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متعاقبًا اعالم خواهد شدكاردانی به كارشناسي ناپیوسته

متعاقبًا اعالم خواهد شدكاردانی نظام جدید )دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات غیرانتفاعی(

 تاریخ های پیشنهادی برای ثبت نام و برگزاری آزمون های ورودی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در  سال 1400 
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همراه با شما تا آزمون سراسري )1(

فرارسیدن ایام فاطمیه و سالروز 
شهادت حرضت زهرای اطهر)س( 

بر متام مسلامنان تسلیت باد

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

امکان مجدد ویرایش وضعیت بومي 
هشتمین آزمون استخدامی كشور 

در سال 1399

از سوی سازمان  سنجش  اعالم شد:

 تاریخ  و نحوه  برگزاري دوره های 

153 تا 158 آزمون تولیمو

برای رسیدن به موفقیت :

انگیزه های درونی و بیرونی را جدی بگیرید

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص :

 زمان ویرایش اطالعات ثبت نامي
متقاضیان آزمون  كارشناسي ارشد سال 1400 

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

رئیس مركز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور، 
زمان و نحوه ثبت نام آزمون زبان دكتری تخصصی 
)ETPNU( این دانشگاه را دی و اسفند ماه 99 

اعالم كرد.
دکتر معصومه حسینی گفت: سی و سومین دوره آزمون 
زبان دکتری تخصصی )ETPNU( دانشگاه پیام نور، 
الکترونیکی در  به صورت  ماه  روز سه شنبه 3۰ دی 
مراکز استان های: همدان، یزد، کرمان، آذربایجان شرقی، 
اصفهان، فارس، خراسان رضوی، مازندران، خوزستان، 

تهران، سیستان و بلوچستان و ایالم برگزار می شود.
وی اعالم کرد: آزمون دوره سی و چهارم نیز، در صورت 
موافقت ستاد مقابله با کرونا، روز یکشنبه 1۰ اسفندماه 

سال جاری برگزار می شود.
رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور، با عنوان اینکه 
مراکز مجری برگزاری آزمون دوره سی و چهارم متعاقباً اعالم 
افزود: متقاضیان شرکت در سی و سومین دوره  می شود، 
آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور، از 13 لغایت25 
دی ماه سال جاری فرصت دارند به صورت الکترونیکی و 
 از طریق پرتال دانشگاه پیام نور ـ مرکز سنجش و آزمون 
 )http://azmoon.pnu.ac.ir/Portal/Home( 

برای ثبت نام در این آزمون اقدام کنند.
از 27  را  آزمون  این  کارت  پرینت  دریافت  زمان  وی 

لغایت 3۰ دی ماه اعالم کرد.
دکتر حسینی خاطرنشان کرد: هزینه ثبت نام در این 
آزمون، باید به صورت الکترونیکی در هنگام ثبت نام و از 
طریق سایت پرداخت شود و داوطلبان باید دقت داشته 
باشند که به هیچ وجه مبلغ ثبت نام در این آزمون را به 

صورت دستی و از طریق شعب بانک پرداخت نکنند.
کسب  منظور  به  متقاضیان  گزارش،  این  اساس  بر 
اطالعات بیشتر یا رفع مشکالت احتمالی، می توانند با 

شماره تلفن: 22458297-۰21 تماس حاصل کنند.
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حضرت فاطمه زهرا )س( فرمودند: 
و  سعادت ها  تمام  واقعیِت  و  حقیقت  همانا 
در  )ع(  علي  امام  دوستي  در  رستگاري ها، 

زمان حیات و پس از رحلتش خواهد بود.

زنان،  سّیده  سپردن  خاك  به  ]هنگام 
فاطمه علیهاالسالم فرمود:[ 

درود بر تو اي فرستادة خدا ! از من و دخترت 
دیگران(  )از  زودتر  و  آرمیده،  کنارت  در  که 
به تو رسیده. اي فرستادة خدا ! مرِگ دختر 
گرامي ات، عناِن شکیبایي از کفم گسالنده، و 

توان خویشتنداري ام نمانده.

حضرت فاطمه زهرا )س( فرمودند: 
خداي تعالي ایمان را براي پاکیزگي از شرک 
و  تکّبر  از  دوري  براي  را  نماز  و  داد،  قرار 

خودخواهي، واجب کرد.

اکنون در دهة نخست دي ماه قرار داریم و تا زمان 
اواسط  آزمون سراسري سال 14۰۰ که در  برگزاري 
تیرماه سال آینده برگزار مي شود، براي داوطلبان این 
آزمون مهم و سرنوشت ساز، حدود شش ماه و چند روز 
فرصت باقي مانده است. به همین خاطر، مناسب دیدیم 
که هر از گاهي و به فراخور فرصتي که دست مي دهد، 
این ستون را به مباحثي راجع به آمادگي براي کنکور 

اختصاص دهیم. 
این مطالب، حاصل تأمالتي چند است که براي استفاده 
داوطلبان گسترده این آزمون مهم، در اینجا مي آوریم:

علي  امام  حضرت  متقیان  موالي  فرموده  به  بنا   -1
آنها  بنابراین،  درگذرند؛  ابرها  چون  »فرصت ها  )ع(: 
از  ماه  از سه  تاکنون که بیش  اگر  را دریابید«؛ پس 
سال تحصیلي گذشته است، سرعت عبور زمان را به 
طور محسوس درنیافته اید، اکنون آن را دریابید و در 
این شش ماه و چند روز باقي مانده تا موعد برگزاري 
آزمون سراسري 14۰۰، با برنامه ریزي، از فرصت هاي 
باقي مانده براي آمادگي همه جانبه به منظور موفقیت 

در این آزمون، به طور کامل استفاده کنید. 
خوانده  دروس  شده،  خوانده  دروس  جمع بندي   -2
نشده یا دروسي که آنها را چند بار دوره کرده اید، کار 
بسیار الزمي است که اکنون باید به انجام آن بپردازید. 
انجام این کار بدان خاطر الزم به نظر مي رسد که پس 
از بررسي آن متوجه شوید که در کدام درس ها قوي، 
در چه دروسي متوسط و در کدام یک از دیگر دروس، 
مطابق  همین طور  و  آن  اساس  بر  و  ضعیف هستید 
از  ضرایب هر درس در آزمون سراسري، که معموالً 
عدد 1 تا 4 شدت و ضعف دارد، با مطالعه و فراگیري 

عمیق، آنها را پیش ببرید. 
3- طبقه بندي دروس و به صورت منظم و شبکه اي 
خواندن هر درس، از دیگر مواردي است که رعایت آن 
از سوي داوطلبان، واجب و الزم به نظر مي رسد؛ به 
دیگر سخن، به صورت تفنني و »از هر دري سخني« 
و کشکول وار مطالعه نکنید. این گونه مطالعه دروس و 
به صورت غیر طبقه بندي شده جلو رفتن، اگر ضرري 
براي هدف شما و راه رسیدن به آن هدف نداشته باشد 
)که دارد(، قطعاً سودي نیز برایتان در بر نخواهد داشت. 
4- نه، اختصاص تمام ساعت هاي مفید یک داوطلب 
در یک شبانه روز به خواندن دروس )بدون تعیین هیچ 
وقتي براي خواب و استراحت کافي(، اثر بخش مي تواند 
مقوله  این  به  اندک  ساعات  اختصاص  نه،  و  باشد، 
)مطالعه دروس( مي تواند در این زمینه، مفید باشد؛ 

بلکه آن چیزي که در این راه، ما را یاري خواهد رساند، 
ایجاد تعادل در ساعات مطالعه، تفریح، استراحت و در 

کنار خانواده بودن است.
5- پرداختن به افکار مشوش و اضطراب آلود و دامن 
یا  پذیرفته شدن  زمینه  استرس در  به هرگونه  زدن 
نشدن در آزمون سراسري در این ایام، به نوعي، از بین 
بردن آرزوهاي معقول و منطقي یک داوطلب است؛ 
گستره  و  مغز  سلول هاي  تمام  که  کنید  سعي  پس 
ذهن خود را در این موقعیت زماني حساس، معطوف 
به درس خواندن عمیق و هدفمند کنید و از راه دادن 
دایره ذهن خود  به  اوهام  مضر،  و  این گونه خیاالت 

جلوگیري نمایید.
6- مسأله انتخاب رشته تحصیلي و اینکه در صورت 
مجاز به انتخاب رشته شدن، چه رشته هایي را انتخاب 
اولویت هاي  جزو  را  دانشگاه ها  از  یک  کدام  و  کنم 
یک  مسائل  مهم ترین  از  دهم،  قرار  خودم  انتخابي 
داوطلب آزمون سراسري است؛ اما به یاد داشته باشید 
که زمان اندیشیدن به این گونه مسائل، حال حاضر 
نیست و مي توان به آن در زمان مناسب خود، که پس 
از برگزاري آزمون سراسري است، به طور عمیق فکر 

کرد و با دیگران در این زمینه به مشاوره پرداخت.
7- نکته مهم دیگر در این زمینه، که یاد کردن آن در 
این سطور، الزم به نظر مي رسد، مسأله رقابت تحصیلي 
است. در اینکه رقابت تحصیلي در جاي خود براي هر 
یک از داوطلبان، شورآفرین، انرژي  بخش و هیجان انگیز 
است، هیچ شکي نیست؛ اما باید در نظر داشت که نباید 
این حّس رقابت و پرداختن بیش از اندازه به آن، ما را 
از هدف اصلي مان دور کند و از راه مستقیم به بي راهه 
هدایت نماید. به یاد داشته باشید که »حاشیه« ها، هر 
چقدر هم که هیجان انگیز و فرح بخش باشند، نباید ما 
را از »متن«، که در اینجا آمادگي جدي براي شرکت 
در آزمون سراسري سال 14۰۰ است، منحرف نمایند. 
ذات  از  استعانت  و  آفرینش  منشأ  به  بردن  پناه   -8
و  نیکو  امر  حال،  همه  در  عالم،  پروردگار  الیتناهي 
گاهي  لحظات،  و  ایام  این  در  اما  است؛  پسندیده اي 
خوب است که بیشتر از زمان معمولي، که در شبانه روز 
براي به جا آوردن عبادات روزانه سپري مي کنیم، اوقات 
ویژه دیگري را نیز، به ویژه در سحرگاهان، به راز و 
نیاز کردن با ربّ العالمین اختصاص دهیم و از او توفیق 

ادامه راهمان را بجوییم. 
موفق باشید

همراه با شما تا آزمون سراسري )1(
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فراخوان جشنواره »كتاب سال دانشجویی«
فراخوان بیست  و هشتمین جشنواره ملی »كتاب 

سال دانشجویی« اعالم شد. 

