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كارشناسيارشد 1400
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تا  15دی ماه:

کارشناسی ارشد سال1400
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برنامه زمانی آزمونهای سراسری سال 1400
نام آزمون

تاریخ ثبتنام

تاريخ برگزاري

دكتري ()Ph.D

ثبتنام به پایان رسید

جمعه 1399/12/15

كارشناسيارشد ناپيوسته

یکشنبه 1399/9/16
تا یکشنبه 1399/9/23

پنجشنبه 1400/3/6
و جمعه 1400/3/7

سراسري

یکشنبه 1399/11/12
تا شنبه 1399/11/18

پنجشنبه 1400/4/10
و جمعه 1400/4/11

کاردانی به كارشناسي ناپيوسته

متعاقب ًا اعالم خواهد شد

کاردانی نظام جدید (دانشگاه فنی و حرفهای و مؤسسات غیرانتفاعی)

متعاقب ًا اعالم خواهد شد

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ،مهلت
ثبت وامهای دانشجویی را به مدت یک ماه
تمدید کرد.
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ،پیش از این در
بخشنامهای جدول زمانبندی ثبت وامهای دانشجویی
در نیمسال اول سال تحصیلی ۱400-۱399
را به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اعالم کرده
بود.
اما با در نظر گرفتن وضعیت حضور حداقلی
کارکنان دانشگاهها در شرایط ناشی از تشدید شیوع
بیماری کرونا و تعطیلی آموزش حضوری بسیاری
از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و در راستای
حمایت بیشتر از دانشجویان و رفع مشکالت
دانشجویان به دلیل عدم حضور در دانشگاهها،
مهلت ثبت وامهای دانشجویی را به مدت یک ماه
و تا تاریخ  ۱۵دی ماه  ۹۹تمدید کرد.
همچنین این صندوق اعالم کرد که برای حمایت
بیشتر از دانشجویان مشمول دریافت وام ودیعه
مسکن و بهرهمندی حداکثری آنان از این وام و
کاهش مشکالت ناشی از مراجعه به بانک و معرفی
ضامن ،در نیمسال جاری وام ودیعه مسکن متأهلی
از طریق صندوق رفاه پرداخت خواهد شد.
با این روشها :

استرس خود را کنترل کنید
صفحه 8
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رسول مك ّرم اسالم (ص) فرمودند:
امتم همواره در خير و خوبياند تا وقتي كه
يكديگر را دوست بدارند ،نماز را برپا دارند،
زكات بدهند و مهمان را گرامي بدارند؛ پس
اگر چنين نكنند ،به قحطي و خشكسالي
گرفتار ميشوند.

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

پيامبر گرامي اسالم (ص) فرمودند:
هر يك از شما منكري را ديد ،بايد با دست خود
آن را تغيير دهد .اگر نتوانست ،با زبانش تغيير
دهد ،و باز اگر نتوانست ،در قلبش آن را انكار
كند ،و اين ضعيفترين مرحلة ايمان است.
قابل توجه داوطلبان آزمونهای 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

چند نكته دربارة آزمون كارشناسيارشد 1400

از روز گذشته ( 16آذر ماه  )1399مهلت ثبتنام در آزمون
كارشناسيارشد ناپيوسته سال  1400و بيست و ششمين
المپياد علمي ـ دانشجويي كشور آغاز شده است و در روز
یکشنبه  23آذر ماه اين مهلت پايان ميپذيرد .به همين
خاطر ،مناسب ديديم كه چند نكته در ارتباط با اين آزمون
در اين ستون براي اطالع داوطلبان گرامي يادآور شويم:
 1ـ الزم به تأكيد است كه ثبتنام در آزمون ياد شده،
منحصـــرا ً به صورت اينترنتــــي و از طريــــق
پايگاه اطالعرساني سازمان سنجش به نشانــــي:
 www.sanjesh.orgانجام خواهد پذيرفت.
 2ـ عالقهمندان ،ضمن آگاهي از شرايط عمومي و
اختصاصي شركت در اين آزمون ،كه در دفترچه
راهنماي شركت در آزمون در پايگاه اطالعرساني
سازمان سنجش قرار دارد ،ميتوانند ،در صورتي كه
داراي شرايط مذكور باشند ،حداكثر در دو رشته امتحاني
(طبق ضوابط رشتههاي امتحاني درج شده در دفترچه
راهنماي ثبتنام) متقاضي ثبتنام شوند.
 3ـ داوطلباني كه ،عالوه بر رشته انتخابي يا امتحاني
اصلي (رشته اول) ،عالقهمند ب ه شركت در رشت ه امتحاني
دوم هستند ،بايد يك كارت اعتباري ديگر ،عالوه بر
كارت اعتباري اول ،خريداري نمايند.
 4ـ داوطلبان متقاضي ثبتنام و شركت در آزمون
كدرشتههاي امتحاني (اصلي و شناور) ،كه عالقهمند به
شركت در گزينش رشتههاي تحصيلي دانشگاه پيامنور و
مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي هستند،
الزم است كه ،عالوه بر پرداخت مبالغ ثبتنام ،با پرداخت
مبلغ تعيين شده براي اين ثبتنام نيز (به منظور اعالم
عالقهمندي به دورههاي مذكور) ،اقدام نمايند.

 5ـ شايسته است كه داوطلبان ،برابر دستورالعمل درج
شده در دفترچه راهنماي ثبتنام ،ابتدا فرم پيشنويس
تقاضانامه مندرج در دفترچه ياد شده را تكميل نموده
و سپس بر اساس فرم پيشنويس ،با مراجعه به پايگاه
اطالعرساني سازمان سنجش ،اطالعات الزم را بر اساس
بندهاي برنامهنرمافزاري ثبتنام وارد كنند.
 6ـ الزم است كه داوطلبان ،در درج اطالعات ثبتنامي
خود دقت كنند .بديهي است كه در صورت مشاهده هرگونه
مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامه ثبتنام با مدارك
داوطلب ،در صورت پذيرفتهشدن در آزمون ،قبولي وي لغو
شده و از ادامه تحصيل داوطلب جلوگيري خواهد شد.
 7ـ مطابق برنامه زماني پيشبيني شده ،آزمون
كارشناسيارشد ناپيوسته سال  1400در روزهاي پنجشنبه
 6و جمعه  7خرداد ماه  1400برگزار خواهد شد.
 8ـ داوطلبان عالقهمند ميتوانند ،هم زمانبا برگزاري
آزمون كارشناسيارشد ناپيوسته سال  ،1400در اولين
مرحله دوره بيست و ششمين آزمون المپياد علمي ـ
ي كشور نيز شركت نمايند.
دانشجوي 
 9ـ به داوطلبان توصيه ميشود كه در انتخاب
كدرشتههاي امتحاني (اول و دوم) و همچنين
شهرستان محل حوزه امتحاني خود ،دقت الزم را
به عمل آورند؛ زيرا پس از دريافت كد پيگيري
 16رقمي ،در اين خصوص به درخواستهاي داوطلبان
مبني بر اصالح يا جابجايي ،ترتيب اثر داده نخواهد
شد؛ ضمناً توصي ه ميشود كه داوطلبان ،پس از تكميل
تقاضانامه ثبتنام و دريافت كد پيگيري ،يك نسخه
پرينت از تقاضانامهشان تهيه ،و مندرجات آن را كنترل
موفق باشيد
كرده و نزد خود نگهداري نمايند.
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همچنين دانشگاه آزاد اسالمي تكميل نشده و فاقد انتخاب رشته کننده مردود هستند ،پذيرش بر اساس سوابق
تحصيلي (معدل تراز شده کارشناسی) به صورت متمرکز صورت گیرد.
لذا به اطالع متقاضيان ثبتنام و انتخاب رشته براي شرکت در این مرحله ميرساند که دفترچه راهنمای ثبتنام
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شد و ثبتنام از متقاضیان نیز تا روز یکشنبه  99/9/30ادامه خواهد داشت.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم:

شرایط ضامن و مدارک وامهای

آزمون زبان انگلیسی

وزارت بهداشت به تعویق افتاد

پنجاه و نهمین دوره آزمون زبان انگلیسی
( )MHLEوزارت بهداشت ،که قرار بود  ۲۰آذر
ماه برگزار شود ،به تعویق افتاد.
مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم کرد :با توجه
به رصد وضعیت ابتال و انتقال کرونا ویروس در
کشور ،پنجاه و نهمین دوره آزمون زبان انگلیسی
( )MHLEوزارت بهداشت که قرار بود روز
پنجشنبه  ۲۰آذر ماه برگزار شود ،به تعویق افتاده
و در روز دوشنبه اول دی ماه برگزار میشود.
ثبتنام و ویرایش پنجاه و نهمین دوره آزمون زبان
انگلیسی ( )MHLEوزارت بهداشت از ساعت ۱۵
روز یکشنبه  ۱۸آبان ماه  ۹۹آغاز شد و ساعت ۱۵
روز چهارشنبه  ۱۲آذرماه  ۹۹پایان یافت .ضمن ًا
مهلت جدید ثبتنام و ویرایش این آزمون ،مجددا ً
تا ساعت  9صبح روز شنبه  22آذر ماه تمدید شد.
آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت
( )MHLEدارای  ۱۰۰پرسش در سطح آزمون
استاندارد تافل ( ۳۰پرسش درک مطلب شنیداری،
 ۴۰پرسش واژگان ،ساختار و دستور زبان و  ۳۰پرسش
درک مطلب نوشتاری) و  ۱۰۰نمره (بدون نمره
منفی) است.
الزم به یادآوری است که هر کارنامه ،دارای یک
ُکد ویژه به نام  Certification Codeبوده که در
باالی آن درج میشود و درستی آن از طریق سایت
مرکز سنجش آموزش پزشکی (در پیوند «تأیید
کارنامه» یا )Check Certificate Validity
قابل استعالم است؛ بنابراین ،کارنامه چاپ شده
یا گواهی دیگری برای شرکت کنندگان به منظور
ارائه به مراجع گوناگون ،صادر نخواهد شد.

دانشجویی اعالم شد

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ،شرایط
ضامنان به منظور بهرهمندی وامهای دانشجویی
در آییننامه جدید پرداخت و بازپرداخت وامهای
دانشجویی را اعالم کرد.
شرایط ضامن و سند تعهدنامه محضری به منظور
دریافت وامهای صندوق رفاه دانشجویان اعالم شد و
به شرح زیر است:
شرایط ضامن و مدارک ضمانت وامهای دانشجویی:
ماده  )۱۰به منظور تسهیل در بهرهمندی دانشجویان
متقاضی وام و حمایت از دانشجویان مستعد کم
بضاعت ،تعداد ضامنان برای ضمانت بازپرداخت وامهای
دانشجویی به شرح ذیل است:
 -۱برای دریافت وامهای دانشجویی تا سقف مبلغ
 ۱۵۰میلیون ریال ،معرفی یک نفر ضامن قراردادی از بین
ضامنان واجد شرایط مندرج در ماده  ۱۱الزامی است.
 -۲برای دریافت وامهای دانشجویی تا سقف مبلغ
 ۳۰۰میلیون ریال ،معرفی یک نفر ضامن رسمی یا
پیمانی یا دو نفر ضامن قراردادی از بین ضامنان واجد
شرایط مندرج در ماده  ۱۱الزامی است.

