« یـا »بی خیال شـو و بـرو دنبال 
تفریـح«، بـدون اینكه تحت تأثیـر این قبیل القائـات قرار 
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بگیریـد، فقـط بخندیـد؛ خنـده ای از جنس عـزم و اراده و 
همـت، و کاری کنیـد کـه حتـی فراتـر از غیرممكن های 
کنكورهای سـال های قبـل که ممكن شـدند، عمل کنید 
و نامتـان را جـزو داوطلبـان موفـق آزمـون امسـال  ثبـت 

کنید.
   اینكـه تـا چـه حـد در شـروع کار و در ادامـه راه موفـق 
باشـید، بـه هیچ چیز، دقـت کنید به هیچ چیز جز شـما، 
بسـتگی نـدارد. خیلـی از داوطلبان کنكور کـه این آزمون 
را تجربـه کرده انـد، بعدهـا بـه حـال خودشـان افسـوس 
می خورنـد و پیوسـته بـه این موضـوع فكر مـی کنند که 
اگـر بهتر درس می خواندند، اگر بیشـتر تالش می کردند، 
اگر برنامه ریزی درسـتی داشـتند، و صدها اگـر دیگر، االن 
می توانسـتند به هـر آنچه در زمینـه تحصیلی می خواهند 
بـه آن برسـند، دسـت پیـدا کنند؛ پـس اگـر می خواهید 
کـه بـه خودتـان بدهـكار نباشـید، اگـر می خواهیـد کـه 
بعدهـا دچـار درگیری و جنگ بـا »من« درونتان نشـوید 
و اگـر می خواهیـد کـه ایـن اگرهـای بی پایان، شـما را به 
چالـش نكشـد، در ایـن روزهـای باقی مانـده تـا برگـزاري 
آزمـون سراسـري، بـه خوبی تـالش کنید. موفقیت شـما 
بسـتگی به این نكته دارد که بدانیـد و بخواهید، و امیدوار 
باشـید کـه مرحلـه بـه مرحلـه پیشـرفت مي کنیـد. باید 
طـوری تـالش کنید کـه دیگـر باالتر از تالش شـما طبق 
توانایی هایتـان وجود نداشـته باشـد. یادتان باشـد که اگر 
عـزم خودتـان را جـزم کرده ایـد و بـاور داریـد کـه موفـق 
می شـوید، مهم نیسـت که کی وارد زمین بازی شـده اید، 
مهـم این اسـت کـه به خوبـی بدویـد و بروید جلـو و گل 

بزنیـد؛ همین !
ممكن اسـت که در مسـیر رسـیدن به هدف، خسته شده 
و از ادامـه کار بـاز بمانیـد. موضـوع این اسـت کـه چیزی 
که باعث می شـود حرکت شـما، پایدار و مسـتمر نباشـد، 
ایـن نیسـت که شـما عـادت بـه مطالعه با سـاعت بـاال و 
برنامه ریـزی منظـم نداریـد، بلكـه دلیلـش آن اسـت کـه 
شـما انگیـزه و احسـاس قدرتمند اسـتفاده از این تـوان را 
در خودتـان بـه وجـود نمی آوریـد. انسـان، موجود عجیب 
و پیچیـده اي اسـت کـه می توانـد در فواصـل زمانـی کم، 
کارهـای فـوق العـاده ای انجـام دهـد. پیش شـرط ایـن 
موضـوع، بـه وجود آوردن یک احسـاس خـوب و یک باور 
زیبـا از خودتـان و توانمندی هایتـان در خـود اسـت. برای 
ایجـاد یـک حس خوب در ایـن روزها، قبـل از مطالعه هر 
قسـمت، کمـی تمرکز کنیـد، بـا خودتان خلـوت کنید و 
خودتـان را، آن گونـه کـه دوسـت دارید در شـرایط بعد از 
کنكـور باشـید، تصـور کنیـد. این احسـاس، به شـما یک 
انگیـزه عالـی می دهـد که بـا انرژی بیشـتری قـدم در راه 
بگذاریـد. شـاید در ابتـدا کاری کـه بایـد انجـام شـود، از 
نظـر شـما سـخت باشـد، اما با یـک  حس خـوب و انرژی 

مثبـت و تمرکـز و دقـت، بـه خوبـی می توانیـد رو به جلو 
حرکـت کنید. 