روابط عمومی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی اعالم کرد: 
دانشجویان مؤلف و مترجم، تا  28 اسفند 1399 فرصت 
دارند آثار خود را به دبیرخانه دائمی جشنواره ملی کتاب 

سال دانشجویی ارسال کنند.
بر اساس این فراخوان، دانشجویان تمامی رشته ها و مقاطع 
تحصیلی دانشگاهی و طالب مقاطع تحصیلی سطح 2 و 
3 می توانند آثار خود را به تعداد نامحدود و بر اساس شرایط 
ذیل در شش گروه اصلی شامل: فنی و مهندسی، علوم پایه، 
علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پزشکی و 
دامپزشکی، هنر و معماری و دو بخش ویژه و بین الملل به 

دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
زمان  با  دانشجو  تحصیل  دوره  همزمانی  اساس،  این  بر 
کتاب  عمومی  مشخصات  بودن  دارا  اثر،  انتشار  و  چاپ 
وزارت  از  وصول  اعالم  داشتن  شده،  منتشر  اثر  برای 
ابتدای سال  از  کتاب  انتشار  اسالمی،  ارشاد  و   فرهنگ 

98 تا پایان 99، ثبت نام اینترنتی، ارسال دو جلد از کتاب 
به دبیرخانه و ارسال نسخه ای از متِن زبان اصلی آثار ترجمه 
 شده، از جمله شرایط شرکت در جشنواره ملی کتاب سال 

دانشجویی است.
پس  سال  دو  حداکثر  که  دانش آموختگانی  همچنین 
شده  یاد  زمانی  بازه  در  را  خود  کتاب  فارغ التحصیلی   از 
)98-99( به چاپ رسانده اند، نیز می توانند در این جشنواره 

شرکت کنند.
دبیرخانه  به  ارسال شده  الکترونیک  کتاب های  ضمناً 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مجوز  دارای  باید  نیز  جشنواره 

اسالمی و هولوگرام باشند.
بازگردانده  دریافت  شده  آثار  که  است  یادآوری  به  الزم 
نخواهند شد و به آثار برگزیده ای که از سوی بیش از یک 
نفر تألیف یا ترجمه شده اند، صرفاً یک جایزه تعلق خواهد 

گرفت.
بر اساس این فراخوان، ناشران نیز می توانند آثار دانشجویی 
خود را به همراه فرم ثبت نام اینترنتی، به دبیرخانه جشنواره 

مراسم  در  کنند. ضمناً  ارسال  دانشجویی«  »کتاب سال 
پایانی این جشنواره، از ناشرانی که اهتمام جدی در نشر 
دبیرخانه،  مالک های  اساس  بر  و  داشته  دانشجویی  آثار 
بهترین شکل مشارکت را در جشنواره داشته اند، تجلیل 

خواهد شد.
گفتنی است که بخش ویژه بیست  و هشتمین جشنواره 
»اقتصاد  موضوعات  دانشجویی«، به  سال  »کتاب  ملی 
»اخالق  شفاهی«،  »تاریخ  داخلی«،  تولید  و  مقاومتی 
حرفه ای« ، »مطالعات نشر«، »کتاب و کتابخوانی« و »علوم 

انسانی اسالمی«  اختصاص دارد.
در این دوره، برای نخستین بار بخش بین الملل به جشنواره 
اضافه شده است و این بخش به دانشجویان خارجی که در 
موضوع »ایران« کتاب نوشته اند، اختصاص پیدا کرده است. 
موضوع ایران زیر موضوعاتی مانند: ایران شناسی، گردشگری، 
دین ، سنن و آداب، اندیشمندان ایرانی، معماری و هنر 

ایرانی و ... را در برمی گیرد.
این جشنواره هر سال همزمان با »هفته کتاب جمهوری 
فضای  در  علمی  نشاط  ایجاد  هدف  و با  اسالمی ایران« 
دانشگاهی کشور، شناسایی و حمایت از دانشجویان نوقلم 
و صاحب اندیشه، معرفی و تجلیل از ناشران فعال در زمینه 
آثار دانشجویی و تقویت روحیه تتبع و پژوهش دانشجویان  

برگزار می شود.
سامانه  طریق  از  ثبت نام  از  پس  می توانند  عالقه مندان 
از اصل  به آدرس:  www.isba.ir، دو نسخه  اینترنتی 
پستی  آدرس  به  اینترنتی،  ثبت نام  فرم  همراه  به  را  اثر 
دبیرخانه این جشنواره در تهران،  خیابان انقالب، خیابان 
فخر رازی، خیابان شهدای ژاندارمری، پالک72، صندوق 
پستی: 1163-13145 سازمان انتشارات جهاددانشگاهی 
ارسال کرده و برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 

66952727 تماس بگیرند.

از سوی سازمان امور دانشجویان:
تاریخ جدید برگزاری آزمون 

زبان MSRT اعالم شد

برگزاری  جدید  تاریخ  دانشجویان،  امور  سازمان 
آزمون MSRT را اعالم كرد. این آزمون در صورت 

نبودن منع برگزاری، 26 دی ماه برگزار می شود.
سازمان امور دانشجویان، خطاب به داوطلبان ثبت نام شده 
در آزمون آبان ماه MSRT که به دلیل محدودیت های 
اعالم شده از سوی ستاد ملی مدیریت کرونا لغو شده بود، 
آزمون ها،  برگزاری  منع  نبودن  در صورت  که  کرد  اعالم 
آزمون فوق در روز جمعه تاریخ 26 دی 99 برگزار می شود.

انجام  این آزمون قباًل  یادآوری است که ثبت نام  به  الزم 

شده و ثبت نام جدید انجام نمی شود. ضمناً تاریخ برگزاری 
و ثبت نام آزمون جدید، بعد از برگزاری آزمون فوق اعالم 

می شود.

 از سه شنبه ۹ دی ماه )فردا( آغاز می شود: 
ثبت نام پذیرش براساس سوابق تحصیلی 

كارشناسی ناپیوسته بهمن ماه 99 در دانشگاه آزاد 

صرفًا  دانشجو  پذیرش  رشته  انتخاب  و  ثبت نام 
كارشناسی  مقطع  در  تحصیلی  سوابق  اساس  بر 
اسالمی،  از  آزاد  دانشگاه   99 ماه  بهمن   ناپیوسته 

سه شنبه 9 دی ماه )فردا( آغاز می شود.
ثبت نام و انتخاب رشته آن دسته از رشته های تحصیلی 
دانشگاه آزاد اسالمی در مقطع کارشناسی ناپیوسته نیمسال 
دوم، که پذیرش آنها صرفاً براساس سوابق تحصیلی است، 

از سه شنبه 9 دی ماه آغاز می شود.
با  )فردا(  ماه  روز سه شنبه 9 دی  از  می توانند  داوطلبان 
مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی 
نشانی: http://azmoon.org ابتدا  به  دانشگاه  این 
دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت کرده و پس از مطالعه 
و کسب آگاهی، در صورت تمایل و داشتن شرایط، با تهیه 
کارت اعتباری نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در این 

پذیرش اقدام کنند.

نحوه دریافت وام شهریه دانشگاه جامع
 علمیـ  كاربردی اعالم شد

ـ  علمی  جامع  دانشگاه  دانشجویان  امور  مدیركل 
اول  نیمسال  شهریه  وام  دریافت  نحوه  كاربردی، 
تحصیلی 1399 - 1400 دانشجویان این دانشگاه را 

اعالم كرد.
دکتر همایون روحیان، مدیر کل امور دانشجویان دانشگاه 
جامع علمیـ  کاربردی، نحوه دریافت وام شهریه دانشجویان 

این دانشگاه را اعالم کرد.
مدیرکل امور دانشجویان دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی 
افزود: دانشجویان این دانشگاه، برای دریافت وام شهریه 
نیمسال اول تحصیلی خود به مبلغ ده میلیون ریال، که 
از سوی صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می شود، الزم 
است تا تاریخ 15 دی ماه به مسؤول رفاه مرکز آموزش 

خود مراجعه کنند.
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اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره:

 تاریخ  و نحوه  برگزاري آزمون )الکترونیکي(

)Tolimo( زبان انگلیسي پیشرفته تولیمو 

دوره های 153، 154، 155، 156، 157 و 158
ـــرفته  ـــی پیش ـــان انگلیس ـــون زب ـــرکت در آزم ـــان ش ـــالع متقاضی ـــه اط ـــیله ب بدین وس
ــه روش  ــوق، بـ ــون فـ ــی 158 آزمـ ــای 153 الـ ــه دوره هـ ــاند کـ ــو مي رسـ تولیمـ
الکترونیکـــي، مطابـــق جـــدول ذیـــل برگـــزار خواهـــد شـــد. ضمنـــاً آن  دســـته از افـــرادی 
ـــه از  ـــرر، ک ـــان مق ـــد در زم ـــون هســـتند، می توانن ـــن آزم ـــرکت در ای ـــه متقاضـــي ش ک
ـــام  ـــه ثبت ن ـــبت ب ـــردد، نس ـــالم می گ ـــازمان اع ـــن س ـــانی ای ـــق درگاه اطالع رس طری

ـــد. ـــدام نماین در آن اق
جدول زمان بندی برگزاری آزمون تولیمو 

روزتاریخدورهماه

دی
سه شنبه15399/1۰/۰9

سه شنبه15499/1۰/23

بهمن
سه شنبه15599/11/۰7

سه شنبه15699/11/28

اسفند
سه شنبه15799/12/۰5

سه شنبه15899/12/19

       آدرس مراكز محل برگزاری آزمون 
آدرسنام مركز برگزاری

سازمان سنجش آموزش 1
كشور

تهران، خیابان كریم خان زند، بین خیابان های استاد نجات اللهي و 
iBT سپهبد قرني، پالك 204، طبقه همکف، سالن

2
تهران - مركز سنجش 

وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکي

تهران، خیابان آزادي، بین خیابان های اسکندري شمالي و دكتر 
قریب، روبروي پارك اوستا، پالك 131

تهران - پردیس شماره 2 3
تهران، شهرك اكباتان، فاز 3، جنب بیمارستان صارمدانشگاه شهید بهشتی

تهران، شهرك غرب، بلوار فرحزادی، بلوار حسن سیف، روبروی تهران - كانون زبان ایران4
كوچه 22

تهران - مؤسسه آموزش 5
عالی آزاد اندیشه معین

تهران، بزرگراه یادگار امام جنوب، نرسیده به فرحزاد، خیابان 
ایثارگران شمالی، نبش كوهسار سوم، شماره 36

مشهد - مؤسسه آموزش 6
عالی آزاد اندیشه معین

مشهد، بلوار سجاد، چهار راه گلریز، برج آفتاب )ساختمان بانک 
آینده(، طبقه 9 - تلفن: 37661750 -051

اصفهان – دانشگاه صنعتی 7
اصفهان

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، كتابخانه مركزی، طبقه همکف
تلفن: 33913668 - 031

كرمان – دانشگاه شهید 8
باهنر كرمان

 ،W انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر كرمان، ساختمان
سایت صبا

تلفن: 31323020 - 034

یـادآوری 1: متقاضیـان الزم اسـت منحصـراً بـه مرکـزي کـه در زمـان ثبت نـام آن را 
انتخـاب نموده انـد، مراجعـه نمایند؛ چون در سـایر مراکـز از آنها آزمون بـه  عمل نخواهد 

آمد.
یـادآوری 2: متقاضیان براي شـرکت در جلسـه آزمون می بایسـت سـاعت: 7:3۰ صبح 
روز برگـزاری آزمـون، به مرکز  برگـزاري، که در زمان ثبت نام انتخـاب نموده اند، مراجعه 
نماینـد. ضمنـاً متقاضیـان حتماً قبـل از شـروع فرآیند آزمـون )سـاعت 8:۰۰ صبح( در 
محـل حـوزه امتحانـي مربوطـه، حضـور داشـته باشـند؛ زیـرا عـدم حضـور بـه  موقع تا 
فرآینـد آزمـون و تأخیـر بیـش از 15 دقیقـه، منجر به لغـو آزمون متقاضی خواهد شـد. 

الف – شرایط و مدارک مورد نیاز برای شركت در آزمون:
از آنجایـي کـه ایـن آزمـون به صـورت الکترونیکـي و از طریـق رایانـه برگـزار مي گـردد، 
بـراي متقاضیـان، کارت ورود بـه جلسـه آزمـون پیش بیني نشده اسـت و نیازي بـه ارائه 
کارت شـرکت در جلسـه آزمـون در ایـن روش نیسـت و متقاضیان می بایسـت با یک یا 
دو کارت شناسـایی معتبـر )شـامل: کارت ملی هوشـمند، شناسـنامه عکـس دار جدید، 
گذرنامـه، گواهینامـه رانندگـی و کارت پایـان خدمت )بـرای آقایان((، به حـوزه امتحانی 

ذی ربط مراجعـه نمایند.
 آزمون زبان انگلیسـي پیشـرفته )Tolimo(، شـامل دو مرحله تستي و تشریحي است، 
کـه متقاضیـان بایـد با اسـتفاده از رایانه )کامپیوتر(، پاسـخ سـؤاالت تسـتي و همچنین 

متـن مربوط به پاسـخ سـؤال تشـریحي را تایپ و ثبـت نمایند.

