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صفحه 6

یادداشت  هفته

صفحه 4

چند نكته دربارة آزمون 
كارشناسي ارشد 1400  

از روز گذشته آغاز شده است :

 ثـبت نام آزمـون
کارشناسی ارشد سال1400

تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

)Ph.D( جمعه 1399/12/15ثبت نام به پایان رسیددكتري

یکشنبه 1399/9/16 كارشناسي ارشد ناپیوسته
تا یکشنبه 1399/9/23

پنجشنبه 1400/3/6
و جمعه 1400/3/7

یکشنبه 1399/11/12 سراسري
تا شنبه 1399/11/18

پنجشنبه 1400/4/10
و جمعه 1400/4/11

متعاقبًا اعالم خواهد شدكاردانی به كارشناسي ناپیوسته

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

برنامه زمانی آزمون های سراسری سال 1400

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

تمدید مهلت ثبت نام در آزمون

 کارشناسي ارشد فراگير دانشگاه پيام نور  

بهمن 1399 )نوبت بيست و یکم(

با این روش ها :

استرس خود  را کنترل کنيد

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

تاریخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته براي شرکت در
 مرحله پذیرش صرفًا بر اساس سوابق تحصيلي  مقطع 

کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399

صفحه 8

صفحه 2

تا 15 دی ماه:

ثبت وام های دانشجویی تمدید شد

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، مهلت 
ماه  یک  مدت  به  را  دانشجویی  وام های  ثبت 

تمدید كرد.
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، پیش از این در 
بخشنامه ای جدول زمان بندی ثبت وام های دانشجویی 
 1400-1399 تحصیلی  سال  اول  نیمسال   در 
را به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اعالم کرده 

بود.
حداقلی  حضور  وضعیت  گرفتن  نظر  در  با  اما 
کارکنان دانشگاه ها در شرایط ناشی از تشدید شیوع 
بیماری کرونا و تعطیلی آموزش حضوری بسیاری 
راستای  در  و  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  از 
مشکالت  رفع  و  دانشجویان  از  بیشتر  حمایت 
دانشگاه ها،  در  حضور  عدم  دلیل  به  دانشجویان 
مهلت ثبت وام های دانشجویی را به مدت یک ماه 

و تا تاریخ 15 دی ماه 99 تمدید کرد.
همچنین این صندوق اعالم کرد که برای حمایت 
ودیعه  وام  دریافت  مشمول  دانشجویان  از  بیشتر 
و  وام  این  از  آنان  حداکثری  بهره مندی  و  مسکن 
کاهش مشکالت ناشی از مراجعه به بانک و معرفی 
ضامن، در نیمسال جاری وام ودیعه مسکن متأهلی 

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

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

hefazatazmon@sanjesh.org

از روز گذشته )16 آذر ماه 1399( مهلت ثبت نام در آزمون 
کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1400 و بیست و ششمین 
المپیاد علميـ  دانشجویي کشور آغاز شده است و در روز 
یکشنبه 23 آذر ماه این مهلت پایان مي پذیرد. به همین 
خاطر، مناسب دیدیم که چند نکته در ارتباط با این آزمون 

در این ستون براي اطالع داوطلبان گرامي یادآور شویم:
 1 ـ الزم به تأکید است که ثبت نام در آزمون یاد شده، 
طریــــق  از  و  اینترنتــــي  صورت  به  منحصـــراً 
نشانــــي: به  سنجش  سازمان  اطالع رساني   پایگاه 

 www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.
و  عمومي  شرایط  از  آگاهي  ضمن  عالقه مندان،  ـ   2
دفترچه  در  که  آزمون،  این  در  شرکت  اختصاصي 
اطالع رساني  پایگاه  در  آزمون  در  شرکت  راهنماي 
که  صورتي  در  مي توانند،  دارد،  قرار  سنجش  سازمان 
داراي شرایط مذکور باشند، حداکثر در دو رشته امتحاني 
)طبق ضوابط رشته  هاي امتحاني درج شده در دفترچه 

راهنماي ثبت نام( متقاضي ثبت نام شوند. 
3 ـ داوطلباني که، عالوه بر رشته انتخابي یا امتحاني 
اصلي )رشته اول(، عالقه مند به  شرکت در رشته  امتحاني  
بر  عالوه  دیگر،  اعتباري  کارت  یک   باید  هستند،  دوم 

کارت اعتباري اول، خریداري نمایند.
آزمون  در  شرکت  و  ثبت نام  متقاضي  داوطلبان  ـ   4
کدرشته هاي امتحاني )اصلي و شناور(، که عالقه مند به 
شرکت در گزینش رشته هاي تحصیلي دانشگاه پیام نور و 
مؤسسات آموزش عالي غیردولتي و غیرانتفاعي هستند، 
الزم است که، عالوه بر پرداخت مبالغ ثبت نام، با پرداخت 
مبلغ تعیین شده براي این ثبت نام نیز )به منظور اعالم 

عالقه مندي به دوره هاي مذکور(، اقدام نمایند.

5 ـ شایسته است که داوطلبان، برابر دستورالعمل درج 
شده در دفترچه راهنماي ثبت نام، ابتدا فرم پیش نویس 
تقاضانامه مندرج در دفترچه یاد شده را تکمیل نموده 
و سپس بر اساس فرم پیش نویس، با مراجعه به پایگاه 
اطالع رساني سازمان سنجش، اطالعات الزم را بر اساس 

بندهاي برنامه  نرم افزاري ثبت نام وارد کنند. 
6 ـ الزم است که داوطلبان، در درج اطالعات ثبت نامي 
خود دقت کنند. بدیهي است که در صورت مشاهده هرگونه 
مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک 
داوطلب، در صورت پذیرفته شدن در آزمون، قبولي وي لغو 

شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیري خواهد شد.
آزمون  شده،  پیش بیني  زماني  برنامه  مطابق  ـ   7
کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1400 در روزهاي پنجشنبه 

6 و جمعه 7 خرداد ماه 1400 برگزار خواهد شد.
8 ـ داوطلبان عالقه مند مي توانند، هم زمان  با برگزاري  
آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1400، در اولین 
 مرحله دوره بیست و ششمین آزمون المپیاد علمي ـ 

دانشجویي  کشور نیز شرکت نمایند. 
انتخاب  در  که  مي شود  توصیه  داوطلبان  به  ـ   9 
همچنین  و  دوم(  و  )اول  امتحاني  کدرشته هاي 
را  الزم  دقت  خود،  امتحاني  حوزه  محل  شهرستان 
پي گیري کد  دریافت  از  پس  زیرا  آورند؛  عمل   به 
16 رقمي، در این خصوص به درخواست هاي داوطلبان 
نخواهد  داده  اثر  ترتیب  جابجایي،  یا  اصالح  بر  مبني 
شد؛ ضمناً توصیه  مي شود که داوطلبان، پس از تکمیل 
تقاضانامه ثبت نام و دریافت کد پي گیري، یک نسخه 
پرینت از تقاضانامه شان تهیه، و مندرجات آن را کنترل 
کرده و نزد خود نگهداري نمایند.              موفق باشيد

چند نكته دربارة آزمون كارشناسي ارشد 1400  

پیامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند: 
هر یک از شما منکري را دید، باید با دست خود 
آن را تغییر دهد. اگر نتوانست، با زبانش تغییر 
دهد، و باز اگر نتوانست، در قلبش آن را انکار 

کند، و این ضعیف ترین مرحلة ایمان است.

با مردم چنان بیامیزید که اگر مردید، بر شما 
مهربانی  شما  به  ماندید،  زنده  اگر  و  بگریند، 

ورزند.

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند: 
تا وقتي که  امتم همواره در خیر و خوبي اند 
دارند،  برپا  را  نماز  بدارند،  دوست  را  یکدیگر 
زکات بدهند و مهمان را گرامي بدارند؛ پس 
خشکسالي  و  قحطي  به  نکنند،  چنین  اگر 

گرفتار مي شوند.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

تاریخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته براي شرکت در مرحله پذیرش صرفًا 
بر اساس سوابق تحصيلي  مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1399 

بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین جلسات پانزدهم و شانزدهم شوراي سنجش و پذیرش 
دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلي مورخ 99/5/4 و 99/8/10، مقرر گردید در رشته محل هایي که ظرفیت 
آنها در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1399 در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غیردولتي و 
همچنین دانشگاه آزاد اسالمي تکمیل نشده و فاقد انتخاب رشته کننده مردود هستند، پذیرش بر اساس سوابق 

تحصیلي )معدل تراز شده كارشناسی( به صورت متمرکز صورت گیرد.
لذا به اطالع متقاضیان ثبت نام و انتخاب رشته براي شرکت در این مرحله مي رساند که دفترچه راهنمای ثبت نام 
و انتخاب رشته این پذیرش، از روز سه شنبه 1399/9/25 از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان منتشر خواهد 

شد و ثبت نام از متقاضیان نیز تا روز یکشنبه 99/9/30 ادامه خواهد داشت.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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آزمون زبان انگليسی
 وزارت بهداشت به تعویق افتاد

انگلیسی  زبان  آزمون  دوره  نهمین  و  پنجاه 
آذر   20 بود  قرار  كه  بهداشت،  وزارت   )MHLE(

ماه برگزار شود، به تعویق افتاد. 
مركز سنجش آموزش پزشکی اعالم كرد: با توجه 
در  ویروس  كرونا  انتقال  و  ابتال  وضعیت  رصد  به 
كشور، پنجاه و نهمین دوره آزمون زبان انگلیسی 
روز  بود  قرار  كه  بهداشت  وزارت   )MHLE(
پنجشنبه 20 آذر ماه  برگزار شود، به تعویق افتاده 

و در روز دوشنبه اول دی ماه برگزار می شود.
ثبت نام و ویرایش پنجاه و نهمین دوره آزمون زبان 
انگلیسی )MHLE( وزارت بهداشت از ساعت 15 
روز یکشنبه 18 آبان ماه 99 آغاز شد و ساعت 15 
ضمنًا  یافت.  پایان   99 آذرماه   12 چهارشنبه  روز 
مهلت جدید ثبت نام و ویرایش این آزمون، مجدداً 
تا ساعت 9 صبح روز شنبه 22 آذر ماه تمدید شد.