      بـرای اینكـه در ادامـه راه، از خـود و تالشـتان یـا 
کمـی زمـان ناامیـد نشـوید، مثبـت اندیـش و مثبت گـرا 
باشـید و به جای اسـتفاده از الفاظی مثل »از االن بخوانم 
چـه فایـده، من که یـازده مـاه چیـزی نخوانـده ام. از االن 
بخوانـم بـاز هـم نمی فهمـم، اصـاًل بـه درد نمی خـورد، 
بچه هـای دیگـر دارنـد جمع بنـدی می کننـد و مـن تـازه 
دارم شـروع می کنـم. می دانـم کـه یـاد نمی گیـرم و ...« 
کـه مغزتـان را بـه سـمت یـاد نگرفتـن و نخواندن سـوق 
می دهـد، از الفاظـی اسـتفاده کنیـد تـا بتوانید بـه خوبی 
سـوخت و انـرژی الزم را بـرای مطالعـه و آمادگـی کامـل 
پیـدا کنیـد. بـا خود بگوییـد: »من مطمئنم که بـرای این 
قسـمت از مبحث، نیم سـاعت زمان می گـذارم و جمعش 
می کنـم. مطمئـم کـه یكـی از بهتریـن اوقاتـي کـه مـی 
خواهـم فیزیـک بخوانـم همیـن زمـان هسـت، ببین چه 
جـور بـا یـک بـار خوانـدن، تـا خود کنكـور همـه مطالب 
تـو ذهنـم می مانـد، مطمئنـم کـه آن را یـاد می گیـرم  و 
...«. همین سـیگنال های مثبت، ذهن را به سـمتی سـوق 
می دهـد کـه برنامـه چنـد دقیقه دیگـر به خوبـی ثبت و 
ضبـط می شـود. ایـن موضوع، وقتی تشـدید می شـود که 
بارهـا و بارهـا در فواصلـی از مطالعـه، بازهـم بـه خودتان 

انـرژی مثبـت دهید. 
    درسـت اسـت که تصمیم بسـیار سـختی گرفته  و قدم 
در راه مشـكلی گذاشـته اید، امـا آنچه مهم تر اسـت، توان 
و نیـروی خـارق العـاده شماسـت کـه بایـد از وجودتـان 
بیرون بكشـید و آن را به کار بگیرید. باید سـعی کنید که 
باورتـان را بـه خوبـی تقویت کنید و خـود را، از تمام آنچه 
کـه ناراحت و ناامیدتان می کنـد، آزاد و رها کنید. وقتی با 
تصـور مثبت، قبل از مطالعه، احسـاس قـدرت و توان زیاد 
و تمرکـز فـوق العاده به دسـت می آید، پس چـرا ذهنتان 
را بـرای ایـن احسـاس آمـاده نكنیـد و چرا بـه ذهن خود 
خدمتـی به این کوچكـی نكنید؟! روان شناسـان معتقدند 
کـه  بـا تقویت حـس و حال، بهره هوشـی انسـان باال می 
رود و او می توانـد کارهـای سـخت و مشـكل را بـه راحتی 

انجـام دهد. 
کنكـور، یـک آزمـون مثل تمـام آزمون هاسـت. مهـم این 
نیسـت کـه از چه زمانـی می خواهیـد وارد میدان شـوید، 
مهـم این اسـت که تصمیم گرفته اید قـدم در راه بگذارید، 
مهـم این اسـت که خـود و توانایی هایتان را بـاور کرده اید، 
مهـم ایـن اسـت کـه گرچـه دیـر وارد بـازی شـده اید، اما 
می خواهیـد کـه یـک نفـس دویده و بـه خودتـان مدیون 
نباشـید و بـه خودتـان ایمـان داشـته باشـید؛ بـه اینكـه 
موجـودی هسـتید کـه کل سیسـتم جهـان خلقـت و 
کائنـات، منتظـر این اسـت تا بداند که شـما چـه خواهید 

خواسـت و در راه تحقـق هدفتـان، چگونـه قـدم در راه 
خواهیـد گذاشـت و چـه کارهایـی را انجـام خواهیـد داد. 
بـاور کنیـد کـه خـارق العـاده بـودن سـخت نیسـت، اگر 
خودتـان بخواهیـد، و وقتـی که شـما بخواهیـد، همه دنیا 