ب – بخش ها، تعداد سؤاالت و مدت زمان پاسخگویي به آنها: 
 - بخش های تستی: شامل 1۰5 سؤال است و متقاضیان باید جمعاً در مدت 8۰ دقیقه 

به آن سؤاالت پاسخ بدهند. 
)Structure and Written Expression( بخش اول: ساختار و بیان نوشتاري

تعداد سـؤاالت 35 سـوال )15 سـؤال تکمیل جمله و 2۰ سـؤال شناسـایی خطا(، مدت 
پاسخگویي 22 دقیقه 

)Listening Comprehension( بخش دوم: درك مطلب شفاهي – شنیداري
 B 2۰ گفتگـوی کوتـاه(: 2۰ سـؤال، قسـمت( A تعـداد سـؤاالت 35 سـوال )قسـمت 
)2 گفت و گوی طوالنی(: 8 سـؤال، قسـمت C )3 سخنرانی(: 7 سؤال(، مدت پاسخگویي 

18 دقیقه.
سـؤاالت بخـش شـنیداري )درک مطلب شـفاهي( به  صورت مسـتقل برای هـر داوطلب 
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بـــا توجـــه بـــه عـــدم پذیـــرش حضـــوری داوطلبـــان بـــه منظـــور جلوگیـــری از 
ـــت ها  ـــت درخواس ـــی و ثب ـــریع در بررس ـــور تس ـــه منظ ـــا و ب ـــروس کرون ـــیوع وی ش
ـــخان  ـــستم پیش ـــه سیـــ ـــد ب ـــی توانن ـــیان م ـــی، متقاضــ ـــورت الکترونیک ـــه ص ب
 خدمــــــات الکترونیکـــی ســــــازمان سنــــجش آمــــوزش کشـــور بـــه آدرس:

ــراه  ــه همـ ــود را بـ ــت خـ ــه و درخواسـ  http://darkhast.sanjesh.org مراجعـ
ـــب ،  ـــرای داوطل ـــت درخواســـت، ب ـــس از ثب ـــاً پ ـــد. ضمن ـــت نماین مســـتندات الزم ثب

ـــود. ـــی ش ـــال م ـــاه ارس ـــام کوت ـــق پی ـــری از طری ـــه و کدرهگی ـــماره نام ش
داوطلبـــان مـــی تواننـــد پـــس از دریافـــت شـــماره و کـــد رهگیـــری از طریـــق پیـــام کوتاه، 
http://rahgiri.sanjesh.org :بـــه پرتال رهگیـــری الکترونیکـــی مکاتبـــات بـــه آدرس 
وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.                                                                                                                

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست داوطلبان به روش الکترونیکی

ـــرکت  ـــان ش ـــالع متقاضی ـــه اط ـــیله ب ـــن وس ـــورخ 99/9/26 بدی ـــه م ـــرو اطالعی پی
در هشـــتمین آزمـــون اســـتخدامي متمرکـــز دســـتگاه هاي اجرایـــي کشـــور در 
ســـال 1399 مي رســـاند کـــه بـــا توجـــه بـــه تصمیمـــات متخـــذه و مســـاعدت 
ـــبت  ـــت 99/8/2( نس ـــرر )99/7/29 لغای ـــي مق ـــازه زمان ـــه در ب ـــی ک ـــا متقاضیان ب
ـــده  ـــاذ گردی ـــي اتخ ـــد، ترتیب ـــدام ننموده ان ـــود اق ـــي خ ـــت بوم ـــالم وضعی ـــه اع ب
ـــرکت  ـــت کارت ش ـــان پرین ـــد در زم ـــان بتوانن ـــته از متقاضی ـــن دس ـــه ای ـــت ک اس

ـــر اســـاس توضیحـــات منـــدرج در بنـــد  در آزمـــون )99/1۰/8 لغایـــت 99/1۰/12(، ب
ـــدام  ـــز اق ـــي نی ـــد بوم ـــش بن ـــه ویرای ـــبت ب ـــراً نس ـــور، منحص ـــه مذک »ب« اطالعی
ـــرای  ـــل ب ـــغل مح ـــته ش ـــر رش ـــکان تغیی ـــه ام ـــت ک ـــح اس ـــه توضی ـــد. الزم ب نماین

ـــت. ـــد داش ـــود نخواه ـــی وج ـــراد متقاض ـــک از اف ـــچ ی هی

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

ایجاد امکان مجدد براي ویرایش وضعیت بومي در هشتمین آزمون استخدامی 

متمركز دستگاه هاي اجرایي كشور در سال 1399

از طریـق هدسـت پخـش خواهـد شـد و متقاضیـان بایـد، با توجه بـه متن سـؤال که از 
هدسـت پخـش مي شـود، نسـبت به انتخـاب یکـي از چهـار گزینه اي کـه در ارتبـاط با 
سـؤال مربوط به این بخش )درک مطلب شـفاهي( اسـت، اقدام نمایند. ضمناً متقاضیان 
بایـد توجـه داشـته باشـند کـه متن سـؤاالت شـنیداري، فقط یک بـار پخش مي شـود و 
قابـل تکرار نیسـت؛ لذا الزم اسـت کـه تمام حـواس و دقت خود را براي شـنیدن صدای 

منتشـر شـده بـه کار ببندند تا ضـرري متوجه آنان نشـود.
)Reading Comprehension( بخش سوم: خواندن و درك مطلب

تعداد سؤاالت 35 سوال، مدت پاسخگویي 4۰ دقیقه
 )Writing( بخش تشریحی: نوشتاري -

شـامل یک سـؤال اسـت که متقاضیان باید در مدت 3۰ دقیقه از طریق رایانه )کامپیوتر( 
بـه سـؤال مربـوط پاسـخ دهند. ضمنـاً متقاضیـان در این قسـمت مي بایسـت از مهارت 

تایپ جمـالت، با کیبورد برخوردار باشـند.

ج– یادآوری های مهم:
1- همـراه داشـتن ماسـک سـاده سـه الیـه و دسـتکش التکس، بـرای همـه متقاضیان 
الزامـی اسـت و مراکـز آزمـون موظـف هسـتند کـه از ورود متقاضیـان به سـالن آزمون، 

بـدون همراه داشـتن لـوازم فـوق، خـودداری نمایند.
2- متقاضیان می بایسـت یک یا دو کارت شناسـایی معتبر )شامل: کارت ملی هوشمند، 
شناسـنامه عکـس دار جدید، گذرنامـه، گواهینامه رانندگـی و کارت پایـان خدمت )ویژه 

آقایـان(( و یـک نسـخه از فرم تکمیل شـده ثبت نام اینترنتی را همراه داشـته باشـند. 
3– متقاضیـان بایـد از آوردن هرگونـه وسـایل اضافـي، شـامل: نوشـت افـزار )خـودکار، 

خودنویـس، اتـود، روانویس و ...(، کیف یا سـاک دسـتي، کتاب، جزوه، ماشـین حسـاب، 
تلفن همراه، هندسـفری، ساعت یا دستبند، انگشتر هوشـمند، پیجر و ... اکیداً خودداري 
نماینـد. ضمناً ممکن اسـت که محلي بـراي نگهداري این وسـایل در حوزه هاي امتحاني 
پیش بینـي نشـده باشـد؛ لذا حوزه هـاي امتحاني، مسـؤولیتي در قبـال نگهـداري از این 

گونه وسـایل ندارند.
4- صحبـت کـردن بـا سـایر متقاضیـان یـا رد و بـدل کـردن هر نـوع وسـیله، از قبیل: 
لوازم التحریـر، نـت )یادداشـت(، . . . در جلسـه امتحان به عنوان تقلب و تخلف محسـوب 
مي شـود و بـا داوطلـب متخلف، برابر قانون رسـیدگي به تخلفات و جرائـم در آزمون هاي 

سراسـري رفتار خواهد شـد.
5- همـراه داشـتن هرگونه وسـایل غیرمجاز، شـامل: دسـتگاه هاي ارتبـاط الکترونیکي، 
تلفن همراه، سـاعت هوشـمند، انگشـتر هوشـمند، دستبند هوشـمند یا ماشین حساب 
در جلسـه آزمـون، طبـق قانون رسـیدگي به تخلفـات و جرایم در آزمون هاي سراسـري، 

موجـب محرومیـت از گزینش در آزمون مي شـود.
6- در صـورت بـه وجود آمدن هرگونه مشـکل در فرآیند برگزاري آزمون، الزم اسـت که 
متقاضیان، حداکثر تا یک روز بعد از آزمون، از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی مندرج 
  www.sanjesh.org :در درگاه اطالع رسـانی سـازمان سنجش آموزش کشور به نشاني 
با این سـازمان مکاتبه و درخواسـت خود را ثبت نمایند. بدیهی اسـت که درخواست های 
رسـیده بعد از مهلت مقرر، قابل بررسـی و پی گیری نخواهد بود. ضمناً الزم اسـت که از 

مراجعه حضوری به سـازمان، خودداری گردد.

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

1399-14۰۰ از سوی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به  منظور:
)1( آشنایی داوطلبان با شیوه برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی سال 14۰۰؛
در  اختصاصی  و  عمومی  دروس  زمینه  در  داوطلبان  مکتسبه  معلومات  ارزیابی   )2(

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

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

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

حضور در جلسة برگزاری آزمون سراسری سال 14۰۰ و ... ؛
)6( کمک به واحدهای آموزشی با توجه به نتیجه آزمون، برگزار می گردد.

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

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

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

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

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

نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است. ضمنًا زمان شروع ثبت 
نام از روز دوشنبه مورخ 23 / 04 / 99 مي باشد:

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم:
شرکت تعاونی خدمات آموزشی، با بررسی های همه جانبه و دریافت نظرات مشاوران، 
مجموعاً  را  آزمایشی  آزمون های  مجموعة  آموزشی،  مراکز  محترم  مدیران  و  دبیران 
در پانزده نوبت برای سال تحصیلی 1399-14۰۰ طراحی نموده است. سه نوبت از 
آزمون های آزمایشی به صورت تابستانه، هشت نوبت از آزمون های آزمایشی به صورت 
مرحله ای و چهار نوبت از آزمون های آزمایشی به صورت جامع برگزار خواهد شد تا 
داوطلبان شرکت کننده در آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم، با ارزیابی 
کاماًل علمی و استاندارد، بتوانند از وضعیت علمی و تحصیلی خود شناخت پیدا کرده 

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

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

اطالعیه  شركت تعاونی خدمات آموزشی دربارۀ :  

ثبت نام آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم 
ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم 
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علوم تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.
سال  ابتدای  از  نوبت  در هشت  که  مرحله ای  آزمون های  آزمون های مرحله ای: 
اساس  بر  مرحله ای،  آزمون های  شد.  خواهند  برگزار   99 اسفند  پایان  تا  تحصیلی 
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، ممکن است که از قسمت یا قسمت های مربوط به مراحل قبل نیز 
امتحان گرفته  شود؛ لیکن در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأکید بر منابع مربوط به 
همان مرحله طراحي می شود )براي مثال، در مرحله سوم، آزمون قسمت هاي مربوط 
به آزمون اول و دوم هم ممکن است که منظور شود؛ با این تأکید که بیشتر سؤاالت 