 -۳برای دریافت وامهای دانشجویی بیش از مبلغ
 ۳۰۰میلیون ریال ،معرفی یک نفر ضامن دیگر ،عالوه
بر ضامنان قبلی ،صرفاً از میان کارکنان رسمی و پیمانی
واجد شرایط در ماده  ۱۱الزامی است.
ماده  )۱۱شرایط ضامنان برای بهرهمندی وامهای
دانشجویی:
 -۱کارکنان رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی و
همچنین کارکنان قراردادی آن دستگاهها با حداقل
 ۵سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی.
تبصره  - ۱بر اساس ماده  ۵قانون مدیریت خدمات
کشوری مصوب  ،۱۳۸۶/۰۷/۰۸دستگاههای اجرایی
شامل کلیه وزارتخانهها ،مراکز دولتی ،مؤسسات یا
نهادهای عمومی غیر دولتی ،شرکتهای دولتی و کلیه
دستگاههایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر
یا تصریح نام است.
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(از قبیل شرکت ملی نفت ایران ،سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایران ،بانک مرکزی ،بانکها و بیمههای
دولتی).
تبصره  - ۲مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
شامل :شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان) مادامی
که بیش از  ۵۰درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به
شهرداریها باشد (جمعیت هالل احمر ،کمیته امداد
امام خمینی (ره) بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،کمیته
ملی المپیک ایران ،بنیاد  ۱۵خرداد ،سازمان تبلیغات
اسالمی ،سازمان تأمین اجتماعی ،شورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی ،بنیاد امور بیماریهای خاص،
سازمان دانشآموزی جمهوری اسالمی ایران ،صندوق
بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر ،صندوق تأمین
خسارتهای بدنی و سایر سازمانهایی که براساس
قوانین و مقررات مشمول این عنوان قرار میگیرند.
 -۲اعضاء هیأت علمی وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و
فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
 -۳اعضاء هیأت علمی رسمی دانشگاه آزاد اسالمی و
همچنین کارکنان رسمی و قراردادی آن دانشگاه با
حداقل  ۵سال سابقه کار.
 -۴کارکنان رسمی و پیمانی قوه مقننه و همچنین
کارکنان قراردادی آن قوه با حداقل  ۵سال سابقه کار و
دارای شناسه کارمندی.
 -۵کارکنان رسمی ،پیمانی و دارندگان پایه قضائی
قوه قضائیه (به استثناء کارآموزان آن قوه) و همچنین
کارکنان قراردادی آن قوه با حداقل  ۵سال سابقه کار و
دارای شناسه کارمندی.
 -۶سردفتران اسناد رسمی ،ازدواج و طالق دارای مجوز
از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور.
 -۷کارکنان استخدامی نیروهای مسلح.
 -۸بازنشستگان کشوری و لشگری و مستمری بگیران
تأمین اجتماعی.
 -۹مشموالن دریافت حقوق و مزایا از بنیاد شهید و
امور ایثارگران.
 -۱۰کارکنان قرارداد دائم بانکها با حداقل  ۵سال
سابقه کار.
 -۱۱کمیته امداد امام خمینی (ره) برای ضمانت
مددجویان تحت پوشش آن نهاد بر اساس تفاهمنامه
منعقد شده با صندوق.
ماده  )۱۲مدارک مورد نیاز ضامنان برای بهرهمندی
وامهای دانشجویی:
 -۱چنانچه ضامن کارمند ،حقوق بگیر ،بازنشسته،
مستمری بگیر یا عضو هیأت علمی باشد
الف  -ارائه آخرین حکم استخدامی یا قرارداد یکساله
دارای مهر تأیید و امضاء دستگاه مربوط ،به اداره رفاه
دانشگاه.
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ب  -ارائه گواهی کسر از حقوق.
تبصره  - ۱در گواهی کسر از حقوق میبایست نوع
استخدام (رسمی ،پیمانی ،قراردادی) درج گردد و
صرفاً خطاب به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری باشد و سازمان مربوط ،متعهد به
پرداخت بدون قید و شرط بدهی از طریق کسر از حقوق
ضامن گردد.

 -۲چنانچه ضامن از سردفتران باشد:
ارائه کپی مجوز یا پروانه فعالیت کپی برابر با اصل شده
ممهور به دفترخانه اسناد رسمی.
 -۳ارائه گواهی کتبی ضمانت از کمیته امداد امام
خمینی (ره) برای دانشجویان تحت پوشش آن نهاد.
الزم به یادآوری است که در مصوبات جدید ،عالوه بر
تعهد محضری ،ضامن مورد نظر دانشجو باید گواهی

کسر از حقوق به صندوق ارائه میداد تا دانشجو مجاز به
اخذ وام شود که صندوق رفاه دانشجویان اعالم کرد که
به دلیل تعطیلیهای سراسری به منظور کنترل بیماری
کرونا و حفظ سالمت افراد و به دلیل عدم دسترسی
به ضامن یا ادارات یا دانشگاهها ،در ترم جاری به
دانشجویان مهلت داده شده است که بدون ارائه نامه
کسر از حقوق دانشگاه بتواند وامشان را ثبت کنند.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

تمديد مهلت ثبتنام درآزمون کارشناسیارشد فراگیر

دانشگاه پیامنور بهمن ماه سال ( 1399نوبت بيست و يکم)
پيرو اطالعيه مورخ  99/09/03بدينوسيله به اطالع همه متقاضيان ثبتنام در
آزمون كارشناسيارشد فراگير دانشگاه پيامنور بهمن ماه سال ( 1399نوبت
بيست و يکم) ميرساند كه به منظور فراهم نمودن تسهيالت بيشتر براي آن دسته
از متقاضياني كه تا تاريخ  99/09/12براي ثبتنام در آزمون یاد شده اقدام ننمودهاند،
ترتيبي اتخاذ گرديده است كه بتوانند تا روز سهشنبه مورخ  99/09/18نسبت
به ثبتنام در این آزمون ،اقدام نمايند .متقاضيان ضرورت دارد كه در مهلت در نظر
گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي ثبتنام و فراهم نمودن مدارك و

اطالعات مورد نياز ،به درگاه اطالعرساني اين سازمان مراجعه و نسبت به ثبتنام در
آزمون مذكور اقدام نمايند.
ضمناً آن دسته از متقاضیانی كه قب ً
ال نسبت به ثبتنام در این آزمون ،اقدام نمودهاند،
ميتوانند ،در صورت تمايل ،تا تاريخ فوق ،نسبت به مشاهده و ويرايش اطالعات
ثبتنامي خود اقدام نمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست داوطلبان به روش الکترونیکی
بـــا توجـــه بـــه عـــدم پذیـــرش حضـــوری داوطلبـــان بـــه منظـــور جلوگیـــری از
شـــیوع ویـــروس کرونـــا و بـــه منظـــور تســـریع در بررســـی و ثبـــت درخواســـتها
بـــه صـــورت الکترونیکـــی ،متقاضـــــیان مـــی تواننـــد بـــه سیــــــستم پیشـــخان
خدمــــــات الکترونیکـــی ســــــازمان سنــــجش آمــــوزش کشـــور بـــه آدرس:
 http://darkhast.sanjesh.orgمراجعـــه و درخواســـت خـــود را بـــه همـــراه
مس ــتندات الزم ثب ــت نماین ــد .ضمنــاً پ ــس از ثب ــت درخواس ــت ،ب ــرای داوطل ــب ،

شـــماره نامـــه و کدرهگیـــری از طریـــق پیـــام کوتـــاه ارســـال مـــی شـــود.
داوطلبــان مــی تواننــد پــس از دریافــت شــماره و کــد رهگیــری از طریــق پیــام کوتاه،
بــه پرتال رهگیــری الکترونیکــی مکاتبــات بــه آدرسhttp://rahgiri.sanjesh.org :
وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

قابل توجه داوطلبانآزمون هاي سراسري

پیرو هشدارهای متعدد این سازمان مبنی بر سوء استفاده اشخاص و مؤسسات سودجو از نام و اعتبار

سازمان سنجش آموزش کشور ،به اطالع میرساند كه با شکایت این سازمان و پیگیری موضوع از

سوي پلیس فتا و نیروی انتظامی ،عوامل يك کانال مجعول و غیر واقعی ،که به نام سازمان سنجش

در فضای مجازی (تلگرام ) فعالیت میکرد ،شناسایی ،دستگیر و به منظور اقدامات بعدی ،تحویل

مراجع قضایی شدند.
مجددا ً به اطالع داوطلبان و شهروندان گرامی میرساند كه سازمان سنجش آموزش کشور،

			
پیام رسان گپ:
پیام رسان بله:
پیام رسان ایتا 	  :

https://gap.im/prnoetir
@prnoetir

		
https://eitaa.com/prnoetir

ضمناً از عموم داوطلبان آزمونهاي سراسري خواهشمند است كه در صورت مشاهده هرگونه اقدامات خالف

هیچگونه فعالیت و اطالعرسانی در فضای مجازی بجز کانالهای اطالع رسانی داخل به نشانی ذیل ندارد :قوانین و مقررات یا سوء استفاده احتمالی از نام و عنوان این سازمان ،مراتب را از طریق شماره تلفنهاي:
پیام رسان سروش 		  :
 026-36182152و  026-36182151و آدرس الكترونيكيhefazatazmon@sanjesh.org:
		
پیام رسان آی گپ :

 http://sapp.ir/sanjeshprnoetیا نشانی اینترنتی http://q.sanjesh.org/53479 :به ستاد خبري اداره كل حراست سازمان سنجش آموزش

https://profile.igap.net/prnoetir

كشور گزارش نمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره:

شرايط و ضوابط ،تاريخ و نحوه ثبتنام در آزمون كارشناسيارشد فراگير
دانشگاه پيامنور بهمن ماه سال ( 1399نوبت بيست و يکم)