بهداشت  وزارت  عمومی  انگلیسی  زبان  آزمون 
آزمون  سطح  در  پرسش   100 دارای   )MHLE(
استاندارد تافل )30 پرسش درک مطلب شنیداری، 
 40 پرسش واژگان، ساختار و دستور زبان و 30 پرسش 
نمره  )بدون  نمره   100 و  نوشتاری(  مطلب  درک 

منفی( است.
به یادآوری است كه هر كارنامه، دارای یک  الزم 
ُكد ویژه به نام Certification Code بوده كه در 
باالی آن درج می شود و درستی آن از طریق سایت 
»تأیید  پیوند  )در  پزشکی  آموزش  سنجش  مركز 
 )Check Certificate Validity یا   كارنامه« 
شده  چاپ  كارنامه  بنابراین،  است؛  استعالم  قابل 
یا گواهی دیگری برای شركت كنندگان به منظور 

ارائه به مراجع گوناگون، صادر نخواهد شد.

از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم:

شرایط ضامن و مدارک وام های 
دانشجویی اعالم شد

شرایط  علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق 
دانشجویی  وام های  بهره مندی  منظور  به  ضامنان 
در آیین نامه جدید پرداخت و بازپرداخت وام های 

دانشجویی را اعالم كرد.
منظور  به  محضری  تعهدنامه  سند  و  ضامن  شرایط 
و  شد  اعالم  دانشجویان  رفاه  صندوق  وام های  دریافت 

به شرح زیر است:
شرایط ضامن و مدارک ضمانت وام های دانشجویی:

دانشجویان  بهره مندی  در  به منظور تسهیل  ماده 10( 
کم  مستعد  دانشجویان  از  حمایت  و  وام  متقاضی 
بضاعت، تعداد ضامنان برای ضمانت بازپرداخت وام های 

دانشجویی به شرح ذیل است:
مبلغ سقف  تا  دانشجویی  وام های  دریافت  برای   -1 

150 میلیون ریال، معرفی یک نفر ضامن قراردادی از بین 
ضامنان واجد شرایط مندرج در ماده 11 الزامی است.

مبلغ  سقف  تا  دانشجویی  وام های  دریافت  برای   -2 
یا  رسمی  ضامن  نفر  یک  معرفی  ریال،  میلیون   300
پیمانی یا دو نفر ضامن قراردادی از بین ضامنان واجد 

شرایط مندرج در ماده 11 الزامی است.

مبلغ  از  بیش  دانشجویی  وام های  دریافت  برای   -3 
300 میلیون ریال، معرفی یک نفر ضامن دیگر، عالوه 
بر ضامنان قبلی، صرفاً از میان کارکنان رسمی و پیمانی 

واجد شرایط در ماده 11 الزامی است.
وام های  بهره مندی  برای  ضامنان  شرایط   )11 ماده 

دانشجویی:
و  اجرایی  دستگاه های  پیمانی  و  رسمی  کارکنان   -1
حداقل  با  دستگاه ها  آن  قراردادی  کارکنان   همچنین 

5 سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی.
خدمات  مدیریت  قانون   5 ماده  اساس  بر   -  1 تبصره 
اجرایی  دستگاه های   ،1386/07/08 مصوب  کشوری 
یا  مؤسسات  دولتی،  مراکز  وزارتخانه ها،  کلیه  شامل 
نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی و کلیه 
دستگاه هایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر 

یا تصریح نام است.

و  گسترش  سازمان  ایران،  نفت  ملی  شرکت  قبیل  )از 
نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های 

دولتی(.
دولتی  غیر  عمومی  نهادهای  و  مؤسسات   -  2 تبصره 
مادامی   آنان(  تابعه  شرکت های  و  شهرداری ها  شامل: 
به  متعلق  آنان  و سرمایه  از 50 درصد سهام  بیش  که 
امداد  کمیته  احمر،  هالل  )جمعیت  باشد  شهرداری ها 
انقالب اسالمی، کمیته  بنیاد مسکن  امام خمینی )ره( 
تبلیغات  بنیاد 15 خرداد، سازمان  ایران،  المپیک  ملی 
هماهنگی  شورای  اجتماعی،  تأمین  سازمان  اسالمی، 
خاص،  بیماری های  امور  بنیاد  اسالمی،  تبلیغات 
صندوق  ایران،  اسالمی  جمهوری  دانش آموزی  سازمان 
تأمین  صندوق  عشایر،  و  روستاییان  اجتماعی  بیمه 
براساس  که  سازمان هایی  سایر  و  بدنی  خسارت های 

قوانین و مقررات مشمول این عنوان قرار می گیرند.
2- اعضاء هیأت علمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و 

فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی رسمی  هیأت  اعضاء   -3
با  دانشگاه  آن  قراردادی  و  رسمی  کارکنان  همچنین 

حداقل 5 سال سابقه کار.
همچنین  و  مقننه  قوه  پیمانی  و  رسمی  کارکنان   -4
کارکنان قراردادی آن قوه با حداقل 5 سال سابقه کار و 

دارای شناسه کارمندی.
قضائی  پایه  دارندگان  و  پیمانی  رسمی،  کارکنان   -5
قوه قضائیه )به استثناء کارآموزان آن قوه( و همچنین 
کارکنان قراردادی آن قوه با حداقل 5 سال سابقه کار و 

دارای شناسه کارمندی.
6- سردفتران اسناد رسمی، ازدواج و طالق دارای مجوز 

از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور.
7- کارکنان استخدامی نیروهای مسلح.

8- بازنشستگان کشوری و لشگری و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی.

و  شهید  بنیاد  از  مزایا  و  حقوق  دریافت  مشموالن   -9
امور ایثارگران.

سال   5 حداقل  با  بانک ها  دائم  قرارداد  کارکنان   -10
سابقه کار.

ضمانت  برای  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته   -11
تفاهم نامه  اساس  بر  نهاد  آن  پوشش  تحت  مددجویان 

منعقد شده با صندوق.
بهره مندی  برای  ضامنان  نیاز  مورد  مدارک   )12 ماده 

وام های دانشجویی:
بازنشسته،  بگیر،  حقوق  کارمند،  ضامن  چنانچه   -1

مستمری بگیر یا عضو هیأت علمی باشد
قرارداد یکساله  یا  استخدامی  ارائه آخرین حکم  الف - 
دارای مهر تأیید و امضاء دستگاه مربوط، به اداره رفاه 

دانشگاه.
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ب - ارائه گواهی کسر از حقوق.
نوع  می بایست  حقوق  از  کسر  گواهی  در   -  1 تبصره 
و  گردد  درج  قراردادی(  پیمانی،  )رسمی،  استخدام 
علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه  به صندوق  خطاب  صرفاً 
به  متعهد  مربوط،  سازمان  و  باشد  فناوری  و  تحقیقات 
پرداخت بدون قید و شرط بدهی از طریق کسر از حقوق 

ضامن گردد.

2- چنانچه ضامن از سردفتران باشد:
ارائه کپی مجوز یا پروانه فعالیت کپی برابر با اصل شده 

ممهور به دفترخانه اسناد رسمی.
امام  امداد  کمیته  از  ضمانت  کتبی  گواهی  ارائه   -3

خمینی )ره( برای دانشجویان تحت پوشش آن نهاد.
الزم به یادآوری است که در مصوبات جدید، عالوه بر 
گواهی  باید  دانشجو  نظر  مورد  ضامن  محضری،  تعهد 

کسر از حقوق به صندوق ارائه می داد تا دانشجو مجاز به 
اخذ وام شود که صندوق رفاه دانشجویان اعالم کرد که 
به دلیل تعطیلی های سراسری به منظور کنترل بیماری 
دسترسی  عدم  دلیل  به  و  افراد  و حفظ سالمت  کرونا 
به  جاری  ترم  در  دانشگاه ها،  یا  ادارات  یا  ضامن  به 
نامه  ارائه  بدون  که  است  شده  داده  مهلت  دانشجویان 

کسر از حقوق دانشگاه بتواند وامشان را ثبت کنند.