از قسمت سوم خواهد بود(.
پایة  درسی  کتاب های  مطالب  به  دقیق تر  نگاه  و  بررسی  آزمون ها،  این  کلی  هدف 
دوازدهم و ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی است. در این 
میان، آزمون ویژه ای )آزمون مرحلة 5( در نظر گرفته  شده است که در پایان امتحانات 
نیمسال اول، در تاریخ 1399/1۰/19 برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب 
و  برگزار خواهد شد  اول  نیمسال  امتحانات تشریحی  از  اول است که پس  نیمسال 
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.
آزمون های جامع: از ابتدای سال 14۰۰ و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
14۰۰، چهار نوبت آزمون آزمایشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات و 
ویژگی های منحصر به فرد و مکمل یکدیگر برگزار می شود که در آزمون جامع نوبت 

اول تنها از دروس پایه های دهم و یازدهم آزمون گرفته می شود.
زمان و نحوه توزیع اینترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه آزمون هاي 

آزمایشی سنجش:
سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  سنجش  آزمایشی  آزمون های  به جلسه  كارت 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 
جلسه خود اقدام می نمایند. )در صورت مهّیا شدن شرایط برگزاری آزمون به صورت 

حضوری(
دوازدهم، در  سنجِش  آزمایشی  از آزمون های  نوبت  هر  نتایج  كارنامه 
بعدازظهر همان روز برگزاری هر آزمون، از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی:  
 www.sanjeshserv.irمنتشر می گردد. ضمناً به اطالع دانش آموزان می رساند که 
محاسبه نمره کل آزمون های آزمایشی، بر اساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان 
و  عمومی  دروس  آزمون  نمره  همچنین  شد.  خواهد  انجام  کشور  آموزش  سنجش 
به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  اساس  بر  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی، 
تقسیم  بر  ضرایب(  به  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره  برابر  سه  به عالوه  ضرایب( 

مجموع کل ضرایب محاسبه می شود.
شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

نیز  امکان  این  آن،  در  مندرج  ثبت نام  هزینه های  و  فوق  شهریه  جدول  به  توجه  با 
فراهم گردیده است تا دانش آموزان عزیز، در صورت تمایل، بتوانند آزمون های سنجِش 
دوازدهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب کنند و در هر یک از آزمون ها ثبت نام 
آزمون مرحله ای و یک  نوبت  به عنوان مثال، دانش آموز می تواند متقاضی سه  نمایند؛ 

نوبت 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  توصیه  لذا  می نماید،  آماده تر  گام به گام 

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

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

ارائه می نماید.
نحوه ثبت نام:

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

رهگیري دریافت نمایند.
اینترنتی كارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده  الزم به ذكر است كه خرید 
از خرید  بعد  متقاضیان،  كه  است  و الزم  نبوده  دانش آموز  نهایی  ثبت نام 
ثبت نام  لینک  به  رمز(،  شماره  و  پرونده  شماره  )دریافت  اعتباری  كارت 
پی گیری  كد  و  پرونده  شماره  و  نهایی  را  خود  ثبت نام  و   نموده   مراجعه 

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

۰21 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:3۰ الی 12:3۰ و 
عصر 13:3۰ الی 16:۰۰.

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 8:3۰ الی 12:3۰ و عصر 13:3۰ الی 16:۰۰ با 

شماره تلفن های 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمایند.
نکات مهم:

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

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

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

نشانی:  به  اینترنتی  سایت  طریق  از  کشور،  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  ثبت نام 
و  آموزشی  مراکز  داوطلبان،  همچنین  و  است  امکان پذیر   www.sanjeshserv.ir
با  تمایل،  در صورت  می توانند،  آزمایشی سنجش  آزمون های  متقاضی  دبیرستان های 
مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: تهران، پل 
کریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان  شهید نژادکی، روبروی کالنتری 1۰5 
آزمون ها در ساعات  این  در  ثبت نام  به  نسبت  سنایی، پالک 3۰، تلفن: 88321455 

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

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

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

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

شركت تعاوني خدمات آموزشي
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»دلــم می خواهــد، امــا نمی دانــم چــرا موفــق نمی شــوم؟« وقتــی از دانش آموزانــی 
ــدم موفقیتشــان را  ــت ع ــد، عل ــی نمی گیرن ــل قبول ــج قاب ــه در کالس درس نتای ک
ــی کــه از  ــرو می شــوم؛ دانش آموزان ــی روب ــا چنیــن جواب ــات ب می پرســم، اکثــر اوق
لحــاظ توانایــی و اســتعداد یادگیــری، بســیار مشــابه دانش آمــوزان موفــق هســتند، 
ــا آنهــا دارنــد. خــود ایــن گونــه   امــا در پیشــرفت تحصیلــی، تفاوت هــای زیــادی ب
دانش آمــوزان نیــز گلــه مندنــد کــه چــرا همکالســی ام، کــه از نظــر درســی کامــاًل 
شــبیه مــن اســت، در آزمون هــای آزمایشــی  رتبــه و تــراز بهتــری کســب می کنــد؟ 
ــایر  ــه در س ــه، بلک ــا در دروس مدرس ــه تنه ــاوت، ن ــن تف ــات، ای ــیاری از اوق بس
فعالیت هــای غیــر علمی آنهــا نیــز بــه چشــم می خــورد؛ بنابرایــن، دانســتن اینکــه 
چــرا برخــی از دانش آمــوزان، بــا وجــود تمایــل بــه کســب موفقیــت، چنــدان موفــق 

نیســتند، حائــز اهمیــت زیــادی اســت.
ــزة  ــتن انگی ــوزان، نداش ــن دانش آم ــیاری از ای ــل بس ــه معض ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــزة الزم را  ــما انگی ــه ش ــم ک ــا می گوی ــه آنه ــی ب ــه وقت ــت؛ البت ــی اس الزم و واقع

ــی در  ــان قبول ــی آرزویش ــه از کودک ــد ک ــوند و می گوین ــرض می ش ــد، معت نداری
ــان را  ــا و رؤیاهایش ــا آرزوه ــر، آنه ــارت دیگ ــه عب ــت؛ ب ــوده اس ــاص ب ــته ای خ رش
ــوم  ــا مفه ــدا ب ــه ابت ــت ک ــن رو، الزم اس ــد؛ از همی ــزه می دانن ــا انگی ــرادف ب مت
انگیــزه آشــنا شــویم تــا بتوانیــم بــه اهمیــت آن در آمــوزش و پیشــرفت تحصیلــی 

پــی ببریــم.

انگیزه
ــا و اعمــال  ــرای انجــام رفتاره ــروی محــرک انســان ب ــع، همــان نی ــزه، در واق انگی
ــت  ــک فعالی ــرای انجــام ی ــی ب ــزه کاف ــردی انگی ــر ف ــه اگ ــه ای ک ــه گون اوســت؛ ب

ــرد.  ــد ک ــرک خواه ــد، آن کار را ت ــته باش نداش
ــیم  ــی تقس ــی و بیرون ــای درون ــته انگیزه ه ــه دو دس ــی ب ــور کل ــه ط ــا ب انگیزه ه

می شــوند.

برای رسیدن به موفقیت:

انگیزه های درونے و بیرونے را 

جدی  بگیرید
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انگیزه درونی
انگیــزه درونــی  بــه  خاطــر رســیدن بــه رضایتــی درونــی در مــا 

ایجــاد می شــود؛ در واقــع، در ایــن انگیــزه، خــود اعمــال و رفتــار 
برایمــان مهــم هســتند و بــه عاملــی خارجــی مثــل پــاداش یــا تنبیــه 

ــد. ــره نمی خورن گ
بــه  زبانــی دیگــر، زمانی کــه هیــچ نیــروی خارجــی بــرای رســیدن بــه اهــداف 

ــی  ــزه ای درون ــور، انگی ــام ام ــزه انج ــد، انگی ــته باش ــود نداش ــته ها وج و خواس
خواهــد بــود. انگیزه هــای درونــی، یعنــی شــوق انجــام کارهــای مختلــف بــه نیــت 
ــا شــکوفا کــردن اســتعدادهایی کــه  ــردن و کشــف فرصت هــا، یادگیــری ی لــذت ب

در درونمــان وجــود دارنــد.
بــه طــور کلــی، زمانــی کــه بــه دنبــال ایجــاد تغییــرات پایــا و مســتمر هســتیم و 
ــی،  ــا سیســتم انگیــزش درون ــم، کار ب ــا داری ــرای اعمــال برنامه ه ــی ب فرصــت کاف

نتایــج مفیدتــری بــرای مــا در پــی خواهــد داشــت. 
ــل، انگیــزه بیرونــی، همــان نیــروی محرکــه ای اســت کــه باعــث می شــود  در مقاب
ــار  ــا جلوگیــری از تنبیــه شــدن، طــور خاصــی رفت ــاداش ی ــه پ ــرای دســتیابی ب ب
کنیــم یــا کار خاصــی را انجــام بدهیــم. مثــال ایــن قضیــه، زمانــی اســت کــه بــرای 
ــه  ــز از تنبی ــرای پرهی ــا ب ــم ی ــن، درس می خوانی ــا والدی ــم ی ــد معل ــت تأیی دریاف

ــع ســر کالس حاضــر می شــویم. ــه  موق شــدن، ب
ایــن ســبک از انگیزه هــا بــه عوامــل خارجــی بســتگی دارنــد و طبیعــی اســت کــه 
گاهی اوقــات، انگیــزه پنهــان پشــت کارهــای مختلــف، نــه دســت یافتــن بــه لــذت 

و رضایت،بلکــه پــاداش و تنبیــه اســت.
یــک ســؤال در اینجــا مطــرح می شــود و آن ســؤال ایــن اســت کــه: کــدام یــک از 

ایــن انگیزه هــا مفیــد اســت؟ 
ــع  ــد مثمــر ثمــر واق ــی دارد و می توان ــا کارای ــن انگیزه ه ــع، هــر کــدام از ای در واق
شــود. قطعــاً اگــر دوران مدرســه را گذرانــده باشــید، ایــن موضــوع را تجربــه کرده اید 
کــه وقتــی بــه معلــم درســی عالقــه داریــد، آن درس را بهتــر می خوانیــد و بیشــتر 
برایــش وقــت می گذاریــد؛ چــرا؟ چــون برایتــان اهمیــت دارد کــه تأییــد آن معلــم 

را دریافــت کنیــد )انگیــزش بیرونــی(. 
ــک  ــه ی ــما ب ــه ش ــه عالق ــت ک ــده اس ــش آم ــان پی ــاالً برایت ــور احتم ــن ط همی
درس، شــما را مجبــور کــرده کــه کالس اضافــی برویــد، معلــم خصوصــی بگیریــد، 
ــد کــه از عهــده آن  ــت کنی ــه خــود ثاب ــا ب ــد ت ــن کنی ســاعت های بیشــتری تمری
درس بــر می آییــد. بــا کمــی دقــت متوجــه می شــوید کــه در اینجــا هــدف شــما، 
ــزش  ــی اســت )انگی ــت درون ــن نیســت، بلکــه هــدف رضای ــا والدی ــم ی ــد معل تأیی

ــی(. درون
مثــاًل اگــر شــما ســال دهــم هســتید و بــرای کنکــور درس می خوانیــد، بهتــر اســت 
ــد؛  ــش بروی ــی پی ــای بیرون ــار انگیزه ه ــی در کن ــزش درون ــتم انگی ــا سیس ــه ب ک
امــا اگــر ســه مــاه بــه کنکــور مانــده اســت و شــما بــه انگیــزه نیــاز داریــد، بهتــر 
ــود را  ــی، خ ــای درون ــار انگیزه ه ــی، در کن ــی بیرون ــل انگیزش ــا عوام ــه ب ــت ک اس
ــرات ســریع  ــه دســت آوردن تغیی ــرای ب ــرا ب ــد؛ زی ــی نجــات دهی از دام بی انگیزگ
ــع همــان مشــوق های ظاهــری  ــی، کــه در واق ــوان از عوامــل انگیزشــی بیرون می ت

هســتند، اســتفاده کــرد. 
ــه ســؤال  ــم ب ــنا شــدیم می توانی ــزه آش ــواع انگی ــا و ان ــوم، معن ــا مفه ــه ب حــال ک

ــم.  ــه پاســخ دهی ــدای مقال ابت
ســؤال ایــن بــود کــه چــرا همکالســی مــن، کــه از نظــر درســی کامــال شــبیه مــن 

ــد؟ ــری کســب می کن ــراز بهت ــه و ت ــا، رتب اســت، در آزمون ه
یکی از دالیل بروز این مسأله، می تواند تفاوت در منبع انگیزشی ما باشد.

