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 حرضت عیسے مسیح )علی نبینا و علیه السالم( 

بر تمام موّحدان عاَلم ، به ویژه هم میهنان 

مسیحی  تهنیت باد 

3 تا 6 بهمن ماه :

 مهلت مجددثبت نام و ویرایش اطالعات 

ثبت نامی آزمون کارشناسی ارشد سال 1401

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

بدين وســیله به اطــالع متقاضیان 
آزمــون  در  کننــده  ثبت نــام 
سال  ناپیوســته  کارشناسي ارشــد 
و  دانشــگاه ها  تمامــي  در   1401
مؤسســات آموزش عالــي دولتي و 
غیر دولتــي و همچنین دانشــگاه 
آزاد اســالمي و بیســت و هفتمین 
کشور  دانشــجويي  علمي-  المپیاد 
مي رســاند که اطالعــات ثبت نامي 
آن دسته از متقاضیانی که در زمان 
مقرر )از تاريخ 1400/09/16 لغايت 
آزمــون  ايــن  در   )1400/09/27
از روز يکشــنبه  نموده اند،  ثبت نام 

مــورخ 1400/11/03 لغايــت روز 
به   1400/11/06 مورخ  چهارشنبه 
منظــور مشــاهده و ويرايش، روي 
درگاه اطالع رساني اين سازمان قرار 
خواهد گرفــت. متقاضیان ضرورت 
دارد کــه در مهلــت در نظر گرفته 
شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه 
راهنمــای ثبت نــام و اصالحــات 
مربوط به آن )منــدرج در اطالعیه 
مــورخ 1400/09/23 که از طريق 
در  اين سازمان  اطالع رساني  پايگاه 
مشاهده  به  نسبت  است(،  دسترس 
و کنترل اطالعــات ثبت نامي خود 

اقدام و، در صورت تمايل، نسبت به 
ويرايش اطالعاتشان اقدام نمايند.

ضمنــاً بــه منظــور مســاعدت و 
بــا متقاضیانــی که در  همراهــي 
بــه ثبت نام  مهلــت مقرر موفــق 
در ايــن آزمون نشــده  اند، ترتیبي 
اتخــاذ گرديده اســت کــه در بازه 
زماني فــوق )1400/11/03 لغايت 
به  نســبت  بتوانند   )1400/11/06
ثبت نــام در آزمون ياد شــده اقدام 

نمايند.          
روابط عمومي سازمان سنجش 
آموزش کشور

وضعیت داوطلبان گروه 

آزمایشی علوم تجربی 

در آزمون سراسری سال 1400

همراه با شما تا آزمون سراسري )1(

تقویت حافظه ؛ گامی برای 

یادگیری بهتر

از سوی اداره کل بورس
 و اعزام دانشجویان اعالم شد:

زمان برگزاری
 msrt آزمون زبان 

اداره کل بورس و اعزام دانشجویان اعالم کرد: 
آزمون زبان msrt دهم دی ماه برگزار می شود.

امور  سازمان  دانشجويان  اعزام  و  بورس  کل  اداره 
روز  در   msrt زبان  آزمون  کرد:  اعالم  دانشجويان 
نامه های  با رعايت شیوه  جمعه 10 دی ماه همراه 

بهداشتی مقابله با کرونا برگزار می شود.

 msrt زبان  آزمون  اين دوره  متقاضیان شرکت در 
می توانند تا ساعت 18 روز چهارشنبه اول دی ماه، 
با مراجعه به سامان سجاد سازمان امور دانشجويان، 

در اين آزمون ثبت نام کنند.

جمعه  روز  آزمون،  اين  که  است  يادآوری  به   الزم 
10 دی ماه در نوبت صبح برای داوطلبان آقا، و در 

نوبت عصر برای داوطلبان خانم برگزار خواهد شد.

تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

)Ph.D( مهلت ثبت نام دكتري
جمعه 1400/12/6به پایان رسید.

کارشناسي ارشد ناپیوسته
مهلت مجدد

ثبت نام یکشنبه 3 تا 
چهارشنبه 1400/11/6

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

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

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

یکشنبه 1401/3/29 کاردانی به کارشناسي ناپیوسته
جمعه 1401/6/4تا یکشنبه 1401/4/5

کاردانی نظام جدید )دانشگاه فنی و 
حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی(

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

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره:

پرینت کارت  هشتمین آزمون سنجش 
استاندارد مهارت هاي زبان فارسي  

سال 1400  
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اکنون در آخرين روزهای پايیز و در آستانۀ زمستان 1400 
قرار داريم و تا زمان برگزاري آزمون سراسري سال 1401 
که تقريباً در اواسط تیرماه سال آينده برگزار مي شود، براي 
داوطلبان اين آزمون مهم و سرنوشت ساز، حدود شش ماه 
خاطر،  همین  به  است.  مانده  باقي  فرصت  روز  چند  و 
فراخور فرصتي که  به  و  از گاهي  مناسب ديديم که هر 
دست مي دهد، اين ستون را به مباحثي راجع به آمادگي 

براي کنکور اختصاص دهیم. 
اين مطالب، حاصل تأمالتي چند است که براي استفاده 

داوطلبان گسترده اين آزمون مهم، در اينجا مي آوريم:
)ع(:  امام علي  متقیان حضرت  فرموده موالي  به  بنا   -1
»فرصت ها چون ابرها درگذرند؛ بنابراين، آنها را دريابید«؛ 
تحصیلي  سال  از  ماه  سه  از  بیش  که  تاکنون  اگر  پس 
محسوس  طور  به  را  زمان  عبور  سرعت  است،  گذشته 
درنیافته ايد، اکنون آن را دريابید و در اين شش ماه و چند 
روز باقي مانده تا موعد برگزاري آزمون سراسري 1401، 
با برنامه ريزي، از فرصت هاي باقي مانده براي آمادگي همه 
کامل  طور  به  آزمون،  اين  در  موفقیت  منظور  به  جانبه 

استفاده کنید. 
2- جمع بندي دروس خوانده شده، دروس خوانده نشده يا 
دروسي که آنها را چند بار دوره کرده ايد، کار بسیار الزمي 
است که اکنون بايد به انجام آن بپردازيد. انجام اين کار 
آن  بررسي  از  که پس  نظر مي رسد  به  بدان خاطر الزم 
متوجه شويد که در کدام درس ها قوي، در چه دروسي 
متوسط و در کدام يک از ديگر دروس، ضعیف هستید و بر 
اساس آن و همین طور مطابق ضرايب هر درس در آزمون 
سراسري، که معموالً از عدد 1 تا 4 شدت و ضعف دارد، با 