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

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

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

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

    https://gap.im/prnoetirپیام رسان گپ:   
پیام رسان بله:                                  

@prnoetir                                
پیام رسان ایتا :      

https://eitaa.com/prnoetir           
ضمناً از عموم داوطلبان آزمون هاي سراسري خواهشمند است که در صورت مشاهده هرگونه اقدامات خالف 
قوانین و مقررات یا سوء استفاده احتمالی از نام و عنوان این سازمان، مراتب را از طریق شماره تلفن هاي: 

 hefazatazmon@sanjesh.org:36182152-026 و 36182151-026 و آدرس الکترونیکي
نشانی    اینترنتی:  http://q.sanjesh.org/53479  به ستاد خبري اداره کل حراست سازمان سنجش آموزش  یا

کشور گزارش نمایند.                                    
                   روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

قابل توجه داوطلبان آزمون هاي سراسري

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 کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و پی گيری درخواست داوطلبان به روش الکترونيکی

در  ثبت نام  متقاضیان  همه  اطالع  به  بدین وسیله   99/09/03 مورخ  اطالعیه  پیرو 
آزمون كارشناسي ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال 1399 )نوبت 
بیست و یکم( مي رساند که به منظور فراهم نمودن تسهیالت بیشتر براي آن دسته 
از متقاضیاني که تا تاریخ 99/09/12 براي ثبت نام در آزمون یاد شده اقدام ننموده اند، 
نسبت  روز سه شنبه مورخ 99/09/18  تا  بتوانند  که  است  گردیده  اتخاذ  ترتیبي 
به ثبت نام در این آزمون، اقدام نمایند. متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر 
گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنماي ثبت نام و فراهم نمودن مدارک و 

اطالعات مورد نیاز، به درگاه اطالع رساني این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت نام در 
آزمون مذکور اقدام نمایند.

ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قباًل نسبت به ثبت نام در این آزمون، اقدام نموده اند، 
مي توانند، در صورت تمایل، تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده و ویرایش اطالعات 

ثبت نامي خود اقدام نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در باره :

 تمدید مهلت ثبت نام درآزمون کارشناسی ارشد فراگير 

دانشگاه پيام نور بهمن ماه سال 1399 )نوبت بيست و یکم(
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به اطالع همه متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون كارشناسي ارشد فراگیر دانشگاه 
پیام نور بهمن ماه سال 1399 )نوبت بیست و یکم( مي رساند که ثبت نام براي شرکت در 
آزمون مذکور، از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان از روز چهارشنبه 99/09/05 آغاز شده 
است و در روز سه شنبه 99/09/18 پایان مي پذیرد؛ لذا متقاضیان ثبت نام که داراي شرایط 
عمومي و اختصاصي به شرح ذیل هستند، مي توانند در آزمون مذکور ثبت نام و شرکت نمایند.

شرایط ثبت نام:
هر متقاضی بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون 

مي تواند در یک کدرشته  امتحاني ثبت نام  و در آزمون مربوط شرکت  نماید.
متقاضیان الزم است که ابتدا دفترچه راهنماي ثبت نام را مطالعه نموده و در صورت واجد 
  www.sanjesh.org :شرایط بودن شخصاً به درگاه اطالع رساني این سازمان به نشاني
مراجعه و نسبت به پرداخت هزینه خرید کارت اعتباري ثبت نام در آزمون به شرح ذیل، 
اقدام کنند و سپس مراحل بعدي را به انجام برسانند. ضمناً دفترچه راهنمای ثبت نام این 
آزمون، همزمان با شروع ثبت نام، از روز چهارشنبه 99/9/5 در درگاه اطالع رسانی این 

سازمان در دسترس داوطلبان قرار گرفته است.
مراحلي که متقاضی باید براي ثبت نام اقدام کند:

 1- مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان براي تهیه کارت اعتباري ثبت نام )سریال 
12 رقمي( و دریافت دفترچه راهنماي ثبت نام.

2- تهیه فایل عکس اسکن شده متقاضی بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنماي 
ثبت نام.

3- آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام.
4- ثبت نام از طریق درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور در زمان مقرر 

)99/09/05 لغایت 99/09/18(.
5- با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتي انجام مي  شود، متقاضیان 
الزم است با استفاده از کارت هاي عضو شبکه شتاب، که پرداخت الکترونیکي آنها فعال 
است، با مراجعه به درگاه اطالع رساني مذکور و پرداخت مبلغ 950/000 )نهصد و پنجاه 
هزار( ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون اقدام نمایند. الزم به توضیح است که 
هزینه ثبت نام در این آزمون، به حساب مشخص شده در دانشگاه پیام نور واریز خواهد شد.

یادآوری های مهم:
1- مندرجات فرم تقاضانامه باید دقیق و صادقانه تکمیل شود.

2- مسؤولیت  صحت  تمامی مندرجات  تکمیل  شده  )مندرجات  فرم  تقاضانامه( به  عهده  
متقاضی خواهد بود.

3- پس از پایان مهلت مرحله ویرایش اطالعات تقاضانامه، اعمال هیچ گونه تغییري در 
مندرجات فرم  تقاضانامه  ثبت نام امکان پذیر نیست؛ بنابراین،  متقاضی  باید در زمان تکمیل 

اطالعات تقاضانامه، نهایت دقت را به کار گیرد.
4- هر موقع  مشخص  شود که  متقاضی،  حقایق  را کتمان  نموده  یا واجد یکي  از شرایط و 
ضوابط مندرج  در  دفترچه  راهنما  نیست، در هر مرحله اي  از آزمون  )ثبت نام ، شرکت  در 

آزمون ، پذیرفته شدن ، حین  تحصیل  در دانشگاه  و ...( محروم  خواهد شد.
دستورالعمل و نحوه تکميل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:

به متقاضیان توصیه مي شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام، 
ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل نموده و سپس بر اساس 
فرم پیش نویس با مراجعه به درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور، اطالعات 
الزم را بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمایند. ضمناً متقاضیان الزم است 
که در درج اطالعات ثبت نام دقت نمایند. بدیهي است که در صورت مشاهده هرگونه 
مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارک متقاضی، در صورت پذیرفته 

شدن در آزمون، مطابق ضوابط با وي رفتار خواهد شد. 

زمان توزیع کارت اینترنتي، برگزاري و محل آزمون:
بر اساس برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون کارشناسي ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 
بهمن ماه سال 1399 )نوبت بیست و یکم( در روز جمعه مورخ 99/11/17 برگزار خواهد 
شد. متقاضیان الزم است که از روز سه شنبه مورخ 99/11/14 لغایت روز پنجشنبه مورخ 
99/11/16 با مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان، نسبت به تهیه پرینت كارت 
و راهنماي شركت در آزمون اقدام نمایند. محل آزمون متقاضیان بر اساس استان 
و شهرستان انتخابي مندرج در بند 28 تقاضانامه تعیین مي گردد؛ لذا مقتضي است که 
متقاضیان، با مراجعه به جدول شماره 6 دفترچه راهنماي ثبت نام و درج کد مربوط به 

استان و شهر مورد نظر در تقاضانامه ثبت نام اقدام نمایند.
نـکات و توصيه هاي  مـهم :

که  مي گردد  توصیه  اکیداً  کارشناسي،  دوره   معدل  درصدي  تأثیر 20  به  توجه  با   )1
متقاضیان، معدل دوره کارشناسي خود را با توجه به توضیحات مندرج در دفترچه 
با دقت درج نمایند. شایان ذکر است که معدل کارشناسي تراز شده و میانگین وزني آنها 

تأثیر بیست درصدي در نمره کل متقاضیان خواهد داشت.
امتحاني  امتحاني و همچنین شهرستان محل حوزه  انتخاب كد رشته   در   )2
خود دقت نمایید؛ زیرا  پس از دریافت کد پي گیري 16 رقمي در این خصوص، به 

درخواست هاي متقاضیان مبني بر اصالح یا جابجایي، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3( با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، در خصوص اشتباه 
از  آنان  براي متقاضیاني كه ثبت نام  )این موضوع  ارسال عکس متقاضیان  در 
سوی دیگران انجام مي شود، رخ داده است( تأكید مي گردد كه عالوه بر كنترل 
اطالعات ثبت نامي، حتماً نسبت به كنترل عکس ارسالي دقت نمایید تا اشتباهًا 
عکس متقاضی دیگري به جاي عکس شما ارسال نگردد. بدیهي است كه در 
صورت ارسال عکس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقی شده 

و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
4( توصیه  مي شود که متقاضیان، پس از تکمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده 6 رقمي 
و کد پي گیري 16 رقمي، یک نسخه پرینت از تقاضانامه شان تهیه و مندرجات آن را 

کنترل نموده و آن را نزد خود نگهداري نمایند.
5( هرگونه  تغییري  از طریق  نشریه پیک  سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  سازمان 
 سنجش (، درگاه اطالع رساني سازمان سنجش و در صورت لزوم  از طریق رسانه هاي جمعی 

 اعالم  خواهد شد. 
نحوه ارسال درخواست یا ارتباط غيرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور
با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در 
جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضیان، در صورت 
داشتن هر گونه سؤال، می توانند به سیستم پیشخان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش 
آموزش کشور به آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود 
را به همراه مستندات الزم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه 
و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود و متقاضیان می توانند پس از دریافت 
 شماره و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه، به پرتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس:

 http://rahgiri.sanjesh.org وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع 
شوند. 