اینکــه مــا بــا انگیــزه یــا از روی اجبــار درس می خوانیــم، در نتیجــه ای کــه 
می گــذارد. بســیار   تأثیــر  می گیریــم، 

ــا  ــه ب چگون
انگیــزه شــویم؟ 

بــرای داشــتن انگیــزة قــوی، الزم اســت کــه دو گام 
ــی  ــل ب ــدا در گام اول، عوام ــم. ابت اساســی را طــی کنی

انگیزشــی را کشــف و برطــرف کنیــم، و در گام دوم، هــم زمــان راهکارهــای افزایــش 
انگیــزه درونــی و بیرونــی را بــه کار ببریــم؛ بــه ایــن ترتیــب، بــا وجــود انگیزه هــای 
بیرونــی، بــه ســرعت نیــرو بــه دســت می آوریــم و حرکــت تحصیلــی خــود را آغــاز 
خواهیــم کــرد و ادامــه راه نیــز بــا بــه وجــود آمــدن انگیزه هــای درونــی در طــول 

زمــان تضمیــن خواهد شــد.

عواملی كه باعث بی انگیزگی در ما می شود 
ــل: »درس  ــی از قبی ــان مطالب ــا بی ــا، ب ــتان م ــان و دوس ــات اطرافی ــی اوق * گاه
 خوانــدن چــه ســودی دارد؟ کســانی کــه درس خوانده انــد بــه کجــا رســیده اند و ...«

انگیــزه درس خوانــدن را در مــا از بیــن می برنــد. بــرای رفــع ایــن مشــکل بایــد از 
ارتبــاط بــا افــرادی کــه ذهنیــت منفــی در مــا ایجــاد می کننــد، اجتنــاب کنیــم و 

بــا تــوکل بــه خداونــد آنچــه را کــه درســت اســت، انجــام دهیــم.
ــی  ــی و بی تفاوت ــب بی رغبت ــد موج ــی، می توان ــته تحصیل ــه رش ــه ب ــدم عالق * ع
ــد  ــا بای ــن مشــکلی وجــود دارد، ی ــر چنی ــن، اگ ــل شــود؛ بنابرای ــه تحصی ــه ادام ب
بــه رشــته خــود عالقــه منــد شــویم و یــا اینکــه رشــته تحصیلــی خــود را تغییــر 

دهیــم.
ــدن  ــا از درس خوان ــدف م ــردد. ه ــی می گ ــبب بی انگیزگ ــدف، س ــتن ه * نداش
چیســت؟ اگــر هدفــی نداریــم، طبعــاً درس خوانــدن، کاری عبــث و بیهــوده برایمــان 
جلــوه می کنــد؛ یــا اگــر هدفــی عالــی، بــزرگ و خواســتنی نداریــم، بــه طــور طبیعی 

انگیــزه کمــی بــرای ادامــه تحصیــل خواهیم داشــت.
* وجــود موانــع نیــز می توانــد انگیــزه ادامــه تحصیــل را از انســان بگیــرد؛ بنابرایــن، 
اگــر موانعــی ماننــد: کمبــود وقــت، مشــکالت مالــی یــا ... بــر ســر راه مــا قــرار دارد، 
بایــد تــالش کنیــم کــه آنهــا را برطــرف کنیــم یــا در ایــن گونــه مــوارد، از کســی 

کمــک بگیریــم .
ــه درس  ــا ب ــی م ــز در بی رغبت ــی نی ــا روان ــه، مشــکالت جســمانی ی * ســوء تغذی
ــد از  ــم، بای ــکالتی داری ــه مش ــن زمین ــر در ای ــن، اگ ــر دارد؛ بنابرای ــدن تأثی خوان

ــم. ــرف کنی ــکالتمان را برط ــم و مش ــک بگیری ــص کم متخص
* احســاس گنــاه نیــز می توانــد ســبب کاهــش انگیــزه در مــا بشــود. گاهــی اوقــات، 
ــا را دچــار  ــد م ــی، می توان ــه تحصیل ــک وقف ــا ی ــی ی ــدن و تنبل خــوب درس نخوان
احســاس گنــاه و، در نتیجــه، بی انگیزگــی کنــد. بایــد گذشــته را فرامــوش کــرد و 

در عــوض بــرای آینــده تــالش کــرد و بــه آن امیــدوار بــود.
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ــه مــوارد زیــر جلــب  پیــرو اطالعیــه مــورخ 99/8/26،  توجــه متقاضیــان آزمــون را ب
مــي نمایــد:

الف  - نحوه  و زمان پرینت كارت شركت در آزمون 
کارت  شرکت در این  آزمون،  از روز دوشنبه 99/1۰/8 )امروز( براي مشاهده و پرینت، روي 
 www.sanjesh.org :درگاه اطالع رســاني ســازمان سنجش آموزش کشــور به نشــاني 
قــرار خواهــد گرفــت؛ لــذا متقاضیــان  شــرکت  در ایــن آزمــون ، براي شــرکت در جلســه 
امتحــان بایــد در تاریــخ تعییــن شــده بــه شــرح فــوق بــه درگاه اطالع رســاني مذکــور 
مراجعــه و بــا وارد نمــودن اطالعــات شناســنامه اي )نــام، نام خانوادگــي، کــد ملي، ســال 
ــري و ...( از کارت  ــد پي گی ــده و ک ــماره پرون ــي )ش ــات ثبت نام ــا اطالع ــد و ...( ی تول
شــرکت در آزمــون خــود، یــک نســخه پرینت تهیــه و بــر اســاس آدرس و زمــان تعیین 
ــي مربوطــه مراجعــه نماینــد.  ــه حــوزه امتحان شــده روي کارت شــرکت در آزمــون، ب
ــون، همــراه داشــتن پرینــت کارت  ــراي شــرکت در جلســه آزم ــه ب بدیهــي اســت ک
شــرکت در آزمــون و همچنیــن اصــل کارت ملــي یــا اصــل شناســنامه عکســدار و ارائــه 
آن، الزامــي اســت. چنانچــه متقاضــی بــه دلیــل در اختیــار نداشــتن اطالعــات مربــوط 
بــه شــماره داوطلبــي، پرونــده یــا کــد پي گیــري مــورد نیــاز، موفــق بــه پرینــت کارت 
شــرکت در آزمــون خــود نمي شــود، الزم اســت کــه بــا مراجعــه بــه درگاه اطالع رســانی 
ایــن ســازمان و ورود بــه سیســتم پاســخگویي و انتخــاب نــام آزمــون و تعییــن موضــوع 
ــا  ــده، داوطلبــي ی ــه شــماره پرون ــوط ب ــه دریافــت اطالعــات مرب پي گیــري، نســبت ب
ــراي  ــکان ب ــن ام ــه ای ــر اســت ک ــه ذک ــد. الزم ب ــدام نمای ــام اق ــري ثبت ن ــد پي گی ک
متقاضیانــي فراهــم اســت کــه در سیســتم پاســخگویي عضو باشــند؛ لــذا ضــرورت دارد 
ــا عضویــت در ایــن سیســتم،  ــد، ب متقاضیانــي کــه اطالعــات فــوق را مفقــود نموده ان

نســبت بــه بازیابــي ایــن اطالعــات اقــدام نماینــد.

ــه  ــون، چنانچ ــركت در آزم ــات كارت ش ــوص مندرج ب  - در خص
مغایرتــي مشــاهده شــد، متقاضیــان الزم اســت كــه بــه شــرح زیــر 

ــد: ــدام نماین اق
ــه  ــون، چنانچ ــن آزم ــرکت در ای ــدرج روي کارت ش ــات من ــه اطالع ــه ب ــا توج 1ـ ب
متقاضیــان مغایرتــي در اطالعــات منــدرج در بندهــاي 1، 2، 4، 5، 6، 7، 11، 12 و 15 
)شــامل نــام خانوادگــي، نــام، تاریــخ تولــد، شــماره شناســنامه، کــد ملي، دین، ســهمیه 
5 درصــد ایثارگــران، شــاغل قــراردادي )نــام دســتگاه(، تاریــخ فارغ التحصیلــي و معــدل 
آخریــن مــدرک تحصیلــي( کارت شــرکت در آزمــون مشــاهده نمودنــد، الزم اســت کــه 
بــراي اصــالح مــورد یا مــوارد مذکــور، حداکثــر تــا تاریــخ 99/1۰/12 منحصراً بــه درگاه 

اطــالع رســاني ایــن ســازمان مراجعــه و بــا ورود بــه قســمت ویرایــش اطالعــات نســبت 
بــه اصــالح مــوارد اقــدام نماینــد، و در صورتــي که نســبت بــه بندهــاي 3، 8، 9، 13، 14 
و 18 )جنــس، معلولیــت، نیازمنــد منشــي، مقطــع تحصیلــي، عنــوان رشــته تحصیلــي 
و اولویــت انتخابــي( تفاوتــي مشــاهده نمودنــد، الزم اســت کــه مطابــق ســاعت و تاریــخ 
اعــالم شــده در بنــد »ج«، بــه نماینــده ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور مســتقر در 

باجــه رفــع نقــص حــوزه مربوطــه )بــه شــرح جــدول شــماره 2( مراجعــه نماینــد. 
یــادآوری مهــم: درخصــوص ســهمیه 25 درصــد ایثارگــران )بنــد 1۰ کارت شــرکت 
در آزمــون(، هیــچ گونــه ویرایشــي بــراي ایــن بنــد انجــام نمي گیــرد و بــا توجــه بــه 
هماهنگــي انجــام شــده بــا بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران، متقاضیــان مي بایســت قباًل 
از تاریــخ 99/7/1 لغایــت 99/7/4 اقــدام بــه ویرایــش ســهمیه و شــغل محــل مربوطــه 

مي نمودنــد.
2- چنانچــه کارت شــرکت در آزمــون متقاضــی، فاقــد عکــس اســت یــا چنانچــه عکس 
روي کارت وي داراي اشــکاالتي از جملــه: فاقــد ُمهــر بــودن، واضــح نبــودن عکــس یــا 
اشــتباه عکــس اســت، الزم اســت کــه، ضمــن همــراه داشــتن پرینــت کارت شــرکت در 
آزمــون، دو قطعــه عکــس 4 ×3 و کارت ملــي یــا شناســنامه عکــس دار، مطابــق ســاعت 
ــده ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور  ــه نماین ــخ اعــالم شــده در بنــد »ج«، ب و تاری
مســتقر در باجــه رفــع نقــص حــوزه مربوطــه تــا روز قبــل از برگــزاري آزمــون مراجعــه 
نماینــد و موضــوع را پي گیــري نمــوده تــا مشــکل برطــرف گــردد، بدیهــي اســت کــه 
در غیــر ایــن صــورت، فــرد بــه عنــوان متخلــف تلقــي مي گــردد. ضمنــاً ســایر اطالعات 
منــدرج روي کارت شــرکت در آزمــون هــر متقاضــی، بــر اســاس اطالعــات منــدرج در 
ــام، کــه از ســوی خــود متقاضــی تکمیــل گردیــده، در نظــر گرفتــه  تقاضانامــه ثبت ن