مطالعه و فراگیري عمیق، آنها را پیش ببريد. 
شبکه اي  و  منظم  صورت  به  و  دروس  طبقه بندي   -3
آن  رعايت  که  است  مواردي  ديگر  از  هر درس،  خواندن 
به  مي رسد؛  نظر  به  الزم  و  واجب  داوطلبان،  سوي  از 
ديگر سخن، به صورت تفنني و »از هر دري سخني« و 
اين گونه مطالعه دروس و به  کشکول وار مطالعه نکنید. 
صورت غیر طبقه بندي شده جلو رفتن، اگر ضرري براي 
باشد )که  نداشته  به آن هدف  راه رسیدن  و  هدف شما 

دارد(، قطعاً سودي نیز برايتان در بر نخواهد داشت. 
4- نه، اختصاص تمام ساعت هاي مفید يک داوطلب در 
يک شبانه روز به خواندن دروس )بدون تعیین هیچ وقتي 
براي خواب و استراحت کافي(، اثر بخش مي تواند باشد، و 
نه، اختصاص ساعات اندک به اين مقوله )مطالعه دروس( 

مي تواند در اين زمینه، مفید باشد؛ بلکه آن چیزي که در 
اين راه، ما را ياري خواهد رساند، ايجاد تعادل در ساعات 

مطالعه، تفريح، استراحت و در کنار خانواده بودن است.
5- پرداختن به افکار مشوش و اضطراب آلود و دامن زدن 
نشدن  يا  شدن  پذيرفته  زمینه  در  استرس  هرگونه  به 
بردن  بین  از  نوعي،  به  ايام،  اين  در  آزمون سراسري  در 
آرزوهاي معقول و منطقي يک داوطلب است؛ پس سعي 
کنید که تمام سلول هاي مغز و گسترۀ ذهن خود را در اين 
موقعیت زماني حساس، معطوف به درس خواندن عمیق و 
هدفمند کنید و از راه دادن اين گونه خیاالت و اوهام  مضر، 

به دايره ذهن خود جلوگیري نمايید.
صورت  در  اينکه  و  تحصیلي  رشته  انتخاب  مسأله   -6
انتخاب  را  رشته هايي  رشته شدن، چه  انتخاب  به  مجاز 
کنم و کدام يک از دانشگاه ها را جزو اولويت هاي انتخابي 
خودم قرار دهم، از مهم ترين مسائل يک داوطلب آزمون 
سراسري است؛ اما به ياد داشته باشید که زمان انديشیدن 
به اين گونه مسائل، حال حاضر نیست و مي توان به آن 
در زمان مناسب خود، که پس از برگزاري آزمون سراسري 
است، به طور عمیق فکر کرد و با ديگران در اين زمینه به 

مشاوره پرداخت.
اين زمینه، که ياد کردن آن در  7- نکته مهم ديگر در 
اين سطور، الزم به نظر مي رسد، مسأله رقابت تحصیلي 
هر  براي  خود  جاي  در  تحصیلي  رقابت  اينکه  در  است. 
يک از داوطلبان، شورآفرين، انرژي  بخش و هیجان انگیز 
است، هیچ شکي نیست؛ اما بايد در نظر داشت که نبايد 
اين حّس رقابت و پرداختن بیش از اندازه به آن، ما را از 
انديشیدن به هدف اصلي مان دور کند و از راه مستقیم به 
بي راهه هدايت نمايد. به ياد داشته باشید که »حاشیه« ها، 
هر چقدر هم که هیجان انگیز و فرح بخش باشند، نبايد ما 
را از »متن«، که در اينجا آمادگي جدي براي شرکت در 

آزمون سراسري سال 1401 است، منحرف نمايند. 
8- پناه بردن به منشأ آفرينش و استعانت از ذات اليتناهي 
پروردگار عالم، در همه حال، امر نیکو و پسنديده اي است؛ 
اما در اين ايام و لحظات، گاهي خوب است که بیشتر از 
زمان معمولي، که در شبانه روز براي به جا آوردن عبادات 
روزانه سپري مي کنیم، اوقات ويژه ديگري را نیز، به ويژه 
در سحرگاهان، به راز و نیاز کردن با رّب العالمین اختصاص 
دهیم و از او توفیق ادامه راهمان را بجويیم.                                       
موفق باشید

همراه با شما تا آزمون سراسري )1(

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند: 
محبوب ترين بنده نزد خداي عّز و جّل کسي 

است که راستگو و مراقب نمازش باشد.

زنان،  سّیده  سپردن  خاك  به  ]هنگام 
فاطمه علیهاالسالم خطاب به رسول اکرم 

)ص( فرمود:[ 
اما براي من که سختي جدايي تو را ديده و 
تعزيت  جاي  کشیده ام  را  مصیبتت  سنگیني 
است، نه هنگام تسلیت. تو را بالین ساختم در 
آنجا که شکاِف قبر تو بود، و جان گرامي ات 
نمود  مفارقت   تن  از  گردنم  و  سینه  میان 
باز  خدا  به  و  خدايیم  از  »همه  شد[.  ]جدا 

مي گرديم.«

حضرت عیسي مسیح )ع( فرمودند:
هر که فروتني نکند، خدايش پَست کند، و هر 
که براي خدا فروتني کند، خدايش بر افرازد. 
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آزمون پایان ترم 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 پیام نور »غیرحضوری« شد

رئیـــس دانشـــگاه پیام نـــور اعـــالم کـــرد: 
آزمـــون پایـــان تـــرم دانشـــجویان مقطـــع 
تحصیـــالت تکمیلـــی ایـــن دانشـــگاه، بـــا 
تفویـــض اختیـــار جدیـــد وزارت علـــوم، 
ـــزار  ـــوری برگ ـــاوری، غیرحض ـــات و فن تحقیق