ضمناً متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي 
اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور و یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن: 

42163-021 نیز در میان بگذارند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در باره:

شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسي ارشد فراگير 
دانشگاه پيام نور  بهمن ماه  سال 1399 )نوبت بيست و یکم(
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

شرایط و ضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون 
کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400 و بيست و ششمين 

دوره المپياد علمي - دانشجویي کشور
ــته  ــد ناپیوس ــون کارشناسي ارش ــرکت در آزم ــام و ش ــان ثبت ن ــالع متقاضی ــه اط ب
ســال 1400 در تمامــي دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــي دولتــي و غیردولتــي 
و همچنيــن دانشــگاه آزاد اســالمي و بیســت و ششــمین المپیــاد علمــي- 
دانشــجویي کشــور مي رســاند کــه بــا توجــه بــه نــکات ذیــل و همچنیــن در نظــر 
داشــتن شــرایط عمومــي و اختصاصــي منــدرج در دفترچــه راهنمــاي شــرکت در 

ــد. ــام و شــرکت نماین ــور ثبت ن ــون مذک ــد در آزم ــون، مي توانن آزم

شرایط ثبت نام :
ــنبه  ــال 1400 از روز یکش ــته س ــد ناپیوس ــون کارشناسي ارش ــراي آزم ــام ب ثبت ن
ــورخ 1399/09/23  ــنبه م ــت و در روز یکش ــده اس ــاز ش ــورخ 1399/09/16 آغ م
ــي و  ــورت اینترنت ــه ص ــراً ب ــون، منحص ــن آزم ــام در ای ــرد. ثبت ن ــان مي پذی پای
 www.sanjesh.org :ــه نشــاني ــن ســازمان ب ــق درگاه اطــالع رســاني ای از طری

انجــام مــی شــود.
ــه  ــررات وظیف ــي، مق ــي و اختصاص ــرایط عموم ــالع از ش ــن اط ــان، ضم متقاضی
ــات  ــي و توضیح ــاع غیرایران ــام اتب ــط ثبت ن ــه ضواب ــوط ب ــررات مرب ــي، مق عموم
مربــوط بــه ســهمیه رزمنــدگان و ایثارگــران )منــدرج در دفترچــه راهنمــاي شــرکت 
در آزمــون کــه در درگاه اطــالع رســاني ایــن ســازمان قــرار دارد(، در صورتــي کــه 
ــق  ــي )طب ــر در دو رشــته امتحان ــد حداکث ــور باشــند، مي توانن داراي شــرایط مذک
ــام( متقاضــي  ضوابــط از رشــته  هاي امتحانــي منــدرج در دفترچــه راهنمــاي ثبت ن

ــوند.  ــون ش ــن آزم ــام در ای ثبت ن
ــام، در درگاه اطالع رســاني  ــا شــروع ثبت ن ــان ب ــام، همزم دفترچــه راهنمــاي ثبت ن

ایــن ســازمان در دســترس خواهــد بــود.

مراحلي که متقاضی باید براي ثبت نام اقدام کند:
ــد  ــراي خری ــوق ب ــه نشــاني ف ــن ســازمان ب ــه درگاه اطالع رســاني ای 1- مراجعــه ب
کارت اعتبــاري ثبت نــام )ســریال 12 رقمــي( و دریافــت دفترچــه راهنمــاي 

ثبت نــام )دفترچــه شــماره 1(.  
ــر اســاس توضیحــات منــدرج در  2- تهیــه فایــل عکــس اســکن شــده متقاضــی ب

ــام. ــاي ثبت ن ــه راهنم دفترچ
3- آماده نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز برای ثبت نام.

ــه  ــن آزمــون منحصــراً ب ــام در ای ــه اینکــه پرداخــت هزینــه ثبت ن ــا توجــه ب  4- ب
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــت ک ــان الزم اس ــرد، متقاضی ــام مي گی ــي انج ــورت اینترنت ص
ــال  ــا فع ــي آنه ــت الکترونیک ــه پرداخ ــتاب، ک ــي ش ــبکه بانک ــو ش ــاي عض کارت ه
ــغ 900/000  ــه درگاه اطالع رســاني ســازمان و پرداخــت مبل ــه ب ــا مراجع اســت، ب
)نهصــد هــزار( ریــال بــه عنــوان وجــه ثبت نــام شــرکت در آزمــون یــک کــد رشــته 

ــد. ــدام نماین ــاد شــده اق ــون ی ــام در آزم ــه ثبت ن ــي، نســبت ب امتحان
ــام  ــق پی ــي از طری ــون، خدمات ــن آزم ــد ای ــف فرآین ــل مختل ــره: در مراح تبص
ــتفاده از  ــه اس ــل ب ــه تمای ــي ک ــود و متقاضیان ــه می ش ــان ارائ ــه متقاضی ــاه ب کوت
خدمــات پیــام کوتــاه دارنــد، بــا انتخــاب گزینــه مربــوط و پرداخــت مبلــغ 8500 
)هشــت هــزار و پانصــد( ریــال بــه عنــوان هزینــه اســتفاده از خدمــات پیــام کوتــاه، 

ــد. ــتفاده نماین ــات اس ــن خدم ــد از ای مي توانن
 5- متقاضیانــي کــه، عــالوه بــر رشــته  انتخابــي  یــا امتحانــي  اصلــي )رشــته  اول (، 
ــد  ــه  ک ــي  دوم هســتند، ضــرورت  دارد ک ــته  امتحان ــه  شــرکت در رش ــد ب عالقه من
رشــته  امتحانــي دوم را نیــز در بنــد مربــوط در تقاضانامــه درج  نماینــد. ایــن دســته 
ــر  ــاري دیگ ــک  کارت اعتب ــي  دوم، ی ــراي رشــته امتحان ــان مي بایســت ب از متقاضی
بــه مبلــغ900/000 )نهصدهــزار( ریــال، عــالوه بــر کارت اعتبــاري اول، خریــداري 

نماینــد.
ــي  ــته هاي امتحان ــون کدرش ــرکت در آزم ــام و ش ــان ثبت ن ــادآوری1: متقاضی ی
ــي  ــش رشــته هاي تحصیل ــه شــرکت در گزین ــد ب ــه عالقه من ــي و شــناور(، ک )اصل
ــام،  ــغ ثبت ن ــر پرداخــت مبال ــه، عــالوه ب ــور هســتند، الزم اســت ک دانشــگاه پیام ن
نســبت بــه پرداخــت مبلــغ 137/000 )یکصــدو ســي و هفــت هــزار( ریــال دیگــر 

ــراي دوره مذکــور، اقــدام نماینــد. ــراي اعــالم عالقه منــدي ب نیــز ب
ــي  ــام و شــرکت در آزمــون کدرشــته هاي امتحان ــادآوری 2: متقاضیــان ثبت ن ی
ــي  ــش رشــته هاي تحصیل ــه شــرکت در گزین ــد ب ــه عالقه من ــي و شــناور(، ک )اصل
مؤسســات آمــوزش عالــي غیردولتــي و غیرانتفاعــي هســتند، الزم اســت کــه، عــالوه 
ــدو  ــغ 137/000 )یکص ــت مبل ــه پرداخ ــبت ب ــام، نس ــغ ثبت ن ــت مبال ــر پرداخ ب
ســي و هفــت هــزار( ریــال دیگــر نیــز بــه منظــور اعــالم عالقه منــدي بــراي دوره  

مذکــور، اقــدام نماینــد.

دستورالعمل و نحوه تکميل تقاضانامه ثبت نام اینترنتي:
ــه  ــدرج در دفترچ ــتورالعمل من ــق دس ــه مطاب ــود ک ــه مي ش ــان توصی ــه متقاضی ب
راهنمــاي ثبت نــام، ابتــدا فــرم پیش نویــس تقاضانامــه منــدرج در دفترچــه 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــس، ب ــرم پیش نوی ــاس ف ــوده و ســپس براس ــل نم ــور را تکمی مذک
ــه  ــاي برنام ــاس بنده ــر اس ــات الزم را ب ــازمان، اطالع ــن س ــاني ای درگاه اطالع رس
 نرم افــزاري ثبت نــام وارد نماینــد. ضمنــاً متقاضیــان الزم اســت کــه در درج 
اطالعــات ثبت نــام دقــت نماینــد. بدیهــي اســت کــه در صــورت مشــاهده هرگونــه 
ــی، در  ــدارک متقاض ــا م ــام ب ــه ثبت ن ــده در تقاضانام ــد ش ــوارد قی ــرت در م مغای
ــل متقاضــی  ــه تحصی ــو و از ادام ــي وي لغ ــون، قبول صــورت پذیرفته شــدن در آزم

ــد شــد. ــري خواه جلوگی
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اطالعيۀ بسيــــار مهم  شرکـــت تعاونی خدمات آمــوزشی

با توجه به استفاده غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش در 

کتاب های خود و همچنین انتشار و فروش غیرقانونی این سؤاالت در سایت های اینترنتی، 

فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، همان طور که ممنوعیت هرگونه استفاده و انتشار 

این سؤاالت درج  به هر طریق در نسخة چاپی  آزمایشی سنجش  سؤاالت آزمون های 

گردیده است، بار دیگر یادآور می شود که حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤاالت آزمون های 

آزمایشی سنجش به هر روش )الکترونیکی، استفاده در کانال های تلگرام، سایت ها و ...( 

در هر مقطع زمانی، برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی )حتی با ذکر منبع( ممنوع 

است؛ به عبارت دیگر، استفاده از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش، منحصراً متعلق به 

پدیدآورنده آن، یعنی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 

کشور، بوده و استفاده از این سؤاالت برای سایر مؤسسات و ناشران آموزشی به کلی ممنوع 

است و این موضوع محدود به دورة زمانی خاصی نیست. بدیهی است که این شرکت، 

اقدامات قانونی الزم را در مورد متخلفان از این امر به عمل خواهد آورد.