به اطالع همه متقاضيان ثبتنام و شركت در آزمون كارشناسيارشد فراگير دانشگاه
پيامنور بهمن ماه سال ( 1399نوبت بيست و يکم) ميرساند كه ثبتنام براي شركت در
آزمون مذكور ،از طريق درگاه اطالع رساني اين سازمان از روز چهارشنبه  99/09/05آغاز شده
است و در روز سه شنبه  99/09/18پايان ميپذيرد؛ لذا متقاضيان ثبتنام كه داراي شرايط
عمومي و اختصاصي به شرح ذيل هستند ،ميتوانند در آزمون مذكور ثبتنام و شركت نمايند.
شرايط ثبتنام:
هر متقاضی بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبتنام و شركت در آزمون
ت نمايد.
ميتواند در يك كدرشت ه امتحاني ثبتنا م و در آزمون مربوط شرك 
متقاضیان الزم است كه ابتدا دفترچه راهنماي ثبتنام را مطالعه نموده و در صورت واجد
شرايط بودن شخصاً به درگاه اطالعرساني اين سازمان به نشانيwww.sanjesh.org :
مراجعه و نسبت به پرداخت هزينه خريد كارت اعتباري ثبتنام در آزمون به شرح ذيل،
اقدام كنند و سپس مراحل بعدي را به انجام برسانند .ضمناً دفترچه راهنمای ثبتنام این
آزمون ،همزمان با شروع ثبتنام ،از روز چهارشنبه  99/9/5در درگاه اطالعرسانی این
سازمان در دسترس داوطلبان قرار گرفته است.
مراحلي كه متقاضی بايد براي ثبتنام اقدام كند:
 -1مراجعه به درگاه اطالعرساني اين سازمان براي تهيه كارت اعتباري ثبتنام (سريال
 12رقمي) و دريافت دفترچه راهنماي ثبتنام.
 -2تهيه فايل عكس اسكن شده متقاضی بر اساس توضيحات مندرج در دفترچه راهنماي
ثبتنام.
 -3آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز براي ثبتنام.
 -4ثبتنام از طريق درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور در زمان مقرر
( 99/09/05لغايت .)99/09/18
 -5با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبتنام به صورت اينترنتي انجام ميشود ،متقاضیان
الزم است با استفاده از كارتهاي عضو شبكه شتاب ،كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال
است ،با مراجعه به درگاه اطالعرساني مذكور و پرداخت مبلغ ( 950/000نهصد و پنجاه
هزار) ريال به عنوان وجه ثبتنام شركت در آزمون اقدام نمايند .الزم به توضيح است که
هزينه ثبتنام در این آزمون ،به حساب مشخص شده در دانشگاه پيامنور واريز خواهد شد.
یادآوری های مهم:
 -1مندرجات فرم تقاضانامه بايد دقيق و صادقانه تكميل شود.
ت فر م تقاضانامه) ب ه عهده
ل شده (مندرجا 
ت تكمي 
ت تمامی مندرجا 
ت صح 
 -2مسؤولي 
متقاضی خواهد بود.
 -3پس از پايان مهلت مرحله ويرايش اطالعات تقاضانامه ،اعمال هيچگونه تغييري در
ی بايد در زمان تكميل
مندرجات فر م تقاضانام ه ثبتنام امكانپذير نيست؛ بنابراين ،متقاض 
اطالعات تقاضانامه ،نهايت دقت را به كار گيرد.
ي از شرايط و
ن نموده يا واجد يك 
ق را كتما 
ص شود ك ه متقاضی ،حقاي 
 -4هر موق ع مشخ 
ت در
ن (ثبتنام ،شرك 
ي از آزمو 
ضوابط مندر ج در دفترچ ه راهنما نيست ،در هر مرحلها 
ل در دانشگاهو  )...محرو م خواهد شد.
ن تحصي 
آزمون ،پذيرفتهشدن ،حي 
دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبتنام اينترنتي:
به متقاضیان توصيه ميشود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبتنام،
ابتدا فرم پيشنويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكميل نموده و سپس بر اساس
فرم پيش نويس با مراجعه به درگاه اطالعرساني سازمان سنجش آموزش كشور ،اطالعات
الزم را بر اساس بندهاي برنامه نرمافزاري ثبتنام وارد نمايند .ضمناً متقاضیان الزم است
که در درج اطالعات ثبتنام دقت نمايند .بديهي است که در صورت مشاهده هرگونه
مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامه ثبتنام با مدارك متقاضی ،در صورت پذيرفته
شدن در آزمون ،مطابق ضوابط با وي رفتار خواهد شد.

زمان توزيع كارت اينترنتي ،برگزاري و محل آزمون:
بر اساس برنامه زماني پيشبيني شده ،آزمون كارشناسيارشد فراگير دانشگاه پيامنور
بهمن ماه سال ( 1399نوبت بيست و يکم) در روز جمعه مورخ  99/11/17برگزار خواهد
شد .متقاضیان الزم است كه از روز سهشنبه مورخ  99/11/14لغايت روز پنجشنبه مورخ
 99/11/16با مراجعه به درگاه اطالعرساني اين سازمان ،نسبت به تهيه پرينت كارت
و راهنماي شركت در آزمون اقدام نمايند .محل آزمون متقاضیان بر اساس استان
و شهرستان انتخابي مندرج در بند  28تقاضانامه تعيين ميگردد؛ لذا مقتضي است که
متقاضیان ،با مراجعه به جدول شماره  6دفترچه راهنماي ثبتنام و درج كد مربوط به
استان و شهر مورد نظر در تقاضانامه ثبتنام اقدام نمايند.
ي مـهم:
نـكات و توصيهها 
 )1با توجه به تأثير  20درصدي معدل دوره كارشناسي ،اكيدا ً توصيه ميگردد كه
متقاضیان ،معدل دوره كارشناسي خود را با توجه به توضيحات مندرج در دفترچه
با دقت درج نمايند .شايان ذكر است كه معدل كارشناسي تراز شده و ميانگين وزني آنها
تأثير بيست درصدي در نمره كل متقاضیان خواهد داشت.
 )2در انتخاب كد رشت ه امتحاني و همچنين شهرستان محل حوزه امتحاني
خود دقت نمایید؛ زیرا پس از دريافت كد پيگيري  16رقمي در اين خصوص ،به
درخواستهاي متقاضیان مبني بر اصالح يا جابجايي ،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 )3با توجه به مشكالت به وجود آمده در آزمونهاي قبلي ،در خصوص اشتباه
در ارسال عكس متقاضیان (اين موضوع براي متقاضیاني كه ثبتنام آنان از
سوی ديگران انجام ميشود ،رخ داده است) تأكيد ميگردد که عالوه بر كنترل
اطالعات ثبتنامي ،حتم ًا نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباه ًا
عكس متقاضی ديگري به جاي عكس شما ارسال نگردد .بديهي است که در
صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي ،فرد به عنوان متخلف تلقی شده
و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
 )4توصي ه ميشود كه متقاضیان ،پس از تكميل تقاضانامه ،دريافت شماره پرونده  6رقمي
و كد پيگيري  16رقمي ،يك نسخه پرينت از تقاضانامهشان تهيه و مندرجات آن را
كنترل نموده و آن را نزد خود نگهداري نمايند.
ي سازمان
ي و اطالعرسان 
ش (هفتهنامه خبر 
ق نشريه پيك سنج 
ي از طري 
 )5هرگون ه تغيير 
سنجش) ،درگاه اطالعرساني سازمان سنجش و در صورت لزوماز طريق رسانههاي جمعی
اعالمخواهد شد.
نحوه ارسال درخواست یا ارتباط غیرحضوری 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 درخواستها به صورت الکترونیکی ،متقاضیان ،در صورت
داشتن هر گونه سؤال ،میتوانند 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 شمارهنامه
و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال میشود و متقاضیان میتوانند پس از دریافت
شماره و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ،به پرتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس:
 http://rahgiri.sanjesh.orgوارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع
شوند.
ضمناً متقاضیان ،در صورت لزوم ،ميتوانند سؤال يا سؤاالت خود را با بخش پاسخگويي
اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن:
 021-42163نیز در ميان بگذارند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

شرايط و ضوابط  ،تاريخ و نحوه ثبتنام در آزمون

كارشناسيارشد ناپيوسته سال  1400و بيست و ششمين
دوره المپياد علمي  -دانشجويي كشور

بــه اطــاع متقاضيــان ثبتنــام و شــركت در آزمــون كارشناسيارشــد ناپيوســته
ســال  1400در تمامــي دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــي دولتــي و غيردولتــي
ـامي و بيســت و ششــمين المپيــاد علمــي-
ـگاه آزاد اسـ
ـن دانشـ
و همچنيـ
دانشــجويي كشــور ميرســاند کــه بــا توجــه بــه نــكات ذيــل و همچنيــن در نظــر
داشــتن شــرايط عمومــي و اختصاصــي منــدرج در دفترچــه راهنمــاي شــركت در
آزمــون ،ميتواننــد در آزمــون مذكــور ثبتنــام و شــركت نماينــد.
شرايط ثبتنام:
ثبتنــام بــراي آزمــون كارشناسيارشــد ناپيوســته ســال  1400از روز يکشــنبه
مــورخ  1399/09/16آغــاز شــده اســت و در روز يکشــنبه مــورخ 1399/09/23
پايــان ميپذيــرد .ثبتنــام در ایــن آزمــون ،منحصــرا ً بــه صــورت اينترنتــي و
از طريــق درگاه اطــاع رســاني ايــن ســازمان بــه نشــانيwww.sanjesh.org :
انجــام مــی شــود.
متقاضیــان ،ضمــن اطــاع از شــرايط عمومــي و اختصاصــي ،مقــررات وظيفــه
عمومــي ،مقــررات مربــوط بــه ضوابــط ثبتنــام اتبــاع غيرايرانــي و توضيحــات
مربــوط بــه ســهميه رزمنــدگان و ايثارگــران (منــدرج در دفترچــه راهنمــاي شــركت
در آزمــون كــه در درگاه اطــاع رســاني ايــن ســازمان قــرار دارد) ،در صورتــي كــه
داراي شــرايط مذكــور باشــند ،ميتواننــد حداكثــر در دو رشــته امتحانــي (طبــق
ضوابــط از رشــتههاي امتحانــي منــدرج در دفترچــه راهنمــاي ثبتنــام) متقاضــي
ثبتنــام در ايــن آزمــون شــوند.
دفترچــه راهنمــاي ثبتنــام ،همزمــان بــا شــروع ثبتنــام ،در درگاه اطالعرســاني
ايــن ســازمان در دســترس خواهــد بــود.