می شـــود. 
ـــم  ـــر ابراهی ـــور، دکت ـــگاه پیام ن ـــالم دانش ـــاس اع ـــر اس ب
ـــرد:  ـــار ک ـــب، اظه ـــن مطل ـــان اي ـــن بی ـــی زاده، ضم تق
ـــان  ـــای پاي ـــزاری آزمون ه ـــوه برگ ـــی نح ـــم نهاي تصمی
نیمسال1400-1401دانشـــجويان کارشناسی ارشـــد و 
ـــار  ـــض اختی ـــق تفوي ـــور، طب ـــگاه پیام ن ـــری دانش دکت
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــاوری و ب ـــات و فن ـــوم، تحقیق وزارت عل
لـــزوم حفـــظ ســـالمت دانشـــجويان و خانواده هـــای 
ـــال  ـــن نیمس ـــه در اي ـــت ک ـــن اس ـــر اي ـــی ب ـــا، مبن آنه
ــر  ــوری و بـ ــورت غیرحضـ ــه صـ ــا بـ ــز، آزمون هـ نیـ

ـــود. ـــام ش ـــازی انج ـــترهای مج بس
وی، ضمـــن آرزوی ســـالمتی و موفقیـــت بـــرای تمامـــی 
ـــار داشـــت: دســـتورالعمل های نحـــوه  دانشـــجويان، اظه
برگـــزاری آزمون هـــا بـــه زودی بـــه اســـتان های 

ـــد شـــد. ـــالغ خواه ـــر کشـــور اب سراس
رئیـــس دانشـــگاه پیام نـــور، بـــا عنـــوان اينکـــه 
ـــی  ـــت آموزش ـــق معاون ـــون، از طري ـــل آزم ـــر مح تغیی
ـــت اول  ـــه حال ـــجو ب ـــت دانش ـــذف و وضعی ـــگاه ح دانش
ـــوری  ـــه غیرحض ـــه ب ـــا توج ـــزود: ب ـــردد، اف ـــر می گ ب
ـــل  ـــر مح ـــال، تغیی ـــان نیمس ـــای پاي ـــدن آزمون ه ش
آزمـــون و هزينـــه محاســـبه شـــده لغـــو می شـــود و 
ـــردد. ـــاز می گ ـــل ب ـــه روال قب ـــجويان ب ـــت دانش وضعی

۳۰ آذر ماه )فردا(:
 آخرین مهلت ثبت نام در جشنواره 

دانشجوی نمونه وزارت بهداشت

عضـــو شـــورای سیاســـت گذاری جشـــنواره 
دانشـــجوی نمونـــه وزارت بهداشـــت گفـــت: 
ـــن  ـــت تعیی ـــن مهل ـــردا( آخری ـــاه )ف 30 آذر م
ــجوی  ــنواره دانشـ ــام در جشـ ــده ثبت نـ شـ

نمونـــه وزارت بهداشـــت اســـت.
دکتـــر احمـــدی، عضـــو شـــورای سیاســـت گذاری 
جشـــنواره دانشـــجوی نمونـــه کشـــور در وزارت 
 بهداشـــت، گفـــت: دانشـــجويان می تواننـــد تـــا 
ـــه  ـــجوی نمون ـــامانه دانش ـــردا( در س ـــاه )ف 30 آذر م
ـــد.  ـــام دهن ـــه را انج ـــه اولی ـــت ثبت نام وزارت بهداش
الزم بـــه يـــادآوری اســـت کـــه دانشـــجويان بايـــد 
ــده درج  ــاد شـ ــامانه يـ ــود را در سـ ــخصات خـ مشـ
کـــرده و از طريـــق پیامـــک، نـــام کاربـــری و رمـــز 

عبـــور دريافـــت کننـــد.
جشـــنواره  سیاســـت گذاری  شـــورای  عضـــو 
ــرد:  ــه کـ ــه وزارت بهداشـــت اضافـ دانشـــجوی نمونـ
ــاه  ــا 11 دی مـ ــخ 4 تـ ــدگان از تاريـ ــرکت کننـ شـ
ـــتندات  ـــه مس ـــذاری کلی ـــه بارگ ـــبت ب ـــد نس می توانن
ــل  ــذاری کامـ ــاً بارگـ ــد. ضمنـ ــدام کننـ ــود اقـ خـ
ــام  ــه ثبت نـ ــه منزلـ ــه دوم بـ ــتندات در مرحلـ مسـ

ــد. ــد شـ نهايـــی تلقـــی خواهـ
 وی افـــزود: داوری مرحلـــه دانشـــگاهی از 15 تـــا 
30 دی مـــاه جـــاری برگـــزار خواهـــد شـــد و 
ـــام  ـــس از اتم ـــه پ ـــه بالفاصل ـــد ک ـــگاه ها موظفن دانش

داوری، مشـــخصات دانشـــجويانی را کـــه در هـــر 
مقطـــع حـــد نصـــاب امتیـــاز را کســـب کرده انـــد، 
ـــی  ـــجويی و فرهنگ ـــت دانش ـــه معاون ـــه ای ب ـــی نام ط

ــد. ــی کننـ ــت معرفـ وزارت بهداشـ
جشـــنواره  سیاســـت گذاری  شـــورای  عضـــو 
دانشـــجوی نمونـــه کشـــور در وزارت بهداشـــت، 
ـــه دوم  ـــوری، در نیم ـــه داوری کش ـــرد: مرحل ـــد ک تأکی
ـــدگان  ـــامی برگزي ـــرد و اس ـــام می گی ـــاه انج ـــن م بهم
نهايـــی در نیمـــه اول اســـفند مـــاه بـــه دانشـــگاه ها 

اعـــالم خواهـــد شـــد.
گفتنـــی اســـت کـــه مراســـم اختتامیـــه جشـــنواره 
ـــت  ـــاد رياس ـــاه، در نه ـــفند م ـــه دوم اس ـــه در نیم نمون

ـــد. ـــد ش ـــزار خواه ـــوری برگ جمه

اول دی ماه :
آخرین مهلت ثبت نام دوره های 

کاردانی دانشگاه علمی ـ کاربردی 

زمـــان ثبت نـــام متقاضیـــان پذیـــرش دوره 
کاردانـــی فنـــی و دوره کاردانـــی حرفـــه ای 
نظـــام آمـــوزش مهارتـــی دانشـــگاه جامـــع 
ـــال 1400  ـــاه س ـــن م ـــردی بهم ـــی ـ کارب علم
ـــد. ـــد ش ـــاه تمدی ـــنبه اول دی م ـــا روز چهارش ت