شرکت تعاونی خدمات آموزشی

زمان توزیع کارت اینترنتي و محل آزمون:
ــته  ــد ناپیوس ــون کارشناسي ارش ــده، آزم ــي ش ــي پیش بین ــه زمان ــاس برنام ــر اس ب
ســال 1400 در روزهــاي پنجشــنبه و جمعــه مــورخ 6 و 1400/3/07 برگــزار 
ــورخ 1400/03/03  ــنبه م ــه از روز دوش ــت ک ــان الزم اس ــد و متقاضی ــد ش خواه
ــاني  ــه درگاه اطالع رس ــه ب ــا مراجع ــورخ 1400/03/05 ب ــنبه م ــت روز چهارش لغای
ایــن ســازمان، نســبت بــه تهیــه پرینــت کارت شــرکت در آزمــون و بــرگ راهنمــاي 
ــاس  ــر اس ــان ب ــون متقاضی ــل آزم ــد. مح ــدام نماین ــون اق ــرکت در آزم ش
اســتان و شهرســتان منــدرج در بنــد 37 تقاضانامــه تعییــن مي گــردد؛ 
ــه جــدول شــماره 2 دفترچــه  ــه ب ــا مراجع ــان، ب ــه متقاضی ــذا مقتضــي اســت ک ل
راهنمــاي ثبت نــام و درج کــد مربــوط بــه اســتان و شــهر مــورد نظــر در تقاضانامــه 

ــد. ــدام نماین ــام اق ثبت ن

برگزاري  المپياد علمي - دانشجویي  کشور:
متقاضیــان عالقه منــد مي تواننــد، همزمــان  بــا برگــزاري  امتحانــات  آزمــون 
کارشناسي ارشــد ناپیوســته ســال 1400، در اولیــن  مرحلــه دوره بیســت و ششــمین 
آزمــون المپیــاد علمــي- دانشــجویي  کشــور بــر اســاس شــرایط و ضوابــط منــدرج 

ــد.  ــرکت نماین ــون ش ــام در آزم ــاي ثبت ن ــه راهنم در دفترچ
 

توصيه هاي  مهم :
1- متقاضیــان، بــراي اطــالع از مقــررات وظیفــه عمومــي، شــرایط و ضوابط اســتفاده 
از ســهمیه ایثارگــران و همچنیــن شــرایط و ضوابــط اتبــاع خارجــي، الزم اســت کــه 

بــه دفترچــه راهنمــاي شــماره 1  ایــن آزمــون مراجعــه نماینــد.
ــي )اول  ــه مي شــود کــه در انتخــاب کدرشــته هاي امتحان ــان توصی ــه متقاضی 2- ب
و دوم( و همچنیــن شهرســتان محــل حــوزه امتحانــي خــود، دقــت الزم را مبــذول 
ــه  ــن خصــوص ب ــري 16 رقمــي، در ای ــد پي گی ــت ک ــس از دریاف ــذا پ ــد؛ ل فرماین
ــر داده  ــب اث ــي، ترتی ــا جابجای ــالح و ی ــر اص ــي ب ــان مبن ــت هاي متقاضی درخواس

نخواهــد شــد.
3- متقاضیــان پــس از تکمیــل تقاضانامــه، دریافــت شــماره پرونــده 6 رقمــي و کــد 
ــه و آن  ــان تهی ــت از تقاضانامه ش ــخه پرین ــک نس ــري 16 رقمــي، ی پي گی

را نــزد خــود نگهــداري نماینــد.
4- هــر ســاله تعــدادي قابــل توجهــي از متقاضیــان در درج معــدل خــود در زمــان 
ثبت نــام دقــت الزم را بــه عمــل نیــاورده و پــس از قبولــي در دانشــگاه، بــه دلیــل 
مغایــرت معــدل، قبولــي آنهــا لغــو شــده و باعــث ســردرگمي آنهــا مي گــردد؛ 
لــذا بــه متقاضیــان عزیــز اکیــداً توصیــه مي شــود کــه در درج معــدل خــود دقــت 

ــام  ــان انج ــوی خودش ــا از س ــام آنه ــر ثبت ن ــي اگ ــد و حت ــل آورن ــه عم الزم را ب
نمي پذیــرد، بــا مشــاهده پرینــت تقاضانامه شــان، نســبت بــه کنتــرل دقیــق مــوارد 
درج شــده در آن اقــدام نمــوده و در مراحــل بعــدي، کــه امــکان ویرایــش اطالعــات 
)در زمــان پرینــت کارت شــرکت در آزمــون و یــا انتخــاب رشــته( بــراي آنهــا وجــود 

دارد، نســبت بــه اصــالح اطالعــات خــود اقــدام نماینــد.
ــي، در خصــوص  ــده در آزمون هــاي قبل ــه وجــود آم ــه مشــکالت ب ــا توجــه ب 4- ب
ــراي متقاضیانــي  اشــتباه در ارســال عکــس متقاضیــان، کــه ایــن موضــوع اکثــراً ب
ــد  ــت، تاکی ــود، رخ داده اس ــام مي ش ــران انج ــوي دیگ ــان از س ــام آن ــه ثبت ن ک
مي گــردد کــه، عــالوه بــر کنتــرل اطالعــات ثبت نامــي، حتمــاً نســبت بــه کنتــرل 
عکــس ارســالي خــود دقــت نماییــد تــا اشــتباهاً عکــس متقاضــی دیگــري بــه جــاي 
عکــس شــما ارســال نگــردد. بدیهــي اســت کــه در صــورت ارســال عکــس اشــتباهي 
از طــرف متقاضــي، فــرد بــه عنــوان متخلــف تلقــي شــده و مطابــق مقــررات بــا وي 

رفتــار خواهــد شــد.
5- هرگونــه  تغییــري  از طریــق  نشــریه پیــک  ســنجش  )هفته نامــه خبــري  و 
اطالع رســاني  ســازمان  ســنجش (، درگاه اطالع رســاني ســازمان ســنجش و در 

ــد.  ــد ش ــالم  خواه ــی  اع ــانه هاي جمع ــق رس ــزوم  از طری ــورت ل ص

ــازمان  ــا س ــوری ب ــاط غيرحض ــا ارتب ــت ی ــال درخواس ــوه ارس نح
ــور ــوزش کش ــنجش آم س

ــری از شــیوع  ــه منظور جلوگی ــان ب ــرش حضــوری متقاضی ــدم پذی ــا توجــه به ع ب
ــه صــورت  ــا و در جهــت تســریع در بررســی و ثبــت درخواســت ها ب ویــروس کرون
الکترونیکــی، متقاضیــان در صــورت داشــتن هــر گونــه ســؤال می توانند بــه 
ــه  ــور ب ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س ــی س ــات الکترونیک ــخان خدم ــتم پیش سیس
بــه  را  و درخواســت خــود  آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعــه 
ــرای متقاضــی  ــت درخواســت، ب ــس از ثب ــد. پ ــت نماین همــراه مســتندات الزم ثب
ــان  ــاه ارســال می شــود و متقاضی ــام کوت ــق پی ــری از طری ــه و کدرهگی شــماره نام
ــه  ــاه، ب ــام کوت ــق پی ــری از طری ــماره و کدرهگی ــت ش ــس از دریاف ــد، پ می توانن
 http://rahgiri.sanjesh.org :پرتــال رهگیــری الکترونیکی مکاتبــات بــه آدرس 

وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند. 
ــا  ــود را ب ــؤاالت خ ــا س ــؤال ی ــد س ــزوم، مي توانن ــورت ل ــان، در ص ــاً متقاضی ضمن
ــا و  ــا در روزه ــوزش کشــور، ی ــي ســازمان ســنجش آم بخــش پاســخگویي اینترنت

ــد. ــان بگذارن ــز در می ــن: 42163-021 نی ــماره تلف ــا ش ــاعات اداری ب س

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور



 

 

17 آذر 1399 سال بیست و پنجم ، شماره 836 

»من استرس دارم«؛ شاید این بیشترین جمله ای است كه در طی سال تحصیلی از 
دانش آموزانم می شنوم؛ در واقع، هر زمان كه آنها نمی توانند پاسخگوی من باشند 
یا وظایفشان را به عنوان یک دانش آموز انجام نمی دهند، این عبارت را می شنوم، 
و وقتی منظورشان را از گفتن این جمله می پرسم، می گویند كه  اضطراب به آنها 
اجازه نمی دهد تا در حد خودشان ظاهر شوند یا توانمندی هایشان را ارائه دهند.

نکته جالب اینجاست که آنها واژه استرس و اضطراب را مترادف یکدیگر به کار می برند؛ در 
حالی که استرس با اضطراب تفاوت دارد.