هـم بـاور خواهنـد کـرد کـه شـما خارق العاده اید.
بـرای اینكـه از ایـن زمـان باقی مانـده تا آزمون سراسـري 
بـه خوبـی اسـتفاده کنیـد، برنامـه خوبـی بـرای خودتان 
تنظیم کنید و از اینكه مباحث خوانده نشـده زیاد اسـت، 
دلهـره و تـرس به خـود راه ندهیـد. در برنامـه خودتان به 
نقـاط ضعـف و قوتتـان، به بودجه بنـدی سـؤاالت کنكور، 
بـه مباحـث مهـم هـر درس، بـه تسـت های سـال قبـل 
و مـواردی مثـل اینهـا توجـه کنیـد. کارهـا را در ذهنتان 
مرتـب کـرده و شـروع بـه مطالعه کنیـد. اگر باور داشـته 
باشـید، نتیجـه کارتـان شـگفت انگیز خواهـد شـد؛ پـس 
کار خودتـان را بـه صـورت عالـی انجـام دهیـد و کاری به 
حرف هـای ناامید کننـده دیگران و نـرم افزارهای تخمین 
رتبه نداشـته باشـید. به خـودت بقبوالنید کـه چند هفته 
بسـیار بسـیار عالی را می خواهیـد تجربه کنیـد، و طوری 
تـالش کنید کـه هیچ مانع و مشـكلی نتواند سـّد راهتان 
شـود. هـرگاه بـه موانعي رسـیدید خـدا را شـكر کنید که 
شـما را شایسـته تحمـل و چیـره شـدن بـر مشـكالت و 
گـذر از ایـن موانع و سـختی ها دانسـته اسـت. بدانید که 
خـدا کمـک کـرده تا شـما تصمیـم مهمـی بگیریـد و او، 
خودش شـما را کمـک خواهد کرد تـا وارد فصل جدیدی 
از زندگی تـان شـوید؛ فصلـی که در آن، شـما را به سـمت 
تكامـل و کمال پیـش می برد؛ فصلی کـه نتیجه اش لذتی 

اسـت که تـا ابـد در ذهن شـما خواهـد ماند. 
در پایـان بایـد بـه مهم ترین نـكات این راه اشـاره کنیم، و 
آن ایـن اسـت کـه وقتی قـدم در راه می گذاریـد، مهربانی 
و قـدرت خـدا را فرامـوش نكنید و از او کمـک بخواهید و 
راضـی به رضای خدا باشـید. بگذارید تا عشـق خداوندی، 
تمـام وجودتـان را دربرگیـرد و بـه شـما نیـروی تـازه اي 
ببخشـد. خدا به شـما کمـک خواهد کرد و آنچـه را که به 
صـالح شـما در زندگی تان باشـد، میسـر خواهد نمـود. با 
ایـن حـس، اگر روی چند درس، چند مبحث و حتی چند 
تسـت، سـرمایه گذاری کنیـد و فقط به آنهـا توجه کنید، 
بـاز هـم می توانیـد موفق شـوید. اگـر از عملكـرد خودتان 
تـا االن راضـی نبوده ایـد یـا اگـر نگرانید که قسـمت هایی 
از ایـن زندگـی تحصیلی یكسـاله آمادگی بـرای کنكور را 
کـه واقعـاً خودتان را دسـت کم گرفته اید، باعث شكسـت 
شـما شـود، نگران نباشـید؛ خودتان باشـید و بـا توکل به 

خـدا و بـدون هیچ واهمـه اي به پیـش بروید. 
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 اطالعيه، گزارش خربى، گفت و گو، آشنايى با رشته هاى دانشگاهى، آگهى و ... به

 فراخور برنامه زماىن آزمون ها، با مخاطبان جوان خود )دانش آموزان سال هاى آخر

 دبريستان يا دانشجويان دوره هاى كارداىن، كارشناىس، كارشناىس ارشد، داوطلبان

 آزمون رسارسى، كارشناىس ناپيوسته، كارشناىس ارشد و دكرتى( همراه مى شود و

 در جهت راهناميى آنها به منظور ثبت نام و رشكت در آزمون هاى مختلف كه از

.سوى سازمان سنجش برگزار مى گردد گام برمى دارد

 هفته نامه پيك سنجش، در بيست و ششمني سال فعاليت خود، به مين همراهى

 و همگامى مخاطبان پرشور و نشاط خود به آينده اميدوار است و همواره به

.شادكامى و موفقيت اين عزيزان مى انديشد

عكـس ها طـرح ها،  مى تواننــد  عالقه مندان  و  بازديدكننـدگان    ،خواننـدگاـن، 

 PEYK@SANJESH.ORG :مطالب، انتقـاد ها و پيشنهـادهاى خود را به نشـاىن

 .ارسال منايند

 :نشانی سایت  
peyk.sanjesh.org
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قسمت هایي از كتاب درسي كه در آزمون سراسري سال 1400 نباید از آنها سؤال طراحي شود