ـــم  ـــور فراه ـــه منظ ـــاه، ب ـــه 18 آذرم ـــال اطالعی ـــه دنب ب
ــون  ــه تاکنـ ــرادی کـ ــرای افـ ــهیالت بـ ــردن تسـ کـ
بـــرای ثبت نـــام اقـــدام نکرده انـــد، ترتیبـــی اتخـــاذ 
ـــنبه اول دی  ـــا چهارش ـــد ت ـــان بتوانن ـــا متقاضی ـــد ت ش
ـــدام  ـــرش اق ـــن پذي ـــام در اي ـــه ثبت ن ـــبت ب ـــاه، نس م

ـــد. کنن
متقاضیـــان ضـــرورت دارد کـــه در مهلـــت در نظـــر 
گرفتـــه شـــده و پـــس از مطالعـــه دقیـــق دفترچـــه 
راهنمـــای ثبت نـــام و انتخـــاب رشـــته و فراهـــم 
ـــايت  ـــه س ـــاز، ب ـــورد نی ـــات م ـــدارک و اطالع ـــردن م ک
ـــام  ـــه ثبت ن ـــبت ب ـــه و نس ـــنجش مراجع ـــازمان س س

در پذيـــرش دوره مذکـــور اقـــدام کننـــد.
ــود را  ــام خـ ــاًل ثبت نـ ــه قبـ ــی کـ ــاً متقاضیانـ ضمنـ
در ايـــن پذيـــرش تکمیـــل و کدرهگیـــری دريافـــت 
کرده انـــد، در صـــورت تمايـــل، می تواننـــد تـــا 
تاريـــخ چهارشـــنبه اول دی مـــاه، نســـبت بـــه 
ــود  ــی خـ ــات ثبت نامـ ــش اطالعـ ــاهده و ويرايـ مشـ

اقـــدام کننـــد.
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ــي  ــان فارس ــاي زب ــتاندارد مهارت ه ــنجش اس ــون س ــان آزم ــالع متقاضی ــه اط ب
ــگاهي(،  ــامفاي دانش ــامفا )س ــون س ــتمین دوره آزم ــه هش ــاند ک ــامفا( مي رس )س
 صبــح و بعدازظهــر جمعه مــورخ1400/10/3 )3 دی ماه ســال 1400 شمســي

 برابــر بــا 24  دســامبر ســال 2021 میــالدي و 19 جمــادی االولــی ســال 
ــهد،  ــران، مش ــان، ته ــامل: اصفه ــور، ش ــل کش ــهرهاي داخ ــري( در ش 1443 قم
قزويــن، ســنندج، بابلســر، همــدان و، در برخــي از کشــورها، شــامل: عــراق )اربیــل(، 
ــد  ــزار خواه ــلطان( برگ ــتان )نورس ــتانبول( و قزاقس ــه )اس ــروت(، ترکی ــان )بی لبن
شــد و کارت هــاي  شــرکت در آزمون بــراي  متقاضیــان  آزمــون  مذکــور، بــر اســاس  
مندرجــات  بنــد »الــف « ايــن  اطالعیــه،  روي درگاه اطالع رســاني ايــن ســازمان قــرار 
مي گیــرد و متقاضیــان، پــس از پرينــت کارت شــرکت در آزمــون، در صــورت وجــود 
ــاي  ــه حوزه ه ــه« ب ــن اطالعی ــد »ب« اي ــق بن ــي، مي بايســت »مطاب ــص احتمال نق

رفــع نقــص کارت مراجعــه نماينــد.

ــرکت در  ــا و کارت ش ــرگ راهنم ــت ب ــان پرین ــوه  و زم ــف( نح ال
ــون آزم

 کارت هــاي  شــرکت در  آزمــون  متقاضیــان، بــه همــراه بــرگ راهنمــاي شــرکت در 
آزمــون، از روز سه  شــنبه مــورخ 1400/9/30 )فــردا( لغايــت روز پنجشــنبه مــورخ 
1400/10/2 بــراي مشــاهده و پرينــت روي درگاه اطالع رســاني ايــن ســازمان قــرار 
خواهــد گرفــت و متقاضیــان شــرکت  در ايــن آزمــون ، بــراي پرينــت کارت شــرکت 
در آزمــون، بايــد در تاريــخ تعییــن شــده بــه شــرح فــوق، بــه درگاه اطالع رســاني 
مذکــور مراجعــه نمــوده و بــا وارد نمــودن شــماره ســريال کارت اعتبــاري ثبت نــام 
ــام  ــي( و ن ــام )16 رقم ــري ثبت ن ــد پي گی ــده و ک ــماره پرون ــا ش ــي( ي )12 رقم
ــرگ  ــت از ب ــخه پرين ــک نس ــه، ي ــماره گذرنام ــد و ش ــخ تول ــي، تاري و نام خانوادگ

راهنمــا و کارت شــرکت در آزمــون خــود تهیــه نماينــد.

ب( محل  رفع نقص کارت شرکت در آزمون
ــا مندرجــات کارت  ــي خــود ب ــات ثبت نام ــي در اطالع ــان مغايرت چنانچــه متقاضی
شــرکت در آزمــون مشــاهده مي نماينــد، مي بايســت، بــا توجــه بــه توضیحــات ذيــل 
 کارت، بــراي بررســي و رفــع مغايــرت، در روز پنجشــنبه  مــورخ 1400/10/2 صبــح

 از ســاعت 8:30 تــا 12:00 و بعدازظهــر از ســاعت14:00 تــا 17:00 بــا در دســت 
داشــتن کارت شناســايي معتبــر، و همچنیــن، در صــورت وجــود مغايــرت در عکــس 
روي کارت، بــا همــراه داشــتن دو قطعــه عکــس، بــه مســؤول برگــزاری ايــن آزمــون 
)بــا توجــه بــه جــدول ذيــل( و مندرجــات بنــد »ج« مراجعــه نمــوده و نســبت بــه 

اصــالح و رفــع اشــکال احتمالــي کارت خــود اقــدام نماينــد.
ــام خــود  ــادآوری مهــم: متقاضیانــي کــه شــماره پرونــده و کدپي گیــري ثبت ن ی
را فرامــوش نموده انــد، می تواننــد بــراي دريافــت شــماره پرونــده خــود، بــا شــماره 

تلفــن: 36182367 بــا پیــش شــماره 026 تمــاس حاصــل نماينــد.  
ــور،  ــارج از کش ــاي خ ــور درحوزه ه ــون مذک ــرکت در آزم ــان ش ــره: متقاضی تبص
ــي کارت شــرکت در آزمــون خــود، در  ــع نقــص احتمال ــه منظــور رف مي بايســت ب
ــه آدرس محــل برگــزاري آزمــون، کــه روي کارت آزمــون  ــخ تعییــن شــده، ب تاري