»استرس« شرایط یا احساسی  است که در آن، فرد  از لحاظ ادراکی  بر این باور است که  
مجموع خواسته ها و انتظاراتی که از او وجود دارد، فراتر از منابع، امکانات و توانمندی های 
در اختیار اوست، اما »اضطراب«، یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و نگرانی 

با منشأ ناشناخته است و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است.
در واقع، روشن ترین فرق استرس و اضطراب این است که بروز استرس دلیل روشنی دارد، 
در حالی که دلیل روشنی برای بروز اضطراب نداریم. هنگامی که کسی می گوید دچار 
نگرانی است و این نگرانی و ترس دلیل روشنی دارد که فرد به آن آگاه است، می گوییم 
که او دچار استرس شده است، اما هنگامی که نگرانی و دلشوره های فرد بدون دلیل است 
و فرد دلیل درستی برای آن ندارد، فرد دچار اضطراب شده است؛ پس در واقع باید گفت: 

»استرس آزمون دارم« و نمی توان برای چنین موردی از واژة اضطراب بهره گرفت.
هنگامی که فرد نسبت به کارآمدی، توانایی و استعداد خود در شرایط امتحان، دچار نگرانی 
به ویژه  امتحان،  امتحان سخن گفت. در هنگام  از استرس  و تردید می شود، می توان 
امتحانات سرنوشت ساز )آزمون سراسری یا امتحانات نهایی(، بیشتر دانش آموزان استرس 
امتحان را تجربه می کنند. همچنین در این دوران، که کالس ها به صورت آن الین برگزار 
می شود و برای دانش آموزان و معلم ها شرایط متفاوتی نسبت به گذشته در کالس درس 
حکم فرماست، شاهد بروز استرس بیشتری در بین دانش آموزان هستیم؛  البته وجود 

اندکی استرس در انسان، طبیعی و مطلوب است و موجب افزایش تالش و تکاپو می شود، 
اما استرس زیاد، یکی از دالیل افت تحصیلی دانش آموزان است و 15 تا 30 درصد از موارد 
تجدیدی و مردودی را به آن نسبت می دهند. دانش آموزی که استرس دارد، احساس 
می کند که ذهنش خالی شده و هر چه را آموخته فراموش کرده است. چنین دانش آموزی 
معموالً به پرسش ها، پاسخ های بی ربط، نادرست و ناقص می دهد و با افکاری نامربوط و 

ناخواسته در مورد پیامدهای امتحان، درگیر است.

علل بروز استرس امتحان
علل و عوامل بروز استرس امتحان در دانش آموزان، بسیار مختلف و متفاوت است، اما آنها 

را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد :
الف( عوامل فردی و شخصیتی دانش آموز: مانند: استرس عمومی، پایین بودن اعتماد به 
نفس، هوش، تمرکز و به ویژه روش های نادرست مطالعه و انتظارات نادرست داشتن از خود.

ب( عوامل آموزشگاهی و اجتماعی: همچون انتظارات معلمان، رقابت، سیستم آموزشی 
غلط حاکم بر مدارس و مدرک گرایی.

ج( عوامل خانوادگی: چون: شیوه های تربیتی والدین، انتظارات سطح باالی والدین، جّو 
عاطفی حاکم بر خانواده، ویژگی های شخصیتی والدین و طبقه اقتصادی و اجتماعی والدین.

پيشگيری از بروز استرس امتحان
استرس امتحان به میزان زیادی قابل پیشگیری است. در اینجا به برخی از روش های 

پیشگیری از آن اشاره می شود.
ارزیابی واقع بينانه و بدون اغراق از امتحان :

اگر دانش آموز امتحان را امری عادی تلقی کند و از قوانین و سؤاالت ترسانده نشود، کمتر 
دچار استرس می شود.

با این روش ها :

اسرتس خود  را ڪنرتل کنید
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اجتناب از توجه بيش از حد به استرس امتحان:
هر اندازه که دانش آموزان استرس امتحان را بیشتر در معرض توجه قرار دهند، دلهره و 
نگرانی آنها بیشتر خواهد شد، و بهتر است که به جای توجه بیش از حد به استرس امتحان، 

به تجارب موفقیت آمیز قبلی خود توجه نمایند.
رفتارهای سازنده مانند مشورت و تمرین:

پاسخ ها و رفتارهای سازنده، از قبیل: مطالعه بیشتر، مشورت با دیگران، تمرین سؤاالت 
امتحانی قبل یا سؤاالت احتمالی و امتحان فعلی می تواند مفید باشد.

ایجاد شایستگی برای غلبه بر امتحان:
باید در دانش آموزان این احساس ایجاد شود که امتحان غول نیست و می توان بر آن مسلط 
شد. برای این منظور می توانید به  موفقیت هایی که در امتحانات کالسی به دست آورده اید، 

توجه کنید تا استرس به یاری تجربة این موفقیت های قبلی کاهش یابد.
برطرف کردن محرک های نامربوط:

محرک های نامربوط، مانند: احساس گناه و ناامنی و ترس از گرفتن نمره پایین و همچنین 
برچسب های منفی، مانند: شنیدن کلمات تنبل، کودن و … باید از ذهن دانش آموز 

برطرف شود.
 خود رهنمون بودن:

دانش آموزان باید در طول سال های تحصیلی، خود رهنمون باشد. دانش آموز خود رهنمون، 
دانش آموزی است که می تواند خود را با دگرگونی ها و شرایط دشوار تطبیق دهد. چنین 
دانش آموزی، چون برای حل مشکالت خود به دیگران متکی نیست، احساس اعتماد به 

نفس می کند و کمتر دچار استرس می شود.

روش های کنترل استرس
آرميدگی:

یکی از روش های مؤثر در کنترل استرس، روش آرمیدگی است. در این روش، فرد به حالت 
نشسته یا درازکش قرار می گیرد، چشم ها را بسته و به صورت عمیق و آرام تنفس می کند و 
بین دم و بازدم، برای مدت کوتاهی نفس را در سینه حبس می کند و در هنگام بازدم، عضالت 
بدن و چهره را آرام و شل می کند. چنانچه این تمرین، یک دو بار و هر بار به مدت 15دقیقه 

انجام گیرد، انجام آن، تأثیر زیادی در کاهش استرس و افزایش تمرکز خواهد داشت.
ورزش:

انجام ورزش مانند: پیاده روی پیوسته و منظم در صبح زود، بسیار مؤثر است؛ اما نوع 
ورزشی که انتخاب می کنید باید متناسب با عالقه و توانایی شما باشد تا در کاهش استرس 

و افزایش تمرکزتان تأثیر بگذارد.
تغذیه:

مصرف ویتامین ها، به ویژه ویتامین های گروه B، در کاهش استرس تأثیر بسزایی دارند 
و می توانید برای تأمین آنها در بدن از میوه و سبزی تازه استفاده کنید. یکی از عواملی 
که موجب کاهش تمرکز در انسان می شود، هایپوگلسیمی  )کاهش قند خون( است. برای 
جلوگیری از آن، از قندهای طبیعی مانند: خرما، کشمش، انجیر و عسل استفاده کنید و از 
پرخوری بپرهیزید؛ زیرا پرخوری، باعث تجمع خون در اعضای گوارشی می شود و تمرکز 

را کاهش می دهد.
در کل، افراط و تفریط در تغذیه، اثرات نامطلوبی را در بر خواهد داشت و می بایست با 
خواب و استراحت کافی و نیز تغذیه مناسب، از لحاظ روحی و جسمی، خود را آماده 

امتحان کنید.
تنظيم برنامه خواب و استراحت:

برخی از افراد، با این تصور که هنگام امتحانات برای مطالعه بیشتر اصاًل نباید خوابید یا 

خیلی کم خوابید، باعث خستگی ذهنی و در نتیجه فراموشی بیشتر مطالب خوانده شده 
می شوند.

آماده شدن برای امتحان:
داشتن برنامه ریزی صحیح برای مطالعه در طول سال تحصیلی و رعایت روش های صحیح 

مطالعه.
توصيه های تکميلی برای کاهش استرس و افزایش موفقيت:

* مطالب درسی را به تدریج و در طول زمان مرور کنید. با یادگیری نکات مهم و اصلی هر 
درس و مرور دائمی آنها می توانید همیشه خود را برای امتحان آماده نگه دارید.

* از مطالب درسی، یادداشت های فشرده ای بردارید تا بازسازی ذهنی و مرور مطالب 
برایتان مفید واقع شود.

* در صورت امکان، سؤاالت امتحانی سال های گذشته را جمع آوری نمایید تا به نوع آزمون 
پی برده و مطالعه خود را متناسب با آن پیش ببرید.

* خود را به جای طراح سؤاالت قرار دهید و برای خودتان سؤاالت امتحانی طرح نمایید. 
پاسخگویی دقیق به همة سؤاالت، تا حدود بسیار زیادی موفقیت شما را تضمین خواهد 
کرد. همچنین می توانید از افراد توانمند در درس مورد نظر، بخواهید که آنها نیز در انجام 

این کار شما را یاری کنند و تعدادی سؤال طرح نمایند.
* درحین و پس از انجام هر کاری )مطالعه عمیق و دقیق، طرح سوال های امتحانی و …(، 

خود را تشویق کنید.
* شرکت در جلسات آخر هر درس

حتماً در آخرین جلسات هر کالس  شرکت کنید؛ زیرا در این جلسات، اغلب مطالب 
مهمی، که احتمال بیشتری دارد که در امتحان بیایند، مرور و توضیح داده می شود.

* پرهیز از استرس های متفرقه.
شب امتحان، مسابقات فوتبال را دنبال نکنید و اگر امتحان قبلی رضایت بخش نبوده است، 

به آن نیندیشید و تحلیل امتحان قبلی را به فرصت مناسب خودش موکول کنید.
* آمادگی فیزیکی برای حضور در جلسه آزمون.

به موقع و سر وقت به جلسه امتحان بروید و پیش از آغاز امتحان، با خاطری آسوده در 
جای خود مستقر شوید. ضمناً کلیه وسایل و ابزارهایی را که در امتحان به آنها نیاز دارید، 

همراه خود به جلسه ببرید.
در صورتی که قبل از شروع امتحان، راهنمایی هایی از سوی مدرسان یا ناظران و مراقبان 

جلسه به شما ارائه می کنند، به آنها کاماًل گوش دهید.
رعایت موارد مهم در حين آزمون:

* پس از اینکه سؤاالت در اختیار شما قرار گرفت، بالفاصله و با عجله، شروع به نوشتن 
ابتدا جواب سؤال های ساده را بنویسید و سپس به  با آرامش،  پاسخ آنها نکنید؛ بلکه 

پاسخگویی سؤال های مشکل بپردازید.
* به زمان بندی سؤاالت دقت کنید تا با مشکل کمبود وقت مواجه نشوید.