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

فهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال 1400
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 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 مصوبات بیست و چهارمین جلسه شوراي سنجش
و پذیرش دانشجو مورخ 1399/7/22  

و همچنین منابع سؤاالت آزمون سراسري  سال 1400 

الفـ  دروس عمومی 

مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

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

2- عربی

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

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

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

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

علوم انسانی  برای دیپلمه های علوم و معارف 
اسالمی

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

3- فرهنگ و معارف اسالمی

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

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

عمومی گروه آزمایشی 
علوم انسانی

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

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

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

4- زبان انگلیسی
97دهم110230زبان خارجی )1(

98یازدهم111230انگلیسی )2(
99دوازدهم112230انگلیسی )3(

بدین وسیله به اطالع مي رساند که در آزمون سراسري سال 1400 مطابق مصوبات بیست 
و چهارمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 1399/7/22 مقررات ذیل اجرا 

می شود.
1- میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1400 همانند سال 1399 
حداکثر 30 درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و دروس موثر سوابق 

تحصیلی آزمون سال 1400 همانند سال 1399 است.
2- مصوبه هفدهمین جلسه مورخ 97/12/26 شورای سنجش و پذیرش دانشجو مجدداً 
تأیید شد و از آزمون سراسری سال 1400 و بعد از آن، سنجش فقط با یک آزمون و بر 

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

1، 2 و 3«، منابع دروس امتحانی »زبان عربی عمومی و تخصصی« کتاب های »عربی، زبان 
قرآن 1، 2 و 3« و منابع درس امتحانی »تاریخ« کتاب های »تاریخ اسالم 1 و 2 و تاریخ 3 
)ایران در دوره اسالمی(« درنظر گرفته می شود. در زمان ثبت نام آزمون سراسری در گروه 
آزمایشی علوم انسانی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسالمی باید انتخاب کنند که 
صرفاً به یكی از دفترچه سواالت عمومی و تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی از »منابع 
دیپلم علوم انسانی« پاسخ می دهند یا به دفترچه سواالت گروه آزمایشی علوم انسانی که 
»منابع چهار درس الهیات و معارف اسالمی، زبان عربی عمومی و تخصصی و تاریخ آن«، 

کتاب های دیپلم علوم و معارف اسالمی است.
با توجه به موارد فوق، فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسری سال 1400 بر اساس نظام 

3-3-6 به شرح جداول ذیل است.
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بـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسکد کتابنام کتاب نام درس

1- ریاضیات

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

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

99دوازدهم112215ریاضیات گسسته 

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

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

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

98یازدهم111237زمین شناسی 1- زمین شناسی

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

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

4- فیزیک
97دهم110214فیزیک  )1(
98یازدهم111244فیزیک )2( 
99دوازدهم112244فیزیک )3( 

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

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

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

97دهم110221اقتصاد 2- اقتصاد

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

4- زبان عربی

97دهم110207عربی، زبان قرآن )1(
98یازدهم111207عربی، زبان قرآن )2(
99دوازدهم112207عربی، زبان قرآن )3(
97دهم110208عربی، زبان قرآن )1(

دیپلمه های علوم و 
معارف اسالمی 98یازدهم111208عربی، زبان قرآن )2(

99دوازدهم112208عربی، زبان قرآن )3(

5- تاریخ

97دهم110219تاریخ )1( ـ ایران و جهان باستان
ـ از بعثت پیامبر اسالم تا پایان  تاریخ )2( 

98یازدهم111219صفویه
99دوازدهم112219تاریخ )3( ایران و جهان معاصر

97دهم110233تاریخ اسالم )1( 
دیپلمه های علوم و 

معارف اسالمی 98یازدهم111233تاریخ اسالم )2( 
99دوازدهم112233تاریخ )3( ـ ایران در دوره اسالمی

6- جغرافیا
97دهم110218جغرافیای ایران

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

7- علوم اجتماعی
97دهم110220جامعه شناسی )1(
98یازدهم111222جامعه شناسی )2(
99دوازدهم112222جامعه شناسی )3(

98یازدهم111226فلسفه 8- فلسفه
99دوازدهم112226فلسفه )2(

97دهم110223منطق9- منطق
98یازدهم111224روانشناسی10- روانشناسی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 	 	 	 	
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