ــده اســت، مراجعــه نماينــد.  درج گردي

جدول استان، شهر و کشور محل برگزاري آزمون 
استان/کشور نام شهرستان محل برگزاري آزمون استان یا شهرستان یا کشور محل اقامت

اصفهان)13( اصفهان)1301( تمام متقاضیان اصفهان)1301(

تهران)16( تهران)1601( تمام متقاضیان تهران )1601(

خراسان رضوي)19( مشهد)1901( تمام متقاضیان مشهد)1901( 

قزوين)26( قزوين)2601( تمام متقاضیان قزوين)2601( 

کردستان)28( سنندج)2801( تمام متقاضیان سنندج)2801( 

مازندران)35( بابلسر)3513( تمام متقاضیان بابلسر)3512(

همدان)38( همدان)3801( تمام متقاضیان همدان)3801(

عراق)42( اربیل)4210( تمام متقاضیان سلیمانیه )4210(

لبنان)43( بیروت)4300( تمام متقاضیان لبنان)4300(  

ترکیه)46( استانبول)4602( تمام متقاضیان استانبول)4602(

قزاقستان)53( نورسلطان)5302( تمام متقاضیان نور سلطان)5302(

ج - آدرس باجه رفع نقص کارت
1- دانشگاه اصفهان: اصفهان: میدان آزادي، خیابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان، دِر 

شمالي، ستاد آزمون ها.
تهران،  فارسي:  زبان  آموزش  بین المللي  مرکز  و  دهخدا  لغت نامه  مؤسسه   -2
پسیان  چهارراه  بعداز  وی(،  )پارک  چمران  تقاطع  از  باالتر  )عج(،  ولی عصر  خیابان 

)زعفرانیه(، پالک 3011، مؤسسه بین المللی زبان فارسی.
فردوسی  دانشگاه  پرديس  آزادي،  میدان  مشهد،  مشهد:  فردوسی  دانشگاه   -3

مشهد، مرکز آموزش زبان فارسي به غیرفارسي زبانان، ساختمان شماره يک.
4- دانشگاه بین المللي امام خمیني »ره« قزوین: قزوين، بلوارسردارشهیدسلیمانی، 
امام خمیني  بین المللي  دانشگاه  خوابگاهی  مجتمع  ملت-  بانک  سرپرستی  روبروي 

»ره« - مرکز آموزش زبان فارسي.
مرکز  کردستان،  دانشگاه  پاسداران،  خیابان  کردستان،  کردستان:  دانشگاه   -5

آموزش زبان فارسي به غیرفارسي زبانان.
6- دانشگاه بوعلي سینا همدان: همدان، دانشگاه بوعلی سینا همدان، مرکز آموزش 

زبان فارسي به غیر فارسي زبانان.
7- دانشگاه مازندران- بابلسر: بابلسر- خیابان پاسداران- سازمان مرکزی دانشگاه 

مازندران.
در  مذکور  آزمون  در  شرکت  متقاضیان  کشور:  از  خارج  حوزه های   -8
حوزه هاي خارج از کشور، براي رفع نقص احتمالي کارت شرکت در آزمون 
خود، در تاریخ تعیین شده، به آدرس محل برگزاري آزمون، که روي کارت 

آزمون درج گردیده است، مراجعه نمایند.
ضمنــاً به اطالع مي رســاند کــه واحد اطالعات و پاســخگويي به ســؤاالت در اين 
بــاره، از ايــن تاريــخ لغايــت 1400/10/2 همــه روزه صبح ها از ســاعت 8:00 تا 
12:00 و بعدازظهرهــا از ســاعت 14:00 تا 16:00 آماده پاســخگويي به ســؤاالت 
متقاضیــان اســت؛ لذا متقاضیــان گرامی، به منظور پاســخگويي به ســؤاالت خود 
مي تواننــد به بخش پاســخگويي اينترنتی درگاه اطالع رســانی ســازمان ســنجش 
/https://request.sanjesh.org/noetrequest :آموزش کشــور بــه نشــاني 

مراجعه کرده يا در ســاعات اداری با شماره تلفن: 42163- 021 تماس حاصل نموده 
و از مراجعه حضوری به اين سازمان خودداري نمايند.

   روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور  درباره:

تاریخ  برگزاري، نحوه  پرینت کارت  و محل رفع نقص کارت شرکت در هشتمین 
آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا-سامفاي دانشگاهي(

 سال 1400 در داخل کشور و حوزه هاي خارج از کشور
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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 آزمايشی استاندارد را برای 

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

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

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

P ممارست و تمرين در مديريت و استفادۀ درست از زمان؛
P کاهش تدريجی استرس و هیجانات احتمالی شرکت در امتحانات؛

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

پرسش  های چهار گزينه  ای استاندارد در هر درس؛  
    

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

نحوه برگزاری آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:
اين 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   1400 اسفند  پايان  تا  جاری 
تقسیم بندی منابع درسی برگزار می شود؛ به طوری که در هر مرحله از آزمون، طبق 
اين، در  بر  به عمل می آيد؛ عالوه  امتحان  از داوطلبان  انجام شده،  تقسیم بندي هاي 
آزمون هر مرحله، از قسمت يا 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 اين تأکید که بیشتر سؤاالت از قسمت سوم خواهد 
بود(.