* به یاد داشته باشید همیشه یک پاسخ ضعیف و ناقص، بهتر از هیچ است، و اگر به سؤالی 
برخورد کردید که درباره آن حضور ذهن نداشته و چیزی نمی دانید، هرچه درباره آن سؤال 
به ذهنتان می رسد، روی یک کاغذ پیش نویس، یادداشت کنید؛ به این ترتیب، به تدریج 

بعضی از قسمت ها به یادتان خواهد آمد.
* سعی کنید که عجله ای برای تحویل دادن برگه امتحانی خود به مراقبان نداشته باشید 

و تا آنجا که می توانید دربارة سؤاالت فکر کنید.
* قبل از تحویل برگة امتحانی تان، نوشته های خود را مرور کنید و اگر نکاتی را در حین 

نوشتن فراموش کرده اید، به آن اضافه کرده و کامل کنید.
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شرکت  سه«،  ـ  سه  ـ  »شش  به  چهار«  ـ  سه  ـ  »پنج  از  آموزشی  نظام  تغییر  با 
تعاونی خدمات آموزشی بر آن شده است که آزمون های آزمایشی استاندارد را برای 
دانش آموزان سال اول دوره دوم متوسطه )پایه دهم( برگزار نماید. این آزمون ها در 

دو فاز کلی» مرحله ای و جامع« و در ده نوبت برگزار می شوند. 
تحصیلی  سال  ابتدای  از  هشت نوبت  در  که  است  مرحله ای  اول، آزمون های  فاز 
اساس  بر  مرحله ای  شد. آزمون های  خواهند  برگزار   99 اسفند  پایان  تا  جاری 
تقسیم بندی منابع درسی برگزار می شود؛ به طوری که در هر مرحله از آزمون، طبق 
در  این،  بر  به عمل می آید؛ عالوه  امتحان  داوطلبان  از  انجام شده،  تقسیم بندي هاي 
آزمون هر مرحله، از قسمت یا قسمت های مربوط به مراحل قبل نیز امتحان گرفته 
می شود؛ لیکن در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأکید بر منابع مربوط به همان مرحله 
طراحي می شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون قسمت هاي مربوط به آزمون اول و 
دوم هم منظور شده است؛ با این تأکید که بیشتر سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.

فاز دوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت و در ماه های فروردین و اردیبهشت 
با  دانش آموزان  کامل  آشنایی  آزمون ها،  این  هدف  شد.  خواهند  برگزار   1400 سال 
پرسش های چهارگزینه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1400 و به نوعی، 

مقدمة آمادگی برای آزمون سراسری سال 1401 می باشد. 
آزمون های آزمایشی سنجِش دهم، فقط در رشته های تحصیلی »ریاضی قيزیک«، 
»علوم تجربی« و »ادبيات و علوم انسانی« برگزار می شود و زمان بندی آزمون ها 

به ترتیبی برنامه ریزی شده تا شرکت کنندگان را برای امتحانات پیِش رو آماده نماید.

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

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

سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  سنجش  آزمایشی  آزمون های  به جلسه  کارت ورود 
کشور، از روز سه شنبه قبل از هر برگزاری 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.
 کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجش، در بعد از ظهر روز برگزاری 
 www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  شرکت  اینترنتی  سایت  طریق  از  آزمون  هر 

منتشر می گردد. 

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

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

آزمون جامع باشد.
اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی  به  با توجه  البته 
است كه هر یک مکمل دیگری است و شركت در تمامی آنها، دانش آموز را 
در  عزیز،  دانش آموزان  كه  می شود  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 دهم 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.

اطالعيه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارۀ :

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

 سال تحصيلی 1400-1399
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كارشناسي ارشد  آزمون ورودی مقطع  در  و شرکت  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به 
و  »سنجش  قانون  اساس  بر  دانشجو،  پذیرش  که  رساند  می  ناپیوسته سال 1400 
پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي« 
اجرایي  آیین نامة  همچنین  و  اسالمی  شورای  محترم  مجلس   1394/12/18 مصوب 
مربوطه و مصوبات »شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی« 
و مطابق این اطالعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و پذیرش 
آزمون مذکور، که در زمان ثبت نام )آذرماه سال 1399( از سوی این سازمان منتشر می شود، 
صورت خواهد گرفت. ضمناً عناوین رشته هاي امتحانی، گرایش ها و ضرایب دروس هر یک از 

مجموعه های امتحانی این آزمون، در سایت سازمان سنجش درج شده است.

شرایط و ضوابط
1- همه دانشجویان و فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی می توانند، در صورت دارا بودن 

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

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

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

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

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی 

مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400

نحوه ثبت نام:
ــاي  ــرکت در آزمون ه ــه ش ــد ب ــوزان عالقه من ــی: دانش آم ــت اینترنت پرداخ
آزمایشــی ســنجش در سراســر کشــور مي تواننــد بــا اســتفاده از کارت هــای بانکــی 
عضــو شــبکه شــتاب و مراجعــه بــه ســایت شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی بــه 
نشــاني: www.sanjeshserv.ir نســبت بــه خریــد و ثبت نــام در ایــن آزمون هــا 

اقــدام و کــد رهگیــري دریافــت نماینــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه خریــد اینترنتــی کارت اعتبــاری ثبت نــام، 
ــت  ــوده و الزم اس ــوز نب ــی دانش آم ــام نهای ــان دهنده ثبت ن نش
ــماره  ــت ش ــاری )دریاف ــد کارت اعتب ــد از خری ــان، بع ــه متقاضي ک
ــوده  ــه نم ــام مراجع ــک ثبت ن ــه لين ــز(، ب ــماره رم ــده و ش پرون
ــری  ــد پی گي ــده و ک ــماره پرون ــی و ش ــود را نهای ــام خ  و  ثبت ن

16 رقمی دریافت نمایند.
ــام، در  ــای ثبت ن ــه راهنم ــق دفترچ ــه دقی ــس از مطالع ــی، پ ــوزان گرام دانش آم
صــورت داشــتن هرگونــه ســؤال در خصــوص شــرایط و ضوابــط ثبت نــام، می تواننــد 
ــا خــط ویــژه 42966-021 )صــدای داوطلــب( تمــاس حاصــل نماینــد. ســاعات  ب

تمــاس: صبــح 8:30 الــی 12:30 و عصــر 13:30 الــی 16:00.
ثبت نــام گروهــی از طریــق مــدارس: دبیرســتان هایی کــه مایــل هســتند 
ــه  ــام ب ــود ثبت ن ــوزان خ ــش آم ــی از دان ــام به صــورت گروه ــهولت ثبت ن ــراي س ب
ــز  ــتان ها و مراک ــام دبیرس ــتورالعمل ثبت ن ــق دس ــه دقی ــد از مطالع ــد، بع عمل آورن
آموزشــی همــکار، مي تواننــد، در صــورت داشــتن هرگونــه ســؤال، در ســاعات: صبــح 
8:30 الــی 12:30 و عصــر 13:30 الــی 16:00 بــا شــماره تلفن هــای: 88844791 

الــی 88844793 تمــاس حاصــل نماینــد.

نکات مهم:
ــز، در  ــع نی ــون جام ــه آزم ــا، ازجمل ــا و مراحــل آزمون ه ــه نوبت ه ــام کلی 1- ثبت ن

ــه انجــام می شــود. ــن مرحل ای

2- وجوهــی کــه بــه اشــتباه بــه حســاب ایــن شــرکت واریــز می گــردد، منحصــراً 
پــس از طــی مراحــل اداری مربوطــه قابــل اســترداد اســت؛ لــذا داوطلبــان در هنگام 

ــد. ــت الزم را به عمــل آورن ــا دق ــداد آزمون ه ــی و انتخــاب تع ــام اینترنت ثبت ن

ثبت نام حضوری:
ــه  ــی ب ــایت اینترنت ــق س ــور، از طری ــر کش ــان سراس ــه داوطلب ــرای کلی ــام ب ثبت ن
نشــانی: www.sanjeshserv.ir امکان پذیــر اســت و همچنیــن داوطلبــان، مراکــز 
ــد،  ــنجش می توانن ــی س ــای آزمایش ــی آزمون ه ــتان های متقاض ــی و دبیرس آموزش
ــی  ــرکت تعاون ــزی ش ــر مرک ــه دفت ــوری ب ــه حض ــا مراجع ــل، ب ــورت تمای در ص
ــرزای  ــان می ــد، خیاب ــان زن ــل کریم خ ــران، پ ــانی: ته ــه نش ــی ب ــات آموزش خدم
ــالک  ــنایی، پ ــری 105 س ــروی کالنت ــی، روب ــهید نژادک ــان  ش ــیرازی، خیاب ش
ــا در ســاعات اداری  ــن آزمون ه ــام در ای ــه ثبت ن 30، تلفــن: 88321455 نســبت ب

ــدام نماینــد. اق

ــی  ــای آزمایش ــی آزمون ه ــام  اینترنت ــوه ثبت ن ــای نح راهنم
ــنجش س

مراحل ثبت نام:
گام اول: پرداخــت مبلــغ ثبت نــام و دریافــت شــماره پرونــده و رمــز عبــور 
)پرداخــت از طریــق کارت هــاي بانکــي عضــو شــبکه شــتاب و به صــورت اینترنتــی 