امتحانــي ،نســبت بــه ثبتنــام در آزمــون یــاد شــده اقــدام نماينــد.
تبصــره :در مراحــل مختلــف فرآينــد ايــن آزمــون ،خدماتــي از طريــق پيــام
كوتــاه بــه متقاضیــان ارائــه میشــود و متقاضیانــي كــه تمايــل بــه اســتفاده از
خدمــات پيــام كوتــاه دارنــد ،بــا انتخــاب گزينــه مربــوط و پرداخــت مبلــغ 8500
(هشــت هــزار و پانصــد) ريــال بــه عنــوان هزينــه اســتفاده از خدمــات پيــام كوتــاه،
ميتواننــد از ايــن خدمــات اســتفاده نماينــد.
ي اصلــي (رشــته اول)،
 -5متقاضیانــي كــه ،عــاوه بــر رشــت ه انتخاب ـي يــا امتحان ـ 
ت دارد كــ ه كــد
ي دوم هســتند ،ضــرور 
عالقهمنــد بــه شــركت در رشــت ه امتحانــ 
رشــته امتحانــي دوم را نيــز در بنــد مربــوط در تقاضانامــه درجنماينــد .ايــن دســته
از متقاضیــان ميبايســت بــراي رشــته امتحان ـي دوم ،يــك كارت اعتبــاري ديگــر
بــه مبلــغ( 900/000نهصدهــزار) ريــال ،عــاوه بــر كارت اعتبــاري اول ،خريــداري
نماينــد.
یــادآوری :1متقاضیــان ثبتنــام و شــركت در آزمــون كدرشــتههاي امتحانــي
(اصلــي و شــناور) ،كــه عالقهمنــد بــه شــركت در گزينــش رشــتههاي تحصيلــي
دانشــگاه پيامنــور هســتند ،الزم اســت کــه ،عــاوه بــر پرداخــت مبالــغ ثبتنــام،
نســبت بــه پرداخــت مبلــغ ( 137/000يكصــدو ســي و هفــت هــزار) ريــال ديگــر
نيــز بــراي اعــام عالقهمنــدي بــراي دوره مذكــور ،اقــدام نماينــد.
یــادآوری  :2متقاضیــان ثبتنــام و شــركت در آزمــون كدرشــتههاي امتحانــي
(اصلــي و شــناور) ،كــه عالقهمنــد بــه شــركت در گزينــش رشــتههاي تحصيلــي
مؤسســات آمــوزش عالــي غيردولتــي و غيرانتفاعــي هســتند ،الزم اســت کــه ،عــاوه
بــر پرداخــت مبالــغ ثبتنــام ،نســبت بــه پرداخــت مبلــغ ( 137/000يكصــدو
ســي و هفــت هــزار) ريــال ديگــر نيــز بــه منظــور اعــام عالقهمنــدي بــراي دوره
مذكــور ،اقــدام نماينــد.

مراحلي كه متقاضی بايد براي ثبتنام اقدام كند:
 -1مراجعــه بــه درگاه اطالعرســاني ايــن ســازمان بــه نشــاني فــوق بــراي خريــد دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبتنام اينترنتي:
كارت اعتبــاري ثبتنــام (ســريال  12رقمــي) و دريافــت دفترچــه راهنمــاي بــه متقاضیــان توصيــه ميشــود كــه مطابــق دســتورالعمل منــدرج در دفترچــه
راهنمــاي ثبتنــام ،ابتــدا فــرم پيشنويــس تقاضانامــه منــدرج در دفترچــه
ثبتنــام (دفترچــه شــماره .)1
 -2تهيــه فايــل عكــس اســكن شــده متقاضــی بــر اســاس توضيحــات منــدرج در مذكــور را تكميــل نمــوده و ســپس براســاس فــرم پيشنويــس ،بــا مراجعــه بــه
درگاه اطالعرســاني ايــن ســازمان ،اطالعــات الزم را بــر اســاس بندهــاي برنامــه
دفترچــه راهنمــاي ثبتنــام.
نرمافــزاري ثبتنــام وارد نماينــد .ضمنــاً متقاضیــان الزم اســت کــه در درج
 -3آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نياز برای ثبتنام.
 -4بــا توجــه بــه اينكــه پرداخــت هزينــه ثبتنــام در ایــن آزمــون منحصــرا ً بــه اطالعــات ثبتنــام دقــت نماينــد .بديهــي اســت کــه در صــورت مشــاهده هرگونــه
صــورت اينترنتــي انجــام ميگيــرد ،متقاضیــان الزم اســت کــه بــا اســتفاده از مغايــرت در مــوارد قيــد شــده در تقاضانامــه ثبتنــام بــا مــدارك متقاضــی ،در
كارتهــاي عضــو شــبكه بانكــي شــتاب ،كــه پرداخــت الكترونيكــي آنهــا فعــال صــورت پذيرفتهشــدن در آزمــون ،قبولــي وي لغــو و از ادامــه تحصيــل متقاضــی
اســت ،بــا مراجعــه بــه درگاه اطالعرســاني ســازمان و پرداخــت مبلــغ  900/000جلوگيــري خواهــد شــد.
(نهصــد هــزار) ريــال بــه عنــوان وجــه ثبتنــام شــركت در آزمــون يــك كــد رشــته
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زمان توزيع كارت اينترنتي و محل آزمون:
بــر اســاس برنامــه زمانــي پيشبينــي شــده ،آزمــون كارشناسيارشــد ناپيوســته
ســال  1400در روزهــاي پنجشــنبه و جمعــه مــورخ  6و  1400/3/07برگــزار
خواهــد شــد و متقاضیــان الزم اســت کــه از روز دوشــنبه مــورخ 1400/03/03
لغايــت روز چهارشــنبه مــورخ  1400/03/05بــا مراجعــه بــه درگاه اطالعرســاني
ايــن ســازمان ،نســبت بــه تهيــه پرينــت كارت شــركت در آزمــون و بــرگ راهنمــاي
شــركت در آزمــون اقــدام نماينــد .محــل آزمــون متقاضیــان بــر اســاس
اســتان و شهرســتان منــدرج در بنــد  37تقاضانامــه تعييــن ميگــردد؛
لــذا مقتضــي اســت کــه متقاضیــان ،بــا مراجعــه بــه جــدول شــماره  2دفترچــه
راهنمــاي ثبتنــام و درج كــد مربــوط بــه اســتان و شــهر مــورد نظــر در تقاضانامــه
ثبتنــام اقــدام نماينــد.
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الزم را بــه عمــل آورنــد و حتــي اگــر ثبتنــام آنهــا از ســوی خودشــان انجــام
نميپذيــرد ،بــا مشــاهده پرينــت تقاضانامهشــان ،نســبت بــه كنتــرل دقيــق مــوارد
درج شــده در آن اقــدام نمــوده و در مراحــل بعــدي ،كــه امــكان ويرايــش اطالعــات
(در زمــان پرینــت کارت شــرکت در آزمــون و یــا انتخــاب رشــته) بــراي آنهــا وجــود
دارد ،نســبت بــه اصــاح اطالعــات خــود اقــدام نماينــد.
 -4بــا توجــه بــه مشــكالت بــه وجــود آمــده در آزمونهــاي قبلــي ،در خصــوص
اشــتباه در ارســال عكــس متقاضیــان ،كــه ايــن موضــوع اكثــرا ً بــراي متقاضیانــي
كــه ثبتنــام آنــان از ســوي ديگــران انجــام ميشــود ،رخ داده اســت ،تاكيــد
ميگــردد كــه ،عــاوه بــر كنتــرل اطالعــات ثبتنامــي ،حتم ـاً نســبت بــه كنتــرل
عكــس ارســالي خــود دقــت نماييــد تــا اشــتباهاً عكــس متقاضــی ديگــري بــه جــاي
عكــس شــما ارســال نگــردد .بديهــي اســت كــه در صــورت ارســال عكــس اشــتباهي
از طــرف متقاضــي ،فــرد بــه عنــوان متخلــف تلقــي شــده و مطابــق مقــررات بــا وي
رفتــار خواهــد شــد.
يو
ش (هفتهنامــه خبــر 
ق نشــريه پيــك ســنج 
 -5هرگونــ ه تغييــري از طريــ 
ي ســازمانســنجش) ،درگاه اطالعرســاني ســازمان ســنجش و در
اطالعرســان 
صــورت لــزوماز طريــق رســانههاي جمعــیاعــامخواهــد شــد.

ي كشور:
ي المپياد علمي -دانشجوي 
برگزار 
متقاضیــان عالقهمنــد ميتواننــد ،همزمــان بــا برگــزاري امتحانــات آزمــون
كارشناسيارشــد ناپيوســته ســال  ،1400در اوليــنمرحلــه دوره بيســت و ششــمين
ي كشــور بــر اســاس شــرايط و ضوابــط منــدرج
آزمــون المپيــاد علمــي -دانشــجوي 
در دفترچــه راهنمــاي ثبتنــام در آزمــون شــركت نماينــد.
نحــوه ارســال درخواســت یــا ارتبــاط غیرحضــوری بــا ســازمان

ســنجش آمــوزش کشــور
ي مهم:
توصيهها 
 -1متقاضیــان ،بــراي اطــاع از مقــررات وظيفــه عمومــي ،شــرايط و ضوابط اســتفاده بــا توجــه به عــدم پذیــرش حضــوری متقاضیــان بــه منظور جلوگیــری از شــیوع
از ســهميه ايثارگــران و همچنيــن شــرايط و ضوابــط اتبــاع خارجــي ،الزم اســت کــه ویــروس کرونــا و در جهــت تســریع در بررســی و ثبــت درخواس ـتها بــه صــورت
الکترونیکــی ،متقاضیــان در صــورت داشــتن هــر گونــه ســؤال میتوانند بــه
بــه دفترچــه راهنمــاي شــماره 1ایــن آزمــون مراجعــه نماينــد.
 -2بــه متقاضیــان توصيــه ميشــود کــه در انتخــاب كدرشــتههاي امتحانــي (اول سیســتم پیشــخان خدمــات الکترونیکــی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور بــه
و دوم) و همچنيــن شهرســتان محــل حــوزه امتحانــي خــود ،دقــت الزم را مبــذول آدرس http://darkhast.sanjesh.org :مراجعــه و درخواســت خــود را بــه
فرماينــد؛ لــذا پــس از دريافــت كــد پيگيــري  16رقمــي ،در ايــن خصــوص بــه همــراه مســتندات الزم ثبــت نماینــد .پــس از ثبــت درخواســت ،بــرای متقاضــی
درخواســتهاي متقاضیــان مبنــي بــر اصــاح و يــا جابجايــي ،ترتيــب اثــر داده شــماره نامــه و کدرهگیــری از طریــق پیــام کوتــاه ارســال میشــود و متقاضیــان
میتواننــد ،پــس از دریافــت شــماره و کدرهگیــری از طریــق پیــام کوتــاه ،بــه
نخواهــد شــد.
 -3متقاضیــان پــس از تكميــل تقاضانامــه ،دريافــت شــماره پرونــده  6رقمــي و كــد پرتــال رهگیــری الکترونیکی مکاتبــات بــه آدرسhttp://rahgiri.sanjesh.org :
پيگيــري  16رقمــي ،يــك نســخه پرينــت از تقاضانامهشــان تهيــه و آن وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.
ضمنــاً متقاضیــان ،در صــورت لــزوم ،ميتواننــد ســؤال يــا ســؤاالت خــود را بــا
را نــزد خــود نگهــداري نماينــد.
 -4هــر ســاله تعــدادي قابــل توجهــي از متقاضیــان در درج معــدل خــود در زمــان بخــش پاســخگويي اينترنتــي ســازمان ســنجش آمــوزش كشــور ،یــا در روزهــا و
ثبتنــام دقــت الزم را بــه عمــل نيــاورده و پــس از قبولــي در دانشــگاه ،بــه دليــل ســاعات اداری بــا شــماره تلفــن 021-42163 :نیــز در ميــان بگذارنــد.
مغايــرت معــدل ،قبولــي آنهــا لغــو شــده و باعــث ســردرگمي آنهــا ميگــردد؛
لــذا بــه متقاضیــان عزيــز اكيــدا ً توصيــه ميشــود کــه در درج معــدل خــود دقــت
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیۀ بسیــــار مهم شرکـــت تعاونی خدمات آمــوزشی
با توجه به استفاده غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمونهای آزمایشی سنجش در