هدف کلی اين آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر به مطالب کتاب های درسی پايۀ دهم 
و ارزيابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی است. در اين میان، 
امتحانات  پايان  در  که  است  گرفته  شده  نظر  در   )5 مرحلۀ  )آزمون  ويژه ای  آزمون 
نوبت اول، در تاريخ 1400/10/24 برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب 
نوبت اول است که پس از امتحانات تشريحی نوبت اول برگزار خواهد شد و طبق آن، 
آمادگی دانش آموزان بر اساس پرسش های چهارگزينه ای استاندارد مرتبط با مطالب 

اين نیمسال تحصیلی مورد سنجش و ارزيابی قرار خواهد گرفت.
فاز دوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت و در ماه های فروردين و ارديبهشت 
پرسش های  با  دانش آموزان  کامل  آشنايی  آزمون ها،  اين  هدف  شد.  خواهند  برگزار 
به نوعی، مقدمۀ  و  امتحانات خرداد 1401  با سؤاالت  مرتبط  و  چهارگزينه ای همسو 

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

پس از برگزاری هريک از آزمون های مرحله ای و همچنین آزمون جامع، کارنامه ای 
با اطالعات بسیار مفید و ارزنده، شامل: نمره خام دروس، میانگین نمرات خام نفرات 
برتر، رتبه در هر درس و رتبه کل در مقايسه با داوطلبان شهر، استان و کشور و نمره 
کل عمومی و اختصاصی در زيرگروه های آزمايشی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد 
آمادگی خود در  از میزان  اين کارنامه ها  اطالعات مندرج در  اساس  بر  تا داوطلبان 
هر مرحله از آزمون آگاهی يافته و نسبت به رفع نقاط ضعف خود تا برگزاری آزمون 
مرحله بعد اقدام نمايند و در نهايت نیز با شرکت در آزمون ها آمادگی الزم را برای 

شرکت در پايانی نوبت دوم سال 1401 کسب  نمايند.

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

حضوری(.
سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  آزمايشی سنجش  آزمون های  به جلسه  کارت ورود 
کشور، از روز سه شنبه قبل از برگزاری هر آزمون، منحصراً از طريق سايت اينترنتی 
شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: www.sanjeshserv.ir توزيع می گردد 
و داوطلبان با مراجعه به سايت اينترنتی فوق الذکر، نسبت به پرينت کارت ورود به 
به  )در صورت مهیا شدن شرایط برگزاری آزمون  اقدام می نمايند  جلسه خود 

صورت حضوری(.
 کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمايشی سنجش، در بعدازظهر روز برگزاری 
 www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  اينترنتی شرکت  از طريق سايت  آزمون،  هر 

منتشر می گردد. 

اطالعیه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

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

سال تحصیلی 1401-1400
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شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

کلیه  که  متقاضیانی  به  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
مراحل آزمون  های مرحله  ای )8 مرحله( و جامع )2 نوبت( را به صورت یکجا 

ثبت  نام نمایند تخفیف 20 درصدی می دهد. 
با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امکان نیز فراهم 
سنجِش  آزمون های  بتوانند  تمايل،  صورت  در  عزيز،  دانش آموزان  تا  است  گرديده 
دهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر يک از آزمون ها ثبت نام نمايند؛ 
نوبت  يک  و  مرحله ای  آزمون  نوبت  متقاضی سه  می تواند  دانش آموز  به عنوان مثال، 

آزمون جامع باشد.
اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی  به  با توجه  البته 
است که هر یک مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها، دانش آموز را 
در  عزیز،  دانش آموزان  که  می شود  توصیه  لذا  می نماید،  آماده تر  گام به گام 

کلیۀ آزمون های مرحله ای و جامع،  به طور یکجا ثبت نام نمایند.
الزم به ذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هزينه های ثبت نام، برای دانش آموزانی 
که مايل به انتخاب آزمون های آزمايشی سنجِش دهم به صورت تلفیقی هستند، در 

سايت اينترنتی ثبت نام آزمون ها www.sanjeshserv.ir درج شده است.
مراحل  کلیه  است  بهتر  تخفیف،  از  استفاده  برای  دانش آموزان  که  است  شايان ذکر 
آزمون )8 مرحله و 2 نوبت جامع( را خريداری نمايند تا، ضمن برخورداری از تعداد 

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

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

خريد و ثبت نام در اين آزمون ها اقدام و کدرهگیري دريافت نمايند.
ثبت نام،  اعتباری  کارت  اینترنتی  خرید  که  است  ذکر  به  الزم  مهم:  نکته 
متقاضیان،  که  است  الزم  و  نبوده  دانش آموز  نهایی  ثبت نام  نشان دهنده 
به  رمز(،  شماره  و  پرونده  شماره  )دریافت  اعتباری  کارت  خرید  از  بعد 
لینک ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و کد 

پی گیری 16 رقمی را دریافت نمایند.
دانش آموزان گرامی پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرايط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ويژه 42966-
021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و 

عصر 13:30 الی 16:00.

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

شماره تلفن های 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمايند.

نکات مهم:
1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، از جمله آزمون جامع نیز، در اين مرحله 

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

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به عمل آورند.

ثبت نام تلفنی:
با توجه به وضعیت ايجاد شده به دلیل بحران ويروس کرونا، امکانی فراهم گرديده 
است تا ثبت نام برای کلیه داوطلبان سراسر کشور )تهران و شهرستان ( و همچنین 
در صورت  آزمايشی سنجش،  آزمون های  متقاضی  دبیرستان های  و  آموزشی  مراکز 
تمايل، به صورت تلفنی با شماره: 88321455-021 نیز انجام می شود و داوطلبان 

بتوانند با استفاده از اين روش هم نسبت به ثبت نام در اين آزمون ها اقدام نمايند. 

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

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

گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سايت ارائه شده است: لینک ثبت نام آزمون های 
آزمايشی سنجش/ ثبت نام جديد(.

گام سوم: دريافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.
شرکت تعاوني خدمات آموزشي

بـــا توجـــه بـــه عـــدم پذيـــرش حضـــوری داوطلبـــان بـــه منظـــور جلوگیـــری از 
ـــت ها  ـــت درخواس ـــی و ثب ـــريع در بررس ـــور تس ـــه منظ ـــا و ب ـــروس کرون ـــیوع وي 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:

ـــراه  ـــه هم ـــود را ب ـــت خ ـــه و درخواس http://darkhast.sanjesh.org مراجعـــ

ـــب  ـــرای داوطل ـــت، ب ـــت درخواس ـــس از ثب ـــاً پ ـــد. ضمن ـــت نماين ـــتندات الزم ثب مس

ـــود. ـــی ش ـــال م ـــاه ارس ـــام کوت ـــق پی ـــری از طري ـــه و کدرهگی ـــماره نام ، ش
داوطلبـــان مـــی تواننـــد پـــس از دريافـــت شـــماره و کـــد رهگیـــری از طريـــق 
 پیـــام کوتـــاه، بـــه پرتـــال رهگیـــری الکترونیکـــی مکاتبـــات بـــه آدرس:

ــت  ــت درخواسـ ــن وضعیـ ــده و از آخريـ  http://rahgiri.sanjesh.org وارد شـ
خـــود مطلـــع شـــوند.                                                                                                                