شــده است. 
3- متقاضیــان بــراي آگاهــي بیشــتر از ضوابــط آزمــون از بــرگ راهنمــاي شــرکت در 
آزمــون، کــه روي درگاه ایــن ســازمان قــرار دارد، پرینــت تهیــه و نســبت بــه مطالعــه 

ــدام نمایند.  دقیــق آن اق

ج - آدرس و محل  رفع نقص كارت شركت در آزمون 
ــورخ  ــنبه م ــورخ 99/1۰/9 و چهارش ــنبه م ــای سه ش ــازمان در روزه ــن س ــده ای نماین
99/1۰/1۰ صبح هــا از ســاعت 8:3۰ الــي 12:۰۰ و بعدازظهرهــا از ســاعت 14:۰۰ 
الــي 17:۰۰ در باجــه رفــع نقــص حــوزه مربوطــه مســتقر خواهــد شــد. بــراي اطــالع 
آن دســته از متقاضیانــي کــه براســاس توضیحــات بنــد »ب« ملــزم بــه مراجعــه بــه 
ــزاري  ــل برگ ــتان هاي مح ــد، شهرس ــازمان مي گردن ــص کارت س ــع نق ــده رف نماین

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

تاریخ پرینت كارت و زمان  برگزاري 

هشتمین آزمون استخدامی متمركز

 دستگاه هاي اجرایي كشور در سال 1399
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آزمــون بــه شــرح جــدول شــماره 1 )منــدرج در ذیــل ایــن اطالعیه در ســایت ســازمان 
ســنجش( اســت و آدرس و محــل تشــکیل باجــه رفــع نقــص کارت شــرکت در  آزمــون 
هــر شهرســتان نیــز در جــدول شــماره 2 )منــدرج در ذیــل ایــن اطالعیــه در ســایت 

ســازمان ســنجش( مشــخص گردیــده اســت.

د  - یادآوری های مهم  
ــرکت در  ــت کارت ش ــتن پرین ــراه داش ــون، هم ــه آزم ــور در جلس ــان حض 1- در زم

ــت. ــي اس ــس دار، الزام ــنامه عک ــل شناس ــا اص ــي ی ــل کارت مل ــون ، اص آزم
2- فرآیند برگزاري آزمون، از ساعت  8:3۰ )هشت و سي دقیقه ( است.

3- در ورودي ِحوزه هــاي امتحانــي، رأس  ســاعت  8:۰۰ )هشــت( بســته خواهــد شــد؛ 
لــذا متقاضیــان الزم اســت کــه قبــل از بســته شــدن درهــاي ورود بــه جلســه آزمــون، 

در حــوزه امتحانــي خــود حاضــر باشــند.
4- هــر متقاضــی، بــراي حضــور در جلســه آزمــون بایــد چنــد مــداد ســیاه نــرم پررنگ، 
ــد.  ــته باش ــراه داش ــه هم ــوزن ب ــا س ــنجاق ی ــک س ــن و ی ــداد پاک ک ــراش، م مدادت
تأکیــد می شــود کــه رد و بــدل کــردن ایــن لــوازم در جلســه آزمــون، تخلــف محســوب 

می شــود. 
5- متقاضیــان بایــد از آوردن وســایل اضافــي، از جملــه: کیــف دســتي، ســاک دســتي، 
پیجــر، تلفــن همــراه، ســاعت هوشــمند، دســتبند هوشــمند، انگشــتر هوشــمند، جزوه، 
ــایل  ــن وس ــر آن و همچنی ــت و نظای ــت یادداش ــه نُ ــاب، هرگون ــاب، ماشین حس کت
شــخصي بــه جلســه آزمــون اکیــداً خــودداري نماینــد. بدیهــي اســت کــه بــه همــراه 
داشــتن هــر کــدام از وســایل منــدرج در ایــن بنــد، بــه عنــوان تقلــب و تخلــف تلقــي 
شــده و بــا متقاضیــان ذي ربــط، بــر اســاس قانــون رســیدگي بــه تخلفــات و جرایــم در 
ــ « آمــده اســت، رفتــار خواهــد  آزمون هــاي سراســري، کــه بخشــي از آن در بنــد »ه

شــد.
6- بــه همــراه داشــتن تلفــن همــراه، حتــی بــه صــورت خامــوش در جلســه آزمــون، 

موجــب محرومیــت از گزینــش در آزمــون خواهــد شــد. 
ــه: تلفــن  ــي، از جمل ــه وســایل اضاف ــل گرفتــن هرگون 7- حوزه هــای آزمــون از تحوی
ــاب، جــزوه و ... معــذور  همــراه، ماشــین حســاب، کیــف دســتي، ســاک دســتي، کت
ــه غیــر از مــوارد اعــالم شــده در  هســتند؛ بنابرایــن، اکیــداً توصیــه مــی شــود کــه ب
اطالعیــه پرینــت کارت و بــرگ راهنمــای شــرکت در آزمــون و اوراق تشــخیص هویتی، 

از همــراه داشــتن ســایر وســایل جــداً خــودداری شــود.
8- متقاضیــان، در صــورت بــه وجــود آمــدن هرگونه مشــکل در فرآیند برگــزاري آزمون 
بــراي آنهــا، الزم اســت کــه حداکثــر تا تاریــخ 99/1۰/18 از طریق سیســتم پاســخگویي 
اینترنتــي بــا ایــن ســازمان مکاتبــه نماینــد. بدیهــي اســت کــه درخواســت هاي رســیده 

بعــد از تاریــخ فــوق، قابــل بررســي و پي گیــري نخواهــد بــود.

ــات  ــی و الزام ــذاری اجتماع ــه گ ــتی، فاصل ــتورالعمل بهداش هـــ - دس
بهداشــتی 

ضمــن آرزوی ســالمتی، تندرســتی و موفقیــت بــرای شــما، بر اســاس آخریــن اطالعات 
ــاي  ــي آن در حوزه ه ــرات احتمال ــا و مخاط ــروس کرون ــار وی ــای انتش ــاره راه ه درب
برگــزاري آزمــون، انتظــار مــی رود کــه مــوارد زیــر را مّدنظــر قــرار داده و بــرای حفــظ 
ســالمتی خــود، ســایر متقاضیــان و خانواده هــای محتــرم خــود، آنهــا را رعایــت کنیــد:

1- زمــان مناســب پیمــودن مســافت منــزل تــا حــوزه امتحانــی را بــرآورد کــرده و بــه 
موقــع در محــل آزمــون حضــور یابیــد. حــوزه برگــزاری آزمــون، از ســاعت 7:۰۰ صبــح 

روز برگــزاری آزمــون، آمــاده حضــور شــما خواهــد بــود.
2- برای پیشگیری از تجمع، حضور خود را به دقایق پایانی موکول ننمایید.

3- از تردد بی مورد در محل آزمون جداً خودداری نمایید.

ــه  ــان فاصل ــا دیگــر متقاضی ــه حــوزه برگــزاری آزمــون، ب ــگام ورود و خــروج ب 4- هن
مناســب )حداقــل یــک متــر( را حفــظ نماییــد.

5- همــراه داشــتن ماســک ســه الیــه معمولــی )بــدون فیلتــر( و اســتفاده صحیــح از آن 
)از بــاالی بینــی تــا زیــر چانــه(، از ابتــدای ورود بــه حــوزه برگــزاری آزمــون تــا پایــان 

برگــزاری آزمــون و خــروج از حــوزه امتحانــی، الزامــی اســت.
6- در زمــان اســتقرار در محــل صندلــی خــود، از صحبــت کــردن بــا ســایر متقاضیــان 

مجــاور جــداً خــودداری نماییــد.
7- برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس، با فرد متولی همکاری کنید.

ــا چشــم، دهــان و بینــی در حیــن آزمــون جــداً خــودداری  8- از تمــاس دســت ها ب
. یید نما

9- هنــگام عطســه یــا ســرفه کردن، از دســتمال کاغــذی اســتفاده نماییــد و در صورتی 
کــه دســتمال وجــود نداشــت، از قســمت داخلــی آرنج خــود اســتفاده کنید.

ــون،  ــزاری آزم ــول برگ ــی در ط ــل اجرای ــؤال الزم از عوام ــتن س ــورت داش 1۰- در ص
ــا رعایــت فاصلــه مناســب و داشــتن ماســک، اقــدام بــه صحبــت نماییــد. حتمــاً ب

ــي،  ــل اجرای ــالم خــروج از ســالن از ســوی عوام ــان اع ــا زم ــون، ت ــان آزم 11- در پای
همچنــان بــر صندلــي خــود مســتقر باشــید. ضمنــاً بــه پیام هایــی کــه حــاوی نــکات 
اجرایــی و بهداشــتی اســت و درجلســه آزمــون از بلندگــو پخــش می شــود، بــا دقــت 

گــوش کــرده و بــه آنهــا عمــل کنیــد.
12- ســعی کنیــد از تمــاس دســت بــا ســطوحی کــه اغلــب لمــس مي شــود، نظیــر: 
صندلی هــا، دســتگیره در هــا و شــیرآالت ســرویس بهداشــتي و... خــودداری نمــوده و از 

دســتمال کاغــذی اســتفاده کنیــد.
و- تکمیل فرم خوداظهاری:

1- تکمیل فرم خوداظهاری ویژه متقاضیان مبتال به بیماری كرونا:
بــه منظــور ارائــه خدمــات بــه آن دســته از متقاضیــان ایــن آزمــون، کــه دچــار بیمــاری 
کرونــا شــده اند )اعــم از بیمارانــی کــه در بیمارســتان بســتری یــا در منــزل قرنطینــه 
ــا هماهنگــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی  هســتند(، ایــن ســازمان ب
تدابیــر ویــژه ای اتخــاذ نمــوده اســت؛ بــر ایــن اســاس، متقاضیانــی کــه عالئــم بیمــاری 
ــده، الزم اســت کــه از روز  ــد گردی ــه صــورت قطعــی تأیی ــخ 99/9/29 ب ــا تاری ــا ت آنه
ــه  ــه ب ــا مراجع ــورخ 99/1۰/4 ب ــنبه م ــج ش ــت پن ــورخ 99/1۰/3 لغای ــنبه م چهارش
درگاه اطالع رســانی ایــن ســازمان )بخــش آزمــون اســتخدامی متمرکــز اجرایــی( فــرم 
خوداظهــاری را تکمیــل نمــوده و گواهــی مبنــی بــر داشــتن بیمــاری کرونــا )تأییدیــه 
بیمارســتان یــا نتیجــه تســت یــا آزمایــش مبنــی بــر مثبــت بــودن بــه ویــروس کرونــا( 
را در بخــش مــورد نظــر بارگــذاری نماینــد. متقاضیانــی کــه این فــرم را تکمیــل نمایند، 
بــر اســاس دســتورالعمل هاي وزارت بهداشــت از ســایر متقاضیــان جــدا شــده و آزمــون 
آنهــا صرفــاً در یکــی از بیمارســتان های تعییــن شــده در شــهرهای محــل 
آزمــون بــه همــراه ســایر داوطلبــان مبتــال بــه بیمــاری کرونــا برگــزار خواهــد شــد. 