اســت(.
ــام  ــک ثبت ن ــت: لین ــده اس ــایت ارائه ش ــام )در س ــرم ثبت ن ــل ف گام دوم: تکمی

ــد(. ــام جدی ــنجش/ ثبت ن ــی س ــای آزمایش آزمون ه
گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 مصوبات بيست و چهارمين جلسه شوراي سنجش
و پذیرش دانشجو مورخ 1399/7/22  

و همچنين 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 علومانسانی 98یازدهم111206عربی، زبان قرآن )2( 

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

عمومی گروه آزمایشی 
علومانسانی

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

علومانسانی  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 علومانسانی 98یازدهم111204دین و زندگی )2(

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

عمومی گروه آزمایشی 
علومانسانی

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

عمومی گروه آزمایشی97دهم110227اصول عقاید )1(
 علومانسانی 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 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 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
97دهم110220جامعهشناسی )1(
98یازدهم111222جامعهشناسی )2(
99دوازدهم112222جامعهشناسی )3(

98یازدهم111226فلسفه 8- فلسفه
99دوازدهم112226فلسفه )2(

97دهم110223منطق9- منطق
98یازدهم111224روانشناسی10- روانشناسی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور     
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تحصیلی  سوابق  مربوطه،  قانونی  مراجع  مصوبات  اساس  بر  و  اخیر  سال های  طی 
سال یازدهم متوسطه، نقش تعیین کننده ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایفا نموده است؛ به طوری که سوابق تحصیلی سال 
یازدهم متوسطه داوطلبان آزمون سراسری، هم اکنون یکی از عوامل مهم تعیین کننده 

کیفیت رشته محل قبولی داوطلب در آزمون سراسری است.
شرکت تعاونی خدمات آموزشی، با استفاده از بیش از دو دهه تجربه در طراحی و 
برای سال  متوسطه،  دوره  دانش آموزان  آمادگی  برای  آزمایشی  آزمون های  برگزاری 
تحصیلی 1399- 1400 اقدام به طراحی آزمون های تابستانه، مرحله ای و جامع برای 
دانش آموزان پایه یازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه( نموده است. این آزمون ها، با 
ماهیتی جدید از نظر محتوا، بودجه بندی و اجرا، گامی مؤثر در جهت پاسخگویی به 
نیاز موجود داوطلبان در این زمینه است که امید است مورد توجه دانش آموزان عزیز 

و همچنین مشاوران و دست اندرکاران دبیرستان ها قرار گیرد.
آزمون های آزمایشی سنجش ِ یازدهم دارای ویژگی های زیر است:

P ارائه سؤاالت مفهومی تستی که ضمن آماده نمودن دانش آموزان برای شرکت در 
به  پاسخگویی  برای  را  عزیزان  این  مهارت  و  آشنایی  زمینه  امتحانات سال یازدهم، 

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

P ارائه کارنامه تحلیلی پیشرفت تحصیلی در هر آزمون و مقایسه با آزمون های قبل؛
که  دبیرستان هایی  برای  مدیریتی  و  مقایسه ای  تحلیلی،  گزارش های  P ارائه 
دانش آموزان سال یازدهم خود را به صورت گروهی در این آزمون ها شرکت می دهند؛

P ارائه نتیجه نمرات آزمون به شرکت کنندگان بالفاصله پس از پایان هر آزمون.

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

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

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

کتاب های درسی پایة دهم خواهد بود.
فنی،  و  ریاضی  علوم  آزمایشی  گروه  سه  برای  فقط  تابستانه  آزمون های  توجه: 

علوم تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.
فاز دوم، آزمون های مرحله ای است که در هشت نوبت از ابتدای سال تحصیلی تا 
پایان اسفند 99 برگزار خواهند شد. آزمون های مرحله ای بر اساس تقسیم بندی منابع 
تقسیم بندي هاي  طبق  آزمون،  از  مرحله  هر  در  به طوری که  می شود؛  برگزار  درسی 
انجام شده، از داوطلبان امتحان به عمل می آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر مرحله، از 
قسمت یا قسمت های مربوط به مراحل قبل نیز امتحان گرفته می شود؛ لیکن در هر 
با تأکید بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود  مرحله، سؤاالت امتحاني 
)براي مثال، در مرحله سوم آزمون قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور 

شده است؛ با این تأکید که بیشتر سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
فاز سوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت در ماه  های فروردین و اردیبهشت 
پرسش های  با  دانش آموزان  کامل  آشنایی  آزمون ها،  این  شد. هدف  خواهد  برگزار 

چهارگزینه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1400 است.
پس از برگزاری هریک از آزمون های مرحله ای و همچنین آزمون های جامع، کارنامه ای 
با اطالعات بسیار مفید و ارزنده شامل نمره خام دروس، میانگین نمرات خام نفرات 
برتر، رتبه در هر درس و رتبه کل در مقایسه با داوطلبان شهر، استان و کشور و نمره 
کل عمومی و اختصاصی در زیرگروه های آزمایشی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد 
تا داوطلبان بر اساس اطالعات مندرج در این کارنامه ها از میزان آمادگی خود در هر 
آزمون  برگزاری  تا  نقاط ضعف خود  رفع  به  نسبت  و  یافته  آگاهی  آزمون  از  مرحله 
مرحله بعد اقدام نمایند و در نهایت نیز با شرکت در آزمون ها، آمادگی الزم را برای 

شرکت در امتحانات نهایی سال 1400 کسب  نمایند.

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

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

جلسه خود اقدام می نمایند.
بعدازظهر  یازدهم، در  سنجِش  آزمایشی  از آزمون های  نوبت  هر  نتایج  کارنامه 
نشانی: به  شرکت  اینترنتی  سایت  طریق  از  آزمون،  هر  برگزاری  روز   همان 

اطالع دانش آموزان می رساند  به   www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. ضمناً 
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( 
برای  مناسبی  تجربه  می تواند  امر  این  که  می شود،  محاسبه  ضرایب  کل  مجموع 

دانش آموز در ارتباط با شرکت در آزمون سراسری سال بعد باشد.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

اطالعيه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارۀ:

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش یازدهم
ویژه دانش آموزان پایه یازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه( سال تحصيلی 1400-1399
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با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
سنجِش  آزمون های  بتوانند  تمایل،  صورت  در  عزیز،  دانش آموزان  تا  است  گردیده 
یازدهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یک از آزمون ها ثبت نام نمایند؛ 
نوبت  یک  و  مرحله ای  آزمون  نوبت  سه  متقاضی  می تواند  دانش آموز  به عنوان مثال، 

آزمون جامع باشد.
اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی  به  با توجه  البته 
است كه هر یک مکمل دیگری است و شركت در تمامی آنها، دانش آموز را 
در  عزیز،  دانش آموزان  كه  می شود  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 یازدهم 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:
آزمایشی  آزمون هاي  در  شرکت  به  عالقه مند  دانش آموزان  اینترنتی:  پرداخت 
سنجش در سراسر کشور مي توانند با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و 
www.sanjeshserv. :مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشاني

ir نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام و کد رهگیري دریافت نمایند.
اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده  الزم به ذکر است که خرید 
از خرید  بعد  متقاضيان،  که  است  و الزم  نبوده  دانش آموز  نهایی  ثبت نام 
ثبت نام  لينک  به  رمز(،  شماره  و  پرونده  شماره  )دریافت  اعتباری  کارت 
پی گيری کد  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-
021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و 

عصر 13:30 الی 16:00.

ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
از مطالعه  از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند بعد  ثبت نام به صورت گروهی 
دقیق دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، مي توانند در صورت 
داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 با 

شماره تلفن های: 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمایند.

نکات مهم:
1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، از جمله 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 
www.sanjeshserv.ir امکان پذیر است و همچنین داوطلبان، مراکز آموزشی و 
دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش می توانند، در صورت تمایل، با 
مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: تهران، پل 
کریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان  شهید نژادکی، روبروی کالنتری 105 
سنایی، پالک 30، تلفن: 88321455 نسبت به ثبت نام در این آزمون ها در ساعات 

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.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي

بـه اطـالع همــه متقاضیــان ثبت نـام کننــده در آزمـون هــای بیـــن الملل
 )TOEFL, GRE, IELTS, UKVI, Life skills & TELC  (
می رسـاند کـه بـا توجـه بـه مصوبـات چهـل و دومیـن جلسـه سـتاد ملـي مدیریـت 
محدودیت هـا  اعمـال  و  کشـور  در  کرونـا  بیمـاري  فزاینـده  رشـد  و  کرونـا  بیمـاري 
مـورخ  شـنبه  روز  از  اشـاره  مـورد  هـای  آزمـون  تمامـی  هـا،  اسـتان  اکثـر  در 
بـا برابـر   99/9/30 مـورخ  یکشـنبه  روز  تـا   ، 2020/Nov/21بـا برابـر   99/9/1 

Dec/20/2020  ، لغو گردیده است. 

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

سـازمان اطالع رسـانی خواهد شـد. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 لغو  برگزاري آزمون های بين الملل
)TOEFL, GRE, IELTS, UKVI, LIFE Skills & TELC (

 )Tolimo( و همچنين آزمون الکترونيکي زبان انگليسي پيشرفته توليمو
در دوره 153
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