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و  پی گیری درخواست داوطلبان 
به روش الکترونیکی
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ما بسیاری از مطالب را خوب به ياد می آ وريم و برخی 
از آنها را سريعاً فراموش می کنیم. چرا حافظه ما همواره 
يکسان عمل نمی کند و چرا برخی از افراد حافظه بهتری 
هديه  استثنائی،  موارد  از  غیر  به  حافظه خوب،  دارند؟ 
محصول  بیشتر،  بلکه  نیست؛  خاص  افراد  برای  خاص 
تالش آگاهانه و سازمان يافته هر فرد است که از نیاز 
به دانستن و به ياد آوردن موفقیت آمیز ناشی می شود. 
از عواملی  با کمی تمرين و مقداری آگاهی کلی  حتی 
نتايج مثبتی  به  ايجاد يک حافظه بهتر مؤثرند،  که در 
تا به حال در شرايطی اين  می توان دست يافت. حتماً 
موضوع را تجربه کرده ايد که با وجود تالش و کوشش 
بسیار، نتوانسته ايد مطلبی را به خاطر بسپاريد و مجبور 
شده ايد که آن را دوباره بخوانید. اينکه حافظه هر فردی 
از شما داوطلبان عزيز نتواند موضوعاتی را حفظ کرده و 
برای طوالنی مدت به خاطر سپارد، به عوامل مختلفی 
بستگی دارد و شما به عنوان يک داوطلب کنکور، بايد 
سعی کنید تا تمام اين موارد را در مسیر آمادگی برای 
آزمون، رعايت کنید. در اين مقاله، به منظور اينکه شما 
را برای يک مطالعه خوب آماده کنیم، به برخی از رموز 
يک حافظه خوب، يعنی عواملی که می توانند در ايجاد 
حافظه قوی مؤثر باشند و باعث شوند تا شما مطالب را 

حفظ  خودتان  حافظه  در  بهتری  و  جامع تر  صورت  به 
کنید، اشاره می کنیم.

      دانستن، مؤثرترين راه برای يادگیری است و راه شما 
برای يادگیری مؤثر، مستلزم شناخت موارد زير است:

1- خودتان
يادگیری  منظور  به  را  حافظه خود  بتوانید  اينکه  برای 
ممکن  روش  بهترين  به  آن  از  و  کنید  تقويت  بهتر 
و  بشناسید  خوبی  به  را  خودتان  بايد  نمايید،  استفاده 
به خصوصیات خود به خوبی آگاه باشید: اينکه در چه 
را  خواندن  آيا  داريد.  بهتری  يادگیری  روز،  از  ساعاتی 
دوست داريد؟ حل مسائل، حفظ کردن، و از بر خواندن 
را چطور؟ عادت های مطالعه شما چیست؟ چگونه اين 
عادت ها به وجود آمده اند؟ کدامشان خوبند و کدامشان 
چه  هستند؟  مناسب  شما  محیطی  شرايط  آيا  بد؟ 
چیزهايی در کنترل شما هستند و چه چیزهايی خارج 
از آن؟ چه چیزی باعث می شود تا شما خودتان را وقف 

يادگیری يک مطلب کنید؟ و ... 

2- توانایی شما برای یادگیری
بعد از شناخت خودتان، گام بعدی اين است که توانايی تان 

را در خصوص يادگیری ارزيابی کنید و طبق آن، برای 
مطالعه و آمادگی در کنکور، برنامه ريزی کنید. به خاطر 
درستی  برآورد  نتوانید  شما  که  زمانی  تا  باشید  داشته 
يادگیری  نمی توانید  باشید،  داشته  توانايی هايتان  از 
به سؤاالتی  پاسخ  باشید.  داشته  قبولی  قابل  و  ماندگار 
خود  يادگیری  نحوه  درباره  تجاربی  چه  اينکه:  مانند 
داريد؟ وقتی که مطالعه می کنید، آيا از خود می پرسید 
که متوجه مطلب شده ايد يا نه؟ آيا بايد سريع تر پیش 
زمانی  به  مطالعه،  ادامه  از  قبل  آيا  آهسته تر؟  يا  برويد 
برای فکر کردن در مورد مطلب نیاز داريد يا نه؟ آيا برای 
پردازش و جا افتادن مطلب در مغزتان، نیاز به مباحثه با 
دوستان خود داريد يا نه؟ آيا برنامه شما با نقاط ضعف و 
قوتتان همخوانی دارد؟ چقدر به مطلبی که می خوانید، 
مطالب  يک  يادگیری  برای  زمان  چقدر  داريد؟  عالقه 
الزم داريد؟ و ... از اساسی ترين کارهايی است که بايد 

در اين زمینه انجام دهید.

3- روش های موفقیت آمیزی که در گذشته از 
آنها استفاده کرده اید

به عنوان يک داوطلب کنکور، شما مدت زمان زيادی را 
از دوران ابتدايی تا پايان دبیرستان، به مطالعه و درس 

تقویت حافظه ؛ گامی برای يادگريی بهرت



9 29 آذرماه 1400، سال بیست و ششم ، شماره 38

خواندن گذرانده و در طی اين سال ها، عادت های خوبی 
در مطالعه داشته ايد که باعث شده است تا موفق تر عمل 
با مطالعه  تا حدودی  برای کنکور  کنید. گرچه مطالعه 
از تجربه ها و  اما شما می توانید  کالسی متفاوت است، 
برای  آمادگی  طول  در  خود  آمیز  موفقیت  روش های 
کنکور استفاده کنید؛ مثاًل توانايی شما در نوشتن يک 
در  شما  مؤثر  و  متفاوت  شیوه  خوب،  نويسی  خالصه 
شما  راهکارهای  عربی،  و  انگلیسی  زبان هاي  يادگیری 
آنها  آثار  و  شاعران  و  نويسندگان  اسامی  يادگیری  در 
روش های  از  می تواند  همه،  و  همه  ادبیات،  تاريخ  در 
موفقیت آمیز درسی شما باشد؛ پس اين نقاط قوت خود 
را يادداشت کنید و برای تقويت و استفاده از آن نقاط 
در کنکور يا تعمیم آن به موارد مشابه، وقت بگذاريد. به 
اين ترتیب می توانید بخشی از راه را با ياری گیرفتن از 