2- تکمیل فرم خوداظهاری ویژه همه متقاضیان آزمون:
همــه متقاضیــان ایــن آزمــون، الزم اســت کــه از روز سه شــنبه مــورخ 99/1۰/9 )فــردا( 
  https://salamat.gov.ir :بــه ســامانه خوداظهــاری بیمــاری کرونــا بــه آدرس
مراجعــه نمــوده و نســبت بــه تکمیــل فــرم خوداظهــاری اقــدام نماینــد. بدیهــی اســت 
کــه اطالعــات متقاضیــان تکمیــل کننــده فــرم مذکــور، نــزد وزارت بهداشــت محفــوظ 

اســت.

ز– قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در آزمون هاي سراسري
ماده 5- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

ــردد  ــون گ ــزاري آزم ــي در برگ ــب بي نظم ــه موج ــي ک ــه عمل ــکاب هرگون ــف- ارت ال
یــا همــراه داشــتن هرگونــه وســیله غیرمجــاز، از قبیــل: وســایل ارتبــاط الکترونیکــي و 
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ــه دار. ــتگاه هاي حافظ دس
ب- ارتــکاب هرگونــه عمــل خــالف مقــررات کــه آزمــون متقاضــی را از نظــر علمــي 

خدشــه دار ســازد، از قبیــل:
1- ارائــه مــدرک یــا گواهــي مجعــول یــا تصویــر گواهــي مجعــول بــراي شــرکت در 

آزمــون.
2- تبانــي بــا متقاضیــان یــا افــراد خــارج از حــوزه امتحانــي یــا دســت اندرکاران آزمون، 

از قبیــل: عوامــل اجرایــي و طراحــان ســؤال بــراي تخلــف در آزمون.
ــه جــاي  ــا شــرکت در جلســه آزمــون ب ــا هویــت مجعــول ی ــام در آزمــون ب 3- ثبت ن

متقاضــی اصلــي.
ــي و  ــاط الکترونیک ــایل ارتب ــل: وس ــاز، از قبی ــیله غیرمج ــه وس ــتفاده از هرگون ج- اس

دســتگاه هاي حافظــه دار.
د- کمک به متقاضی خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤاالت.

هــ - دسترســي غیرمجــاز بــه اطالعــات مربــوط بــه متقاضیــان یــا اســتفاده غیــر مجــاز 
از آنهــا.

ــایر  ــا س ــان ی ــخنامه هاي متقاضی ــؤاالت، اوراق و پاس ــاز س ــر غیرمج ــه تغیی و- هرگون
ــه آزمــون. ــوط ب ــر مرب مــدارک و دفات

ز- افشــاي ســؤاالت آزمــون یــا تــالش در جهــت دســتیابي و افشــاي آن یــا شــرکت یــا 
معاونــت در ایــن امــر، قبــل یــا حیــن برگــزاري آزمــون بــه هــر نحــو.

ح- خریــد یــا فــروش ســؤاالت آزمــون یــا پاســخ آنهــا یــا شــرکت یــا معاونــت در ایــن 
امــر قبــل یــا حیــن برگــزاري آزمــون، اعــم از اینکــه ســؤاالت یــا پاســخ آنهــا واقعــي یــا 

غیرواقعــي باشــد.
مــاده 6- هیأت هــاي رســیدگي بــه تخلفــات، صالحیــت صــدور حکــم بــه مجازات هــاي 

زیــر را دربــاره متخلفــان دارند:
ــده  ــا درج در پرون ــف( مــاده )5(: اخطــار کتبــي ب ــف- در مــورد مشــموالن بنــد )ال ال
متقاضــی و اعــالم بــه مراجــع ذي ربــط یــا محرومیــت از گزینــش در آزمــون همــان 

ســال.
ب- در مــورد مشــموالن بنــد )ب( یــا بنــد )ج( مــاده )5(: محرومیــت از گزینــش علمي 
ــت از  ــان ســال و محرومی ــي متقاضــی در هم ــان ســال و ابطــال قبول ــون هم در آزم

شــرکت در آزمــون از یــک تــا ده ســال بعــد.
تبصــره- آراي هیأت هــاي بــدوي، جــز در مــورد مشــموالن بنــد )الــف( مــاده )6( ایــن 
قانــون، قابــل تجدیــد نظــر خواهــي در هیــأت تجدیــد نظــر رســیدگي بــه تخلفــات در 

ــت. آزمون هاس
ــ (، )و( )ز( و )ح( مــاده )5( هیأت هــاي  مــاده 7- در مــورد مشــموالن بندهــاي )د(، )ه
رســیدگي متهــم را براي رســیدگي و اعمال جزاي نقــدي از ده میلیــون )1۰.۰۰۰.۰۰۰( 
ریــال تــا یــک میلیــارد )1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریــال یــا حبــس از یــک تــا پنــج ســال یــا 

هــر دو مجــازات بــه محاکــم دادگســتري معرفــي مي نماینــد.
مــاده 8– ارتــکاب هــر یــک از اعمــال موضــوع مــاده )5( چنانچــه در قالــب عضویــت در 
یــک گــروه یــا شــبکه باشــد، موجــب تشــدید مجــازات مي شــود و تشــکیل دهنــده و 
ســرکرده گــروه یــا شــبکه بــه حداکثــر مجــازات محکــوم مي گــردد. مجــازات هــر یــک 
از اعضــاء، کــه در ارتــکاب تخلفــات و جرایــم فــوق دخالتــي نداشــته باشــند، حســب 

مــورد، حداقــل مجــازات ذکــر شــده بــراي مرتکــب اســت.
مــاده 9- رســیدگي در هیأت هــاي رســیدگي بــه تخلفــات در آزمون ها مانع از رســیدگي 
برابــر ســایر قوانیــن جزایــي یــا رســیدگي در هیأت هــاي رســیدگي بــه تخلفــات اداري 
یــا هیأت هــاي انتظامــي اعضــاي هیــأت علمــي یــا کمیته هــاي انضباطــي دانشــجویان 
ــه  ــون، ب ــن قان ــواد )6( و )7( ای ــدرج در م ــر مجــازات من ــالوه ب نیســت و مرتکــب، ع

مجــازات مقــرر در ســایر قوانیــن و مقــررات محکــوم مي گــردد.
مــاده 1۰- در صــورت محکومیــت قطعــي فــردي بــه یکــي از مجازات هــاي منــدرج در 

ایــن قانــون، بــه اســتثناء مجــازات منــدرج در بنــد )الــف( مــاده )6(، هیــأت رســیدگي 
بــه تخلفــات در آزمون هــا، قبولــي وي در آزمــون را ابطــال مي نمایــد؛ در ایــن صــورت، 
ــه وي  ــا مــدرک ب ــه گواهــي ی ــوط از صــدور و اعطــاي هرگون مؤسســه آموزشــي مرب
خــودداري خواهــد نمــود، و چنانچــه گواهــي فارغ التحصیلــي به وي اعطاء شــده باشــد، 
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوري یــا وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکي یــا 
ــي  ــال آن گواه ــه ابط ــزم ب ــالمي، مل ــگاه آزاد اس ــا دانش ــرورش ی ــوزش و پ وزارت آم

. هستند
ــه اکتســابي  ــن نمــرات و رتب ــي و علمــي، بی ــا بررســي هاي فن ــاده 11- چنانچــه ب م
ــي، از  ــهود و اساس ــارف مش ــاي غیرمتع ــي وي مغایرت ه ــوابق تحصیل ــی و س متقاض
قبیــل: عــدم تطابــق معــدل دیپلــم و دوره پیش دانشــگاهي بــا رتبــه و نمــره اکتســابي 
در آزمــون وجــود داشــته باشــد، بــا تأییــد هیأت هــاي بــدوي رســیدگي بــه تخلفــات در 
آزمون هــا، از متقاضــی در یــک یــا چنــد درس عمومــي و اختصاصــي امتحــان مجــدد 
بــه عمــل مي آیــد. تعییــن وضعیــت نهایــي آزمــون ایــن متقاضــی، بــر اســاس نتایــج 

حاصــل از امتحــان مجــدد، بــر عهــده هیــأت بــدوي اســت.
مــاده 12- هــر مؤسســه یــا آموزشــگاه علمــي و آموزشــي، کــه بــراي افزایــش آمادگــي 
متقاضیــان شــرکت در آزمون هــاي مــورد بحــث ایــن قانــون فعالیــت مي کنــد، چنانچــه 
ــو مي شــود و  ــاده )5( مشــارکت داشــته باشــد، مجــوز تأســیس آن لغ ــات م در تخلف
ــه  ــن گون ــر محرومیــت دائمــي از تأســیس و اداره ای ــران مســؤول آنهــا، عــالوه ب مدی
ــن محکــوم  ــون و ســایر قوانی ــن قان ــي شــده در ای ــه مجازات هــاي پیش بین ــز، ب مراک
ــران  ــد مجــوز باشــد، مجــازات مدی ــا آموزشــگاه فاق مي شــوند، و چنانچــه مؤسســه ی

مســؤول آنهــا حداکثــر مجــازات منــدرج در مــاده )6( اســت.
ــدام  ــر اق ــالوه ب ــند، ع ــوز باش ــد مج ــه فاق ــگاه هایي ک ــورد آموزش ــره- در م تبص
مراجــع قانونــي ذي ربــط، مدعي العلــوم نیــز مي توانــد رأســاً نســبت بــه اعــالم جــرم و 

ــد. ــدام نمای ــان اق ــات آن ــري تخلف پي گی

ح - نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش كشور 
نظــر بــه حساســیت آزمــون اســتخدامی متمرکــز دســتگاه های اجرایــی ســال 
ــب  ــف و تقل ــا تخل ــط ب ــات مرتب ــار و اطالع ــی اخب ــه تمام 1399، مقتضــی اســت ک
در آزمــون یــاد شــده را بــا مراجعــه بــه ســایت ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور بــه 
نشــانی: www.sanjesh.org )قســمت گــزارش تخلــف در  آزمون هــا( یــا صنــدوق 
Hefazatazmon@sanjesh.org نشــانی:  بــه  )ایمیــل(  الکترونیکــی   پســت 

یــا بــا شــماره تلفن هــای: 02636182151 و 02636182152 بــه اداره کل حراســت و 
حفاظــت آزمون هــای ایــن ســازمان منعکــس نماییــد.