است؛ به عبارت دیگر ،استفاده از سؤاالت آزمونهای آزمایشی سنجش ،منحصرا ً متعلق به

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

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

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

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

سؤاالت آزمونهای آزمایشی سنجش به هر طریق در نسخة چاپی این سؤاالت درج

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

گردیده است ،بار دیگر یادآور میشود که حق چاپ ،تکثیر و انتشار سؤاالت آزمونهای

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

آزمایشی سنجش به هر روش (الکترونیکی ،استفاده در کانالهای تلگرام ،سایتها و )...
در هر مقطع زمانی ،برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی (حتی با ذکر منبع) ممنوع

شرکت تعاونی خدمات آموزشی
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با این روشها :

اسرتسخود راڪنرتلکنید

«من استرس دارم»؛ شاید این بیشترین جملهای است که در طی سال تحصیلی از اندکی استرس در انسان ،طبیعی و مطلوب است و موجب افزایش تالش و تکاپو میشود،
دانشآموزانم میشنوم؛ در واقع ،هر زمان که آنها نمیتوانند پاسخگوی من باشند اما استرس زیاد ،یکی از دالیل افت تحصیلی دانشآموزان است و  ۱۵تا  ۳۰درصد از موارد
یا وظایفشان را به عنوان یک دانشآموز انجام نمیدهند ،این عبارت را میشنوم ،تجدیدی و مردودی را به آن نسبت میدهند .دانشآموزی که استرس دارد ،احساس
و وقتی منظورشان را از گفتن این جمله میپرسم ،میگویند که اضطراب به آنها میکند که ذهنش خالی شده و هر چه را آموخته فراموش کرده است .چنین دانشآموزی
اجازه نمیدهد تا در حد خودشان ظاهر شوند یا توانمندیهایشان را ارائه دهند .معموالً به پرسشها ،پاسخهای بی ربط ،نادرست و ناقص میدهد و با افکاری نامربوط و
نکته جالب اینجاست که آنها واژه استرس و اضطراب را مترادف یکدیگر به کار میبرند؛ در ناخواسته در مورد پیامدهای امتحان ،درگیر است.
حالی که استرس با اضطراب تفاوت دارد.
«استرس» شرایط یا احساسی است که در آن ،فرد از لحاظ ادراکی بر این باور است که علل بروز استرس امتحان
مجموع خواستهها و انتظاراتی که از او وجود دارد ،فراتر از منابع ،امکانات و توانمندیهای علل و عوامل بروز استرس امتحان در دانشآموزان ،بسیار مختلف و متفاوت است ،اما آنها
در اختیار اوست ،اما «اضطراب» ،یک احساس منتشر ،ناخوشایند و مبهم هراس و نگرانی را میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد :
با منشأ ناشناخته است و شامل عدم اطمینان ،درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است .الف) عوامل فردی و شخصیتی دانشآموز :مانند :استرس عمومی ،پایین بودن اعتماد به
در واقع ،روشنترین فرق استرس و اضطراب این است که بروز استرس دلیل روشنی دارد ،نفس ،هوش ،تمرکز و به ویژه روشهای نادرست مطالعه و انتظارات نادرست داشتن از خود.
در حالی که دلیل روشنی برای بروز اضطراب نداریم .هنگامیکه کسی میگوید دچار ب) عوامل آموزشگاهی و اجتماعی :همچون انتظارات معلمان ،رقابت ،سیستم آموزشی
نگرانی است و این نگرانی و ترس دلیل روشنی دارد که فرد به آن آگاه است ،میگوییم غلط حاکم بر مدارس و مدرکگرایی.
که او دچار استرس شده است ،اما هنگامیکه نگرانی و دلشورههای فرد بدون دلیل است ج) عوامل خانوادگی :چون :شیوههای تربیتی والدین ،انتظارات سطح باالی والدین ،ج ّو
و فرد دلیل درستی برای آن ندارد ،فرد دچار اضطراب شده است؛ پس در واقع باید گفت :عاطفی حاکم بر خانواده ،ویژگیهای شخصیتی والدین و طبقه اقتصادی و اجتماعی والدین.
«استرس آزمون دارم» و نمیتوان برای چنین موردی از واژۀ اضطراب بهره گرفت.
هنگامیکه فرد نسبت به کارآمدی ،توانایی و استعداد خود در شرایط امتحان ،دچار نگرانی پیشگیری از بروز استرس امتحان
و تردید میشود ،میتوان از استرس امتحان سخن گفت .در هنگام امتحان ،به ویژه استرس امتحان به میزان زیادی قابل پیشگیری است .در اینجا به برخی از روشهای
امتحانات سرنوشتساز (آزمون سراسری یا امتحانات نهایی) ،بیشتر دانشآموزان استرس پیشگیری از آن اشاره میشود.
امتحان را تجربه میکنند .همچنین در این دوران ،که کالسها به صورت آنالین برگزار ارزیابی واقع بینانه و بدون اغراق از امتحان :
میشود و برای دانشآموزان و معلمها شرایط متفاوتی نسبت به گذشته در کالس درس اگر دانشآموز امتحان را امری عادی تلقی کند و از قوانین و سؤاالت ترسانده نشود ،کمتر
حکم فرماست ،شاهد بروز استرس بیشتری در بین دانشآموزان هستیم؛ البته وجود دچار استرس میشود.
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اجتناب از توجه بیش از حد به استرس امتحان:
هر اندازه که دانشآموزان 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 موفقیتآمیز قبلی خود توجه نمایند.
رفتارهای سازنده مانند مشورت و تمرین:
پاسخها و رفتارهای سازنده ،از قبیل :مطالعه بیشتر ،مشورت با دیگران ،تمرین سؤاالت
امتحانی قبل یا سؤاالت احتمالی و امتحان فعلی میتواند مفید باشد.
ایجاد شایستگی برای غلبه بر امتحان:
باید در دانشآموزان این احساس ایجاد شود که امتحان غول نیست و میتوان بر آن مسلط
شد .برای این منظور میتوانید به موفقیتهایی که در امتحانات کالسی به دست آوردهاید،
توجه کنید تا استرس به یاری تجربۀ این موفقیتهای قبلی کاهش یابد.
برطرف کردن محرکهای نامربوط:
محرکهای نامربوط ،مانند :احساس گناه و ناامنی و ترس از گرفتن نمره پایین و همچنین
برچسبهای منفی ،مانند :شنیدن کلمات تنبل ،کودن و … باید از ذهن دانشآموز
برطرف شود.
خود رهنمون بودن:
دانشآموزان باید در طول سالهای تحصیلی ،خود رهنمون باشد .دانشآموز خود رهنمون،
دانشآموزی است که میتواند خود را با دگرگونیها و شرایط دشوار تطبیق دهد .چنین
دانشآموزی ،چون برای حل مشکالت خود به دیگران متکی نیست ،احساس اعتماد به
نفس میکند و کمتر دچار استرس میشود.
روشهای کنترل استرس
آرمیدگی:
یکی از روشهای مؤثر در کنترل استرس ،روش آرمیدگی است .در این روش ،فرد به حالت
نشسته یا درازکش قرار میگیرد ،چشمها را بسته و به صورت عمیق و آرام تنفس میکند و
بین دم و بازدم ،برای مدت کوتاهی نفس را در سینه حبس میکند و در هنگام بازدم ،عضالت
بدن و چهره را آرام و شل میکند .چنانچه این تمرین ،یک دو بار و هر بار به مدت ۱۵دقیقه
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 میکنید باید متناسب با عالقه و توانایی شما باشد تا در کاهش استرس
و افزایش تمرکزتان تأثیر بگذارد.
تغذیه:
مصرف ویتامینها ،به ویژه ویتامینهای گروه  ،Bدر کاهش استرس تأثیر بسزایی دارند
و میتوانید برای تأمین آنها در بدن از میوه و سبزی تازه استفاده کنید .یکی از عواملی
ی (کاهش قند خون) است .برای
که موجب کاهش تمرکز در انسان میشود ،هایپوگلسیم 
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 میشود و تمرکز
را کاهش میدهد.
در کل ،افراط و تفریط در تغذیه ،اثرات نامطلوبی را در بر خواهد داشت و میبایست با
خواب و استراحت کافی و نیز تغذیه مناسب ،از لحاظ روحی و جسمی ،خود را آماده
امتحان کنید.
تنظیم برنامه خواب و استراحت:
برخی از افراد ،با این تصور که هنگام امتحانات برای مطالعه بیشتر اص ً
ال نباید خوابید یا
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خیلی کم خوابید ،باعث خستگی ذهنی و در نتیجه فراموشی بیشتر مطالب خوانده شده
میشوند.
آماده شدن برای امتحان:
داشتن برنامهریزی صحیح برای مطالعه در طول سال تحصیلی و رعایت روشهای صحیح
مطالعه.
توصیههای تکمیلی برای کاهش استرس و افزایش موفقیت:
* مطالب درسی را به تدریج و در طول زمان مرور کنید .با یادگیری نکات مهم و اصلی هر
درس و مرور دائمی آنها میتوانید همیشه خود را برای امتحان آماده نگه دارید.
* از مطالب درسی ،یادداشتهای فشردهای بردارید تا بازسازی ذهنی و مرور مطالب
برایتان مفید واقع شود.
* در صورت امکان ،سؤاالت امتحانی سالهای گذشته را جمعآوری 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 همۀ سؤاالت ،تا حدود بسیار زیادی موفقیت شما را تضمین خواهد
کرد .همچنین میتوانید 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 سوالهای 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 میشود.
* پرهیز از استرسهای 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 ،راهنماییهایی از سوی مدرسان یا ناظران و مراقبان
جلسه به شما ارائه میکنند ،به آنها کام ً
ال گوش دهید.
رعایت موارد مهم در حین آزمون:
* پس از اینکه سؤاالت در اختیار شما قرار گرفت ،بالفاصله و با عجله ،شروع به نوشتن
پاسخ آنها نکنید؛ بلکه با آرامش ،ابتدا جواب سؤالهای ساده را بنویسید و سپس به
پاسخگویی سؤالهای مشکل بپردازید.
* به زمانبندی 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 نمیدانید ،هرچه درباره آن سؤال
به ذهنتان میرسد ،روی یک کاغذ پیشنویس ،یادداشت کنید؛ به این ترتیب ،به تدریج
بعضی از قسمتها به یادتان خواهد آمد.
* سعی کنید که عجلهای برای تحویل دادن برگه امتحانی خود به مراقبان نداشته باشید
و تا آنجا که میتوانید دربارۀ سؤاالت فکر کنید.
* قبل از تحویل برگۀ امتحانیتان ،نوشتههای خود را مرور کنید و اگر نکاتی را در حین
نوشتن فراموش کردهاید ،به آن اضافه کرده و کامل کنید.
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اطالعيه شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

سنجش دهم
آزمونهاي آزمايشي
ِ
ویژه دانش آموزان پایه دهم (سال اول دورۀ دوم متوسطه)
سال تحصیلی 1400-1399
با تغییر نظام آموزشی از «پنج ـ سه ـ چهار» به «شش ـ سه ـ سه» ،شرکت

زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمونهاي

دانشآموزان سال اول دوره دوم متوسطه (پایه دهم) برگزار نماید .این آزمونها در

کارت ورود به جلسه آزمونهای آزمایشی سنجش برای کلیه داوطلبان سراسر

تعاونی خدمات آموزشی بر آن شده است که آزمونهای آزمایشی استاندارد را برای

آزمایشی سنجش:

دو فاز کلی« مرحلهای و جامع» و در ده نوبت برگزار میشوند.

کشور ،از روز سهشنبه قبل از هر برگزاری آزمون منحصرا ً از طریق سایت اینترنتی

فاز اول ،آزمونهای مرحلهای است که در هشت نوبت از ابتدای سال تحصیلی

جاری تا پایان اسفند  99برگزار خواهند شد .آزمونهای مرحلهای بر اساس
تقسیمبندی منابع درسی برگزار میشود؛ بهطوریکه در هر مرحله از آزمون ،طبق
تقسيمبنديهاي انجامشده ،از داوطلبان امتحان به عمل میآید؛ عالوه بر اين ،در

آزمون هر مرحله ،از قسمت يا قسمتهای مربوط به مراحل قبل نيز امتحان گرفته

میشود؛ ليكن در هر مرحله ،سؤاالت امتحاني با تأکید بر منابع مربوط به همان مرحله

طراحي میشود (براي مثال ،در مرحله سوم آزمون قسمتهاي مربوط به آزمون اول و
دوم هم منظور شده است؛ با اين تأکید كه بيشتر سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود).

فاز دوم ،آزمونهای جامع بوده که در دو نوبت و در ماههای فروردین و اردیبهشت

شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی www.sanjeshserv.ir :توزیع میگردد
و داوطلبان با مراجعه به سایت اینترنتی فوقالذکر ،نسبت به پرینت کارت ورود به
جلسه خود اقدام مینمایند.

کارنامه نتایج هر نوبت از آزمونهای آزمایشی سنجش ،در بعد از ظهر روز برگزاری

هر آزمون از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانیwww.sanjeshserv.ir :
منتشر میگردد.
سنجش دهم:
شهریه آزمونهای آزمایشی
ِ

سال  1400برگزار خواهند شد .هدف این آزمونها ،آشنایی کامل دانشآموزان با

پرسشهای چهارگزینهای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد  1400و بهنوعی،
مقدمۀ آمادگی برای آزمون سراسری سال  1401میباشد.

سنجش دهم ،فقط در رشتههای تحصیلی «ریاضی قیزیک»،
آزمونهای آزمایشی
ِ

«علوم تجربی» و «ادبیات و علوم انسانی» برگزار میشود و زمانبندی آزمونها با توجه به جدول شهریه فوق و هزینههای ثبتنام مندرج در آن ،این امکان نیز فراهم
به ترتیبی برنامهریزیشده تا شرکتکنندگان را برای امتحانات ِ
سنجش
پیشرو آماده نماید .گردیده است تا دانشآموزان عزیز ،در صورت تمایل ،بتوانند آزمونهای
ِ
دهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه ،انتخاب و در هر یک از آزمونها ثبتنام نمایند؛

نحوۀ زمانبندی آزمونها به شرح جدول زیر است ،ضمن ًا زمان شروع بهعنوانمثال ،دانشآموز میتواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحلهای و یک نوبت
ثبت نام از روز دوشنبه مورخ  99 / 04 / 23ميباشد:
آزمون جامع باشد.
البته با توجه به اینکه آزمونهای آزمایشی سنجش ،مجموعه آزمونهایی

است که هر یک مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها ،دانشآموز را

گامبهگام آمادهتر مینماید؛ لذا توصیه میشود که دانشآموزان عزیز ،در
کلیۀ آزمونهای مرحلهای و جامع ،بهطور یکجا ثبتنام نمایند.

الزم به ذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هزینههای ثبتنام ،برای دانش آموزانی
سنجش دهم بهصورت تلفیقی هستند ،در
که مایل به انتخاب آزمونهای آزمایشی
ِ

سایت اینترنتی ثبتنام آزمونها www.sanjeshserv.ir :درج شده است.

شایان ذکر است که در هنگام ثبتنام و پس از انتخاب نوبتهای آزمون از سوی
دانشآموز ،برنامه ثبتنام اینترنتی بهطور خودکار ،وجه قابل پرداخت را محاسبه و
ارائه مینماید.
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نحوه ثبتنام:
پرداخــت اینترنتــی :دانشآمــوزان عالقهمنــد بــه شــركت در آزمونهــاي
آزمایشــی ســنجش در سراســر کشــور ميتواننــد بــا اســتفاده از کارتهــای بانکــی
عضــو شــبکه شــتاب و مراجعــه بــه ســایت شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی بــه
نشــاني www.sanjeshserv.ir :نســبت بــه خریــد و ثبتنــام در ایــن آزمونهــا
اقــدام و كــد رهگيــري دريافــت نماينــد.
ـام،
ـاری ثبتنـ
ـی کارت اعتبـ
ـد اینترنتـ
ـه خریـ
ـت کـ
ـر اسـ
ـه ذکـ
الزم بـ
نشــاندهنده ثبتنــام نهایــی دانشآمــوز نبــوده و الزم اســت
کــه متقاضیــان ،بعــد از خریــد کارت اعتبــاری (دریافــت شــماره
پرونــده و شــماره رمــز) ،بــه لینــک ثبتنــام مراجعــه نمــوده
و ثبتنــام خــود را نهایــی و شــماره پرونــده و کــد پیگیــری
 16رقمی دریافت نمایند.
دانشآمــوزان گرامــی ،پــس از مطالعــه دقیــق دفترچــه راهنمــای ثبتنــام ،در
صــورت داشــتن هرگونــه ســؤال در خصــوص شــرایط و ضوابــط ثبتنــام ،میتواننــد
بــا خــط ویــژه ( 021-42966صــدای داوطلــب) تمــاس حاصــل نماینــد .ســاعات
تمــاس :صبــح  8:30الــی  12:30و عصــر  13:30الــی .16:00
ـدارس :دبيرســتانهایی كــه مايــل هســتند
ـق مـ
ـی از طریـ
ـام گروهـ
ثبتنـ
بــراي ســهولت ثبتنــام بهصــورت گروهــی از دانــش آمــوزان خــود ثبتنــام بــه
عملآورنــد ،بعــد از مطالعــه دقیــق دســتورالعمل ثبتنــام دبیرســتانها و مراکــز
آموزشــی همــکار ،ميتواننــد ،در صــورت داشــتن هرگونــه ســؤال ،در ســاعات :صبــح
 8:30الــی  12:30و عصــر  13:30الــی  16:00بــا شــماره تلفنهــای88844791 :
الــی  88844793تمــاس حاصــل نماينــد.
نکات مهم:
 -1ثبتنــام کلیــه نوبتهــا و مراحــل آزمونهــا ،ازجملــه آزمــون جامــع نيــز ،در
ايــن مرحلــه انجــام میشــود.
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 -2وجوهــی کــه بــه اشــتباه بــه حســاب ایــن شــرکت واریــز میگــردد ،منحصــرا ً

پــس از طــی مراحــل اداری مربوطــه قابــل اســترداد اســت؛ لــذا داوطلبــان در هنگام
ثبتنــام اینترنتــی و انتخــاب تعــداد آزمونهــا دقــت الزم را بهعمــل آورنــد.
ثبتنام حضوری:
ثبتنــام بــرای کلیــه داوطلبــان سراســر کشــور ،از طریــق ســایت اینترنتــی بــه
نشــانی www.sanjeshserv.ir :امکانپذیــر اســت و همچنیــن داوطلبــان ،مراکــز
آموزشــی و دبیرســتانهای متقاضــی آزمونهــای آزمایشــی ســنجش میتواننــد،
در صــورت تمایــل ،بــا مراجعــه حضــوری بــه دفتــر مرکــزی شــرکت تعاونــی
خدمــات آموزشــی بــه نشــانی :تهــران ،پــل کریمخــان زنــد ،خیابــان میــرزای
شــیرازی ،خیابــان شــهید نژادکــی ،روبــروی کالنتــری  105ســنایی ،پــاک
 ،30تلفــن 88321455 :نســبت بــه ثبتنــام در ایــن آزمونهــا در ســاعات اداری
اقــدام نماینــد.
راهنمــای نحــوه ثبتنــام اينترنتــی آزمونهــای آزمايشــی
ســنجش
مراحل ثبتنام:
گام اول :پرداخــت مبلــغ ثبتنــام و دریافــت شــماره پرونــده و رمــز عبــور
(پرداخــت از طریــق كارتهــاي بانكــي عضــو شــبكه شــتاب و بهصــورت اینترنتــی
اســت).
گام دوم :تکمیــل فــرم ثبتنــام (در ســایت ارائهشــده اســت :لینــک ثبتنــام
آزمونهــای آزمایشــی ســنجش /ثبتنــام جدیــد).
گام سوم :دریافت کد پیگیری  16رقمی ثبتنام.
شركت تعاوني خدمات آموزشي

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

اعالم رشتهها و مواد امتحانی آزمون ورودی
مقطع كارشناسيارشد ناپيوسته سال 1400

به اطالع متقاضیان ثبتنام و شرکت در آزمون ورودی مقطع كارشناسيارشد
ناپيوسته سال  1400می رساند که پذیرش دانشجو ،بر اساس قانون «سنجش و
پذیرش دانشجو در دورههاي تحصیالت تکمیلی در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي»
مصوب  1394/12/18مجلس محترم شورای اسالمی و همچنين آييننامة اجرايي
مربوطه و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههاي تحصیالت تکمیلی»
و مطابق این اطالعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام و پذیرش
آزمون مذکور ،که در زمان ثبتنام (آذرماه سال  )1399از سوی این سازمان منتشر می شود،
صورت خواهد گرفت .ضمناً عناوين رشتههاي امتحانی ،گرايشها و ضرایب دروس هر یک از
مجموعههای امتحانی این آزمون ،در سایت سازمان سنجش درج شده است.
شرایط و ضوابط
 -1همه دانشجویان و فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی می توانند ،در صورت دارا بودن

شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام ،که همزمان با
شروع ثبتنام در تاریخ  1399/9/16در درگاه اطالع رسانی این سازمان منتشر شده است،
در این آزمون شرکت نمایند.
 -2پذیرفته شدگان قطعی (نهایی) رشتههاي دوره روزانه سال  ،1399چه در
دانشگاه محل قبولي ثبتنام كرده و چه ثبتنام نكرده باشند ،اجازه ثبتنام و شركت
در آزمون کارشناسیارشد سال  1400را نخواهند داشت.
 -3هر متقاضی ،عالوه بر رشته امتحاني اصلي ،در صورت داشتن شرايط (طبق
مندرجات دفترچه راهنما كه در زمان ثبتنام منتشر ميگردد) ،ميتواند در يكي
از رشتههاي امتحاني شناور (که در جدول رشتههاي امتحاني با عالمت * مشخص
شده) ،به عنوان رشته امتحاني دوم ثبتنام نمايد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

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

و همچنین منابع سؤاالت آزمون سراسري سال 1400
بدينوسيله به اطالع ميرساند که در آزمون سراسري سال  1400مطابق مصوبات بیست
و چهارمین جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ  1399/7/22مقررات ذیل اجرا
میشود.
 -1میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال  1400همانند سال 1399
حداکثر  30درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و دروس موثر سوابق
تحصیلی آزمون سال  1400همانند سال  1399است.
 -2مصوبه هفدهمین جلسه مورخ  97/12/26شورای سنجش و پذیرش دانشجو مجددا ً
تأیید شد و از آزمون سراسری سال  1400و بعد از آن ،سنجش فقط با یک آزمون و بر
مبنای دروس نظام آموزشی جدید  6-3-3انجام میشود.
 -3برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسالمی ،که در گروه آزمایشی علوم انسانی
شرکت میکنند ،منابع درس امتحانی «فرهنگ و معارف اسالمی» کتابهای «اصول عقاید

 2 ،1و  ،»3منابع دروس امتحانی «زبان عربی عمومی و تخصصی» کتابهای «عربی ،زبان
قرآن  2 ،1و  »3و منابع درس امتحانی «تاریخ» کتابهای «تاریخ اسالم  1و  2و تاریخ 3
(ایران در دوره اسالمی)» درنظر گرفته میشود .در زمان ثبتنام 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 میدهند یا به دفترچه سواالت گروه آزمایشی علوم انسانی که
«منابع چهار درس الهیات و معارف اسالمی ،زبان عربی عمومی و تخصصی و تاریخ آن»،
کتابهای دیپلم علوم و معارف اسالمی است.
با توجه به موارد فوق ،فهرست منابع سؤاالت آزمون سراسری سال  1400بر اساس نظام
 6-3-3به شرح جداول ذیل است.

الف ـ دروس عمومی
نام درس
 -1زبان و ادبیات فارسی

 -2عربی

 -3فرهنگ و معارف اسالمی

 -4زبان انگلیسی

نام کتاب

کد کتاب

پایه تدریس

سال چاپ

فارسی ()1

110201

دهم

97

فارسی ()2

111201

یازدهم

98

فارسی ()3

112201

دوازدهم

99

عربی ،زبان قرآن ()1

110206

دهم

97

عربی ،زبان قرآن ()2

111206

یازدهم

98

عربی ،زبان قرآن ()3

112206

دوازدهم

99

عربی ،زبان قرآن ()1

110207

دهم

97

عربی ،زبان قرآن ()2

111207

یازدهم

98

عربی ،زبان قرآن ()3

112207

دوازدهم

99

عربی ،زبان قرآن ()1

110208

دهم

97

عربی ،زبان قرآن ()2

111208

یازدهم

98

عمومی گروه آزمایشی

عربی ،زبان قرآن ()3

112208

دوازدهم

99

اسالمی

دین و زندگی ()1

110204

دهم

97

دین و زندگی ()2

111204

یازدهم

98

دین و زندگی ()3

112204

دوازدهم

99

دین و زندگی ()1

110205

دهم

97

دین و زندگی ()2

111205

یازدهم

98

دین و زندگی ()3

112205

دوازدهم

99

اصول عقاید ()1

110227

دهم

97

اصول عقاید ()2

111232

یازدهم

98

عمومی گروه آزمایشی

اصول عقاید ()3

112227

دوازدهم

99

اسالمی

زبان خارجی ()1

110230

دهم

97

انگلیسی ()3

112230

دوازدهم

انگلیسی ()2

111230

یازدهم

98
99

مالحظات

عمومی غیر گروه آزمایشی علومانسانی

عمومی گروه آزمایشی
علومانسانی

علومانسانی برای دیپلمههای علوم و معارف

عمومی غیر گروه آزمایشی علومانسانی

عمومی گروه آزمایشی
علومانسانی

علومانسانی برای دیپلمههای علوم و معارف
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ب ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
نام درس

 -1ریاضیات

 -2فیزیک
 -3شیمی

ریاضی ()1
هندسه ()1
هندسه ()2
آمار و احتمال
حسابان ()1
حسابان ()2
هندسه ()3
ریاضیات گسسته
فیزیک ()1
فیزیک ()2
فیزیک ()3
شیمی ()1

نام کتاب

شیمی ()2
شیمی ()3

ج ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی
نام درس
 -1زمین شناسی
 -2ریاضیات
 -3زیست شناسی
 -4فیزیک
 -5شیمی

نام کتاب

زمین شناسی
ریاضی ()1
ریاضی ()2
ریاضی ()3
زیست شناسی ()1
زیست شناسی ()2
زیست شناسی ()3
فیزیک ()1
فیزیک ()2
فیزیک ()3
شیمی ()1
شیمی ()2
شیمی ()3

د ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی
نام درس

 -1ریاضیات
 -2اقتصاد
 -3زبان و ادبیات فارسی

 -4زبان عربی

 -5تاریخ

 -6جغرافیا
 -7علوم اجتماعی
 -8فلسفه
 -9منطق
 -10روانشناسی

				

نام کتاب
ریاضی و آمار ()1
ریاضی و آمار ()2
ریاضی و آمار ()3
اقتصاد
علوم و فنون ادبی ()1
علوم و فنون ادبی ()2
علوم و فنون ادبی ()3
عربی ،زبان قرآن ()1
عربی ،زبان قرآن ()2
عربی ،زبان قرآن ()3
عربی ،زبان قرآن ()1
عربی ،زبان قرآن ()2
عربی ،زبان قرآن ()3
تاریخ ( )1ـ ایران و جهان باستان
تاریخ ( )2ـ از بعثت پیامبر اسالم تا پایان
صفویه
تاریخ ( )3ایران و جهان معاصر
تاریخ اسالم ()1
تاریخ اسالم ()2
تاریخ ( )3ـ ایران در دوره اسالمی
جغرافیای ایران
جغرافیای ( )2ـ جغرافیای ناحیهای
جغرافیا (( )3کاربردی)
جامعهشناسی ()1
جامعهشناسی ()2
جامعهشناسی ()3
فلسفه
فلسفه ()2
منطق
روانشناسی

کد کتاب
110211
110213
111213
111215
111214
112214
112213
112215
110209
111209
112209
110210
111210
112210

کد کتاب
111237
110211
111211
112211
110216
111216
112216
110214
111244
112244
110210
111210
112210

پایه تدریس
دهم
دهم
یازدهم
یازدهم
یازدهم
دوازدهم
دوازدهم
دوازدهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم
یازدهم
دوازدهم

پایه تدریس
یازدهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم
یازدهم
دوازدهم

سال چاپ
97
97
98
98
98
99
99
99
97
98
99
97
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مالحظات

98
99

سال چاپ
98
97
98
99
97
98
99
97
98
99
97
98
99

کد کتاب
110212
111212
112212
110221
110203
111203
112203
110207
111207
112207
110208
111208
112208
110219

پایه تدریس
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم

سال چاپ
97
98
99
97
97
98
99
97
98
99
97
98
99
97

111219

یازدهم

98

112219
110233
111233
112233
110218
111218
112218
110220
111222
112222
111226
112226
110223
111224

دوازدهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
یازدهم
دوازدهم
دهم
یازدهم

99
97
98
99
97
98
99
97
98
99
98
99
97
98

مالحظات

مالحظات

دیپلمههای علوم و
معارف اسالمی

دیپلمههای علوم و
معارف اسالمی

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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اطالعيه شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارة:

سنجش یازدهم
آزمونهاي آزمايشي
ِ

ویژه دانشآموزان پایه یازدهم (سال دوم دوره دوم متوسطه) سال تحصیلی 1400-1399
طی سالهای اخیر و بر اساس مصوبات مراجع قانونی مربوطه ،سوابق تحصیلی
سال یازدهم متوسطه ،نقش تعیینکنندهای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایفا نموده است؛ بهطوریکه سوابق تحصیلی سال
یازدهم متوسطه داوطلبان آزمون سراسری ،هماکنون یکی از عوامل مهم تعیینکننده
کیفیت رشته محل قبولی داوطلب در آزمون سراسری است.
شرکت تعاونی خدمات آموزشی ،با استفاده از بیش از دو دهه تجربه در طراحی و
برگزاری آزمونهای آزمایشی برای آمادگی دانشآموزان دوره متوسطه ،برای سال
تحصیلی  1400 -1399اقدام به طراحی آزمونهای تابستانه ،مرحلهای و جامع برای
دانشآموزان پایه یازدهم (سال دوم دوره دوم متوسطه) نموده است .این آزمونها ،با
ماهیتی جدید از نظر محتوا ،بودجهبندی و اجرا ،گامی مؤثر در جهت پاسخگویی به
نیاز موجود داوطلبان در این زمینه است که امید است مورد توجه دانشآموزان عزیز
و همچنین مشاوران و دستاندرکاران دبیرستانها قرار گیرد.
آزمونهای آزمایشی سنجش ِ یازدهم دارای ویژگیهای زیر است:
 Pارائه سؤاالت مفهومی تستی که ضمن آماده نمودن دانشآموزان برای شرکت در
امتحانات سال یازدهم ،زمینه آشنایی و مهارت این عزیزان را برای پاسخگویی به
سؤاالت آزمون سراسری سال بعد ،برای دانشآموز فراهم مینماید؛
 Pبودجهبندی منابع درسی بر اساس برنامه درسی دبیرستانها؛
 Pارائه کارنامه تحلیلی پیشرفت تحصیلی در هر آزمون و مقایسه با آزمونهای قبل؛
 Pارائه گزارشهای تحلیلی ،مقایسهای و مدیریتی برای دبیرستانهایی که
دانشآموزان سال یازدهم خود را بهصورت گروهی در این آزمونها شرکت میدهند؛
 Pارائه نتیجه نمرات آزمون به شرکتکنندگان بالفاصله پس از پایان هر آزمون.

علوم تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.
فاز دوم ،آزمونهای مرحلهای است که در هشت نوبت از ابتدای سال تحصیلی تا
پایان اسفند  99برگزار خواهند شد .آزمونهای مرحلهای بر اساس تقسیمبندی منابع
درسی برگزار میشود؛ بهطوریکه در هر مرحله از آزمون ،طبق تقسيمبنديهاي
انجامشده ،از داوطلبان امتحان به عمل میآید؛ عالوه بر اين ،در آزمون هر مرحله ،از
قسمت يا قسمتهای مربوط به مراحل قبل نيز امتحان گرفته میشود؛ ليكن در هر
مرحله ،سؤاالت امتحاني با تأکید بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي میشود
(براي مثال ،در مرحله سوم آزمون قسمتهاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور
شده است؛ با اين تأکید كه بيشتر سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود).
فاز سوم ،آزمونهای جامع بوده که در دو نوبت در ماههای فروردین و اردیبهشت
برگزار خواهد شد .هدف این آزمونها ،آشنایی کامل دانشآموزان با پرسشهای
چهارگزینهای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد  1400است.
پس از برگزاری هریک از آزمونهای مرحلهای و همچنین آزمونهای جامع ،کارنامهای
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 زیرگروههای آزمایشی در اختیار داوطلبان قرار میگیرد
تا داوطلبان بر اساس اطالعات مندرج در اين کارنامهها از میزان آمادگی خود در هر
مرحله از آزمون آگاهی یافته و نسبت به رفع نقاط ضعف خود تا برگزاری آزمون
مرحله بعد اقدام نمایند و در نهایت نیز با شرکت در آزمونها ،آمادگی الزم را برای
شرکت در امتحانات نهایی سال  1400کسبنمایند.

زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمونهاي
نحوۀ زمانبندی آزمونها به شرح جدول زیر است .ضمن ًا زمان شروع آزمایشی سنجش:
ثبتنام از روز دوشنبه مورخ  99 / 04 / 23ميباشد:
کارت ورود به جلسه آزمونهای آزمایشی سنجش برای کلیه داوطلبان سراسر
کشور ،از روز سهشنبه قبل از برگزاری هر آزمون ،منحصرا ً از طریق سایت اینترنتی
شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی www.sanjeshserv.ir :توزیع میگردد
و داوطلبان با مراجعه به سایت اینترنتی فوقالذکر ،نسبت به پرینت کارت ورود به
جلسه خود اقدام مینمایند.
سنجش یازدهم ،در بعدازظهر
کارنامه نتایج هر نوبت از آزمونهای آزمایشی
ِ
همان روز برگزاری هر آزمون ،از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی:
 www.sanjeshserv.irمنتشر میگردد .ضمناً به اطالع دانشآموزان میرساند
که محاسبه نمره کل آزمونهای آزمایشی ،بر اساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان
سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد .همچنین نمره آزمون دروس عمومی و
اختصاصی ،همانند آزمون سراسری و بر اساس نمره آزمون عمومی (با توجه به
ضرایب) بهعالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی (با توجه به ضرایب) تقسیم بر
مجموع کل ضرایب محاسبه میشود ،که این امر میتواند تجربه مناسبی برای
سنجش یازدهم:
نحوه برگزاري آزمونهاي آزمایشی
دانشآموز در ارتباط با شرکت در آزمون سراسری سال بعد باشد.
ِ
این آزمونها در  3فاز کلی«تابستانه ،مرحلهای و جامع» و در  13نوبت برگزار میشوند.
سنجش یازدهم:
فاز اول ،آزمونهای تابستانه است که در سه نوبت و در ماههای مرداد و شهریور شهریه آزمونهای آزمایشی
ِ
 99برگزار خواهند شد .هدف اصلی آزمونهای تابستانه ،بررسی و مرور کلی مطالب
کتابهای درسی پایۀ دهم خواهد بود.
توجه :آزمونهای تابستانه فقط برای سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی،
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با توجه به جدول شهریه فوق و هزینههای ثبتنام مندرج در آن ،این امکان نیز فراهم
سنجش
گردیده است تا دانشآموزان عزیز ،در صورت تمایل ،بتوانند آزمونهای
ِ
یازدهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه ،انتخاب و در هر یک از آزمونها ثبتنام نمایند؛
بهعنوانمثال ،دانشآموز میتواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحلهای و یک نوبت
آزمون جامع باشد.
البته با توجه به اینکه آزمونهای آزمایشی سنجش ،مجموعه آزمونهایی
است که هر یک مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها ،دانشآموز را
گامبهگام آمادهتر مینماید ،لذا توصیه میشود که دانشآموزان عزیز ،در
کلیۀ آزمونهای مرحلهای و جامع ،بهطور یکجا ثبتنام نمایند.
الزم به ذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هزینههای ثبتنام ،برای دانش آموزانی
سنجش یازدهم بهصورت تلفیقی هستند ،در
که مایل به انتخاب آزمونهای آزمایشی
ِ
سایت اینترنتی ثبتنام آزمونها www.sanjeshserv.ir :درج شده است.
شایان ذکر است که در هنگام ثبتنام و پس از انتخاب نوبتهای آزمون از سوی
دانشآموز ،برنامه ثبتنام اینترنتی بهطور خودکار ،وجه قابل پرداخت را محاسبه و
ارائه مینماید.
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ثبتنام گروهی از طریق مدارس :دبيرستانهایی كه مايل هستند براي سهولت
ثبتنام بهصورت گروهی از دانش آموزان خود ثبتنام به عملآورند بعد از مطالعه
دقیق دستورالعمل ثبتنام دبیرستانها و مراکز آموزشی همکار ،ميتوانند در صورت
داشتن هرگونه سؤال ،در ساعات :صبح  8:30الی  12:30و عصر  13:30الی  16:00با
شماره تلفنهای 88844791 :الی  88844793تماس حاصل نمايند.

نکات مهم:
 -1ثبتنام کلیه نوبتها و مراحل آزمونها ،از جمله آزمون جامع نيز ،در اين مرحله
انجام میشود.
 -2وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز میگردد ،منحصرا ً پس از طی
مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبتنام اینترنتی و
انتخاب تعداد آزمونها دقت الزم را بهعمل آورند.
ثبتنام حضوری:
ثبتنام برای کلیه داوطلبان سراسر کشور ،از طریق سایت اینترنتی به نشانی:
 www.sanjeshserv.irامکانپذیر است و همچنین داوطلبان ،مراکز آموزشی و
دبیرستانهای متقاضی آزمونهای آزمایشی سنجش میتوانند ،در صورت تمایل ،با
نحوه ثبتنام:
مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی :تهران ،پل
پرداخت اینترنتی :دانشآموزان عالقهمند به شركت در آزمونهاي آزمایشی کریمخان زند ،خیابان میرزای شیرازی ،خیابان شهید نژادکی ،روبروی کالنتری 105
سنجش در سراسر کشور ميتوانند با استفاده از کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و سنایی ،پالک  ،30تلفن 88321455 :نسبت به ثبتنام در این آزمونها در ساعات
مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشاني www.sanjeshserv. :اداری اقدام نمایند.
 irنسبت به ثبتنام در این آزمونها اقدام و كد رهگيري دريافت نمايند.
الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبتنام ،نشاندهنده راهنمای نحوه ثبتنام اينترنتی آزمونهای آزمايشی سنجش
ثبتنام نهایی دانشآموز نبوده و الزم است که متقاضیان ،بعد از خرید مراحل ثبتنام:
کارت اعتباری (دریافت شماره پرونده و شماره رمز) ،به لینک ثبتنام گام اول :پرداخت مبلغ ثبتنام و دریافت شماره پرونده و رمز عبور (پرداخت از
مراجعه نموده و ثبتنام خود را نهایی و شماره پرونده و کد پیگیری طریق كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب و بهصورت اینترنتی است).
 16رقمی دریافت نمایند.
گام دوم :تکمیل فرم ثبتنام (در سایت ارائه شده است :لینک ثبتنام آزمونهای
دانشآموزان گرامی پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام ،در صورت داشتن آزمایشی سنجش /ثبتنام جدید).
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبتنام ،میتوانند با خط ویژه -42966 :گام سوم :دریافت کد پیگیری  16رقمی ثبتنام.
( 021صدای داوطلب) تماس حاصل نمایند .ساعات تماس :صبح  8:30الی  12:30و
شركت تعاوني خدمات آموزشي
عصر  13:30الی .16:00

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

لغو برگزاري آزمونهای بینالملل
( )TOEFL, GRE, IELTS, UKVI, LIFE Skills & TELC
و همچنین آزمون الكترونيكي زبان انگليسي پيشرفته تولیمو ()Tolimo
در دوره 153
بـه اطلاع همــه متقاضیــان ثبتنـام کننــده در آزمـو نهــای بیـــنالملل
( )TOEFL, GRE, IELTS, UKVI, Life skills & TELC
میرسـاند کـه بـا توجـه بـه مصوبـات چهـل و دوميـن جلسـه سـتاد ملـي مديريـت
بيمـاري کرونـا و رشـد فزاينـده بيمـاري کرونـا در کشـور و اعمـال محدوديتهـا
در اکثـر اسـتان هـا ،تمامـی آزمـون هـای مـورد اشـاره از روز شـنبه مـورخ
 99/9/1برابـر بـا ، 2020/Nov/21تـا روز یکشـنبه مـورخ  99/9/30برابـر بـا
 ، 2020/Dec/20لغو گردیده است.

الزم بـه توضیـح اسـت کـه پیرو اطالعیـه مـورخ  99/08/24بـه اطالع متقاضیـان آزمون
الكترونيكـي زبان انگليسـي پيشـرفته تولیمـو ( )Tolimoمیرسـاند که تاریـخ برگزاری
دوره هـای  155 ،154 ،153و  156نیـز متعاقبـاً تعییـن و از طریـق درگاه اینترنتـی این
سـازمان اطالع رسـانی خواهد شـد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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