توانايی های خود طی کنید. 
    عالوه بر سه موضوعی که در باال اشاره شد، حتماً 
بايد به اين موضوع نیز توجه کنید که مطالبی که شما 
زودتر،  به موراد آن، ممکن است که  بسته  می خوانید، 
ديرتر يا به صورت کمتر يا ماندگارتری در حافظه شما 

بماند. از جمله اين موارد عبارتند از:

الف- عالقه 
اين يک قانون است که همه ما مطالب و موضوعاتی را که 
به آنها عالقه منديم، بهتر و زودتر به خاطر می سپاريم؛ 
بنابراين، برای به خاطر سپردن هر درسی، سعی کنید تا 
عالقه به آن درس را در خود ايجاد کنید. گرچه ممکن 
است که ايجاد عالقه در بعضی از درس ها مشکل باشد، 
اما شما قبل از هر چیز بايد به اين نکته فکر کنید که 
نقش  و  نمی آيد، سهم  آن خوشتان  از  که شما  درسی 
رشته  خصوص  به  کنکور،  در  شما  قبولی  در  مهمی 
سر  از  نه  که  است  اين  بهتر  پس  دارد؛  نظرتان،  مورد 
اجبار، بلکه از سر عالقه به مطالعه آن درس بپردازيد. 
اگر اين روش جواب نمی دهد، سعی کنید که ارتباطی 
بین عاليق خود و آن درس پیدا کنید؛ مثاًل معلم آن 
درس که فردی بسیار مهربان است، ساعات مطالعه آن 
درس که در ساعات پر انرژی و سر حال بودن شماست 

و مواردی نظیر آن.

ب- توجه 
اگر به هر دلیلی به مطالب درسی که می خوانید توجه 
اينکه  برای  سپرد.  نخواهید  خاطر  به  را  آنها  نکنید، 
جزئیات  به  حتماً  کنید،  مقابله  موضوع  اين  با  بتوانید 
کنید  نگاه  طوری  مطالب،  به  کنید.  توجه  نیز  مطالب 

بار است آنها را می بینید. هنگام  اولین  که گويی برای 
مشاهده و تحلیل مطالب، از شلوغی ذهن پرهیز کنید 
و بگذاريد که حواس شما به بهترين شیوه ممکن عمل 
نام  به  ضرور  عنصر  چهار  شامل:  مشاهده  فرآيند  کند. 
اگر  است.  آگاهانه  درک  و  خاّلق  توجه  تمرکز،  عالقه، 
اين نکات را رعايت کنید، به احتمال زياد، مطالب را به 

خوبی به خاطر خواهید سپرد.

پ- درک 
شما آن چیزی را بهتر به ياد می آوريد که درک کرده ايد 
و مفهومی از آن در ذهنتان نقش بسته است؛ بنابراين، 
الزم به نظر می رسد آنچه را که ياد می گیريد، تحلیل 
مواردی  حتماً  بفهمید.  را  آن  که  کنید  سعی  و  کنید 
بین  از  آنها شک داريد،  به  را که در مطالعه و تمرين، 
ببريد و در پی آن باشید تا مطلب برايتان واضح شود. 
يادداشت های ذهنی و توضیحی داشته باشید تا  ضمناً 
کاماًل  بسپاريد،  ياد  به  بايد  که  را  آنچه  شويد  مطمئن 

درک کرده ايد. 

ت- تکرار 
بار  يک  با  که  دارند  وجود  معدودی  و  کم  بسیار  افراد 
در  همیشه  برای  را  آن  درس،  يک  مطالعه  و  خواندن 
موضوع  اين  نگران  پس  می کنند؛  حفظ  خود  حافظه 
نباشید که برای به خاطرسپاری مداوم و طوالنی مدت 
کنید؛  مرور  بار  چندين  را  آن  است  الزم  مطلب،  يک 
بنابراين، به طور مکرر بخوانید، بنويسید، ترسیم کنید 
تا موضوع کاماًل در ذهنتان  را به ذهن بسپاريد  آنها  و 
ثبت شود. حفظ برخی از موضوعات به تالش بیشتری 
نیاز دارد و برخی ديگر سعی کمتری را می طلبد؛ اما به 
هر حال در همه موارد، تکرار بیشتر، به خاطر سپردن 
بیشتری را تضمین می کند؛ پس اگر درسی برای شما 
مشکل تر است، آن درس را بیشتر تکرار کنید تا بر اثر 
بیشتر در حافظه  و  رفته  بین  از  تکرار، سختی مطالب 

شما باقي بماند.

ث- مرور 
يکی از مهم ترين و اساسی ترين راه هايی که برای حفظ 
و به خاطرسپاری طوالنی مدت مطالب، پیمودن آن الزم 
توصیه کرده ايم،  و  تأکید  آن  انجام  به  بارها  ما  و  است 
برنامه  در  را  زمان هايی  حتماً  پس  است؛  کردن  مرور 
درسی خود به مرور کردن اختصاص دهید. برای انجام 
اين کار می توانید مطالبی را که زير آن را خط کشیده 
بار در طی مدت  يا خالصه نويسی کرده ايد، چند  شده 

زمان آمادگی برای کنکور، مطالعه کنید.

ج- به کارگیری 
می کند  کمک  شما  به  که  راه هايی  مهم ترين  از  يکی 
برای طوالنی مدت در  را که مطالعه کرده ايد،  آنچه  تا 
حافظه شما باقی بماند، به کارگیری مطالب است؛ پس 
تالش کنید از آنچه که آموخته ايد، در حد امکان استفاده 
کنید و چیزی را که فهمیده ايد، تمرين کنید. انجام اين 
کار باعث می شود تا دانش تئوری خود را مورد استفاده 
عملی قرار دهید و عماًل به حافظه خود کمک بیشتری 
زبان خارجی مشغول  آموزش يک  به  اگر  مثاًل  نمايید؛ 
آنها  از  استفاده  را آموخته ايد،  لغات جديدی  و  هستید 
را در مکالمات خود آغاز کنید؛ يا اگر درسی از زيست 
شناسی را می خوانید، سعی کنید که اطالعات خود را از 
آن درس، در صورت امکان، به طور عملی به کار بگیريد 

و در حافظه خود به شکل بهتری تثبیت کنید.

چ- به یاد آوردن 
عمل يادآوری و مرور، يک هدف را دنبال می کنند؛ اما 
بدين معنی که  از آن است؛  يادآوری، کمی متفاوت تر 
به يادآوردن