باتوجــه بــه عــدم پذیــرش حضــوری متقاضیــان به منظــور جلوگیــری از شــیوع ویروس 
کرونــا و در جهــت تســریع در بررســی و ثبــت درخواســت ها بــه صــورت الکترونیکــی، 
متقاضیــان می تواننــد بــه سیســتم پیشــخان خدمــات الکترونیکــی ســازمان ســنجش 
ــه آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعــه و درخواســت  آمــوزش کشــور ب
ــرای  ــت درخواســت، ب ــس از ثب ــد. پ ــت نماین ــه همــراه مســتندات الزم ثب خــود را ب
ــود و  ــال می ش ــاه ارس ــام کوت ــق پی ــری از طری ــه و کدرهگی ــماره نام ــی، ش متقاض
متقاضیــان می تواننــد، پــس از دریافــت شــماره و کدرهگیــری از طریــق پیــام کوتــاه، 
 http://rahgiri.sanjesh.org :بــه پرتال رهگیــری الکترونیکــی مکاتبــات بــه آدرس

وارد و از آخریــن وضعیــت درخواســت خــود مطلــع شــوند.
 در خاتمــه، اضافــه مي نمایــد کــه متقاضیــان، در صــورت لــزوم، مي تواننــد ســؤال یــا 
ــخ لغایــت روز پنجشــنبه 99/1۰/11  ــن تاری ســؤاالت خــود را در ایــن خصــوص، از ای
همــه روزه در وقــت اداری بــا بخــش پاســخگویي اینترنتــي ایــن ســازمان یــا شــماره 

 تلفــن:  42163  بــا پیــش شــماره 021 در میــان بگذارنــد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

 TOEFL ، GRE،IELTS به اطالع متقاضیان شـرکت در آزمون های بین المللی نظیر
و ... می رسـاند بـا توجـه بـه وجـود تعدادی افراد و شـرکت های سـود جو که  بـا تبلیغات 
و وعده هـای واهـی مبنـی بـر اخـذ مـدارک مـورد نظر، بـا مشـخصات داوطلب  اقـدام به 
کالهبـرداری و اخـذ مبالـغ قابـل توجهی از ایـن افراد می نماینـد، این سـازمان به عنوان 
ناظـر آزمون هـای  بین المللـی در کشـور، ضمـن برخـورد قانونـی و معرفی ایـن مراکز به 

مراجـع قضائـی، موارد ذیـل را  برای اطـالع متقاضیان یـادآوری می نماید:
1 -  تنهـا مدارکـی از طریـق این سـازمان مـورد گواهـی و تأیید قرار خواهنـد گرفت که 
قبـاًل مجـری آزمون از سـوی این سـازمان مجوز برگـزاری آن را دریافت نموده باشـد؛ لذا 
قبـل از پرداخـت هرگونـه وجه از طریق سـایت سـازمان سـنجش آموزش کشـور )بخش 

آزمون هـای بین الملـل( نسـبت به مجـاز بودن مرکـز اطمینان حاصـل نمایید.
شـد  خواهـد  برخـورد  قانـون  برابـر  شـوند  تخلـف  مرتکـب  کـه  داوطلبانـی  بـا   -  2
خواهـد  قـرار  سـازمان  ایـن  آزمون هـای  متخلفـان  فهرسـت  در  آنـان  مشـخصات  و 
آزمون هایـی  در  شـرکت  از  سـال   1۰ تـا   2 از  داوطلبـان  ایـن  ضمنـاً  گرفـت. 
شـد.  خواهنـد  محـروم  اسـت،  آن  ناظـر  یـا  می نمایـد  برگـزار  سـازمان  ایـن  کـه 
همچنیـن در صورتـی کـه متخلفـان در طول محرومیت اقـدام به ثبت نام در یکـی  مراکز نمایند، 

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

3 - مراکـز برگـزاری آزمون هـا موظـف بـه رعایـت قوانین بـوده و بایسـتی از ثبت نام این 
افـراد خـودداری نماینـد و در صـورت تخلـف،  مجوز آنان لغـو می گردد.

4 - داوطلبانـی کـه بـا جعـل مـدارک هویتـی سـعی در گمـراه نمـودن مجریـان آزمون 
نماینـد و در آن شـرکت کننـد و تخلـف آنان )حتی پس از دریافت مـدرک ( اثبات گردد، 
برابـر مقـررات برگـزاری آزمون ها، مـدارک مربوط به آنهـا باطل و از شـرکت در آزمون ها 
بـه مـدت 2 تا1۰سـال محـروم خواهنـد شـد و بـا توجه بـه اینکه جعـل هر گونه اسـناد 
دولتـی و اسـتفاده از سـند مجعـول و شـرکت کردن به جـای داوطلب اصلـی، برابر قانون 
مجـازات اسـالمی )تعزیـرات مصـوب 1375( جـرم تلقـی می شـود و مجـازات کیفری به 
همـراه خواهـد داشـت، ایـن گـروه از متخلفـان بـرای  صـدور احـکام قضائـی بـه مراجع 

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

می نماینـد برخـورد قانونی خواهد  شـد.

بدین وســـیله بـــه اطـــالع متقاضیـــان ثبت نـــام کننـــده در آزمـــون کارشناسي ارشـــد 
ـــي  ـــي دولت ـــوزش عال ـــات آم ـــگاه ها و مؤسس ـــي دانش ـــال 14۰۰ در تمام ـــته س ناپیوس
و غیـــر دولتـــي و همچنیـــن دانشـــگاه آزاد اســـالمي و بیســـت و ششـــمین المپیـــاد 
ــته از  ــي آن دسـ ــات ثبت نامـ ــه اطالعـ ــاند کـ ــور مي رسـ ــجویي کشـ ــي- دانشـ علمـ
ـــن  ـــت 99/۰9/26( در ای ـــخ 99/۰9/16 لغای ـــرر )از تاری ـــان مق ـــه در زم ـــی ک متقاضیان
ـــنبه  ـــت روز چهارش ـــورخ 99/11/۰5 لغای ـــنبه م ـــد، از روز یکش ـــام نموده ان ـــون ثبت ن آزم
ــاني ــالع رسـ ــاهده و ویرایـــش، روي درگاه  اطـ ــور مشـ ــه منظـ ــورخ 99/11/۰8 بـ  مـ

ـــرار خواهـــد گرفـــت. متقاضیـــان  ـــه نشـــاني: www.sanjesh.org  ق  ایـــن ســـازمان ب
ضـــرورت دارد کـــه در مهلـــت در نظـــر گرفتـــه شـــده و پـــس از مطالعـــه دقیـــق دفترچـــه 

راهنمـــای ثبت نـــام، کـــه از تاریـــخ 99/۰9/16 از طریـــق درگاه اطالع رســـانی ایـــن 
ـــرل  ـــه مشـــاهده و کنت ـــه اســـت، نســـبت ب ـــرار گرفت ـــان ق ســـازمان در دســـترس داوطلب
ـــش  ـــه ویرای ـــبت ب ـــل، نس ـــورت تمای ـــرده و، در ص ـــدام ک ـــود اق ـــي خ ـــات ثبت نام اطالع

ـــد. ـــدام نماین اطالعاتشـــان اق
ضمنـــاً بـــه منظـــور مســـاعدت و همراهـــي بـــا متقاضیانـــی کـــه در مهلـــت مقـــرر 
ـــه در  ـــت ک ـــده اس ـــاذ گردی ـــي اتخ ـــده  اند، ترتیب ـــون نش ـــام در آزم ـــه ثبت ن ـــق ب موف
ـــام در  ـــه ثبت ن ـــبت ب ـــد نس ـــت 99/11/۰8( بتوانن ـــوق )99/11/۰5 لغای ـــي ف ـــازه زمان ب

ـــد. ـــدام نماین ـــون اق ـــن آزم ای

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص :

 اعالم زمان مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي

متقاضیان ثبت نام كننده در آزمون  كارشناسي ارشد ناپیوسته 

سال 1400 و بیست و ششمین دوره المپیاد علمي- دانشجویي كشور

 و همچنین ایجاد امکان براي ثبت نام مجدد آن دسته از 

متقاضیانی كه در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور 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 تدریسكد كتابنام كتاب نام درس

1- زبان و ادبیات فارسی
97دهم11۰2۰1فارسی )1(
98یازدهم1112۰1فارسی )2( 
99دوازدهم1122۰1فارسی )3( 

2- عربی

97دهم 11۰2۰6عربی، زبان قرآن )1(
عمومی غیر گروه آزمایشی علومانسانی 98یازدهم1112۰6عربی، زبان قرآن )2( 

99دوازدهم1122۰6عربی، زبان قرآن )3(
97دهم 11۰2۰7عربی، زبان قرآن )1(

عمومی گروه آزمایشی 
علومانسانی

98یازدهم1112۰7عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم1122۰7عربی، زبان قرآن )3(
عمومی گروه آزمایشی97دهم 11۰2۰8عربی، زبان قرآن )1(

علومانسانی  برای دیپلمه های علوم و معارف 
اسالمی

98یازدهم1112۰8عربی، زبان قرآن )2( 
99دوازدهم1122۰8عربی، زبان قرآن )3(

3- فرهنگ و معارف اسالمی

97دهم11۰2۰4دین و زندگی )1(
عمومی غیر گروه آزمایشی علومانسانی 98یازدهم1112۰4دین و زندگی )2(

99دوازدهم1122۰4دین و زندگی )3(
97دهم11۰2۰5دین و زندگی )1(

عمومی گروه آزمایشی 
علومانسانی

98یازدهم1112۰5دین و زندگی )2(
99دوازدهم1122۰5دین و زندگی )3(

عمومی گروه آزمایشی97دهم11۰227اصول عقاید )1(
 علومانسانی برای دیپلمه های علوم و معارف 

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

4- زبان انگلیسی
97دهم11۰23۰زبان خارجی )1(

98یازدهم111230انگلیسی )2(
99دوازدهم112230انگلیسی )3(

بدین وسیله به اطالع مي رساند که در آزمون سراسري سال 14۰۰ 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 14۰۰ همانند سال 1399 
حداکثر 3۰ درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و دروس موثر سوابق 

تحصیلی آزمون سال 14۰۰ 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 14۰۰ 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 یکی 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 14۰۰ 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 تدریسكد كتابنام كتاب نام درس

1- ریاضیات

97دهم11۰211ریاضی )1( 
97دهم11۰213هندسه )1(
98یازدهم111213هندسه )2(

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

99دوازدهم112215ریاضیات گسسته 

2- فیزیک
97دهم11۰2۰9فیزیک )1( 
98یازدهم1112۰9فیزیک )2( 
99دوازدهم1122۰9فیزیک )3( 

3- شیمی
97دهم11۰21۰شیمی )1( 
98یازدهم11121۰شیمی )2( 
99دوازدهم11221۰شیمی )3(

جـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسكد كتابنام كتاب نام درس

98یازدهم111237زمین شناسی 1- زمین شناسی

2- ریاضیات
97دهم11۰211ریاضی )1(
98یازدهم111211ریاضی )2(
99دوازدهم112211ریاضی )3(

3- زیست شناسی
97دهم11۰216زیست شناسی )1(
98یازدهم111216زیست شناسی )2(
99دوازدهم112216زیست شناسی )3(

4- فیزیک
97دهم11۰214فیزیک  )1(
98یازدهم111244فیزیک )2( 
99دوازدهم112244فیزیک )3( 

5- شیمی
97دهم11۰21۰شیمی )1(
98یازدهم11121۰شیمی )2(
99دوازدهم11221۰شیمی )3(

دـ  دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی 
مالحظاتسال چاپپایه تدریسكد كتابنام كتاب نام درس

1- ریاضیات
97دهم11۰212ریاضی و آمار )1(
98یازدهم111212ریاضی و آمار )2(
99دوازدهم112212ریاضی و آمار )3(

97دهم11۰221اقتصاد 2- اقتصاد

3- زبان و ادبیات فارسی
97دهم11۰2۰3علوم و فنون ادبی )1(
98یازدهم1112۰3علوم و فنون ادبی )2(
99دوازدهم1122۰3علوم و فنون ادبی )3(

4- زبان عربی

97دهم11۰2۰7عربی، زبان قرآن )1(
98یازدهم1112۰7عربی، زبان قرآن )2(
99دوازدهم1122۰7عربی، زبان قرآن )3(
97دهم11۰2۰8عربی، زبان قرآن )1(

دیپلمه های علوم و 
معارف اسالمی 98یازدهم1112۰8عربی، زبان قرآن )2(

99دوازدهم1122۰8عربی، زبان قرآن )3(

5- تاریخ

97دهم11۰219تاریخ )1( ـ ایران و جهان باستان
ـ از بعثت پیامبر اسالم تا پایان  تاریخ )2( 

98یازدهم111219صفویه
99دوازدهم112219تاریخ )3( ایران و جهان معاصر

97دهم11۰233تاریخ اسالم )1( 
دیپلمه های علوم و 

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

6- جغرافیا
97دهم11۰218جغرافیای ایران

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

7- علوم اجتماعی
97دهم11۰22۰جامعه شناسی )1(
98یازدهم111222جامعه شناسی )2(
99دوازدهم112222جامعه شناسی )3(

98یازدهم111226فلسفه 8- فلسفه
99دوازدهم112226فلسفه )2(

97دهم11۰223منطق9- منطق
98یازدهم111224روانشناسی10- روانشناسی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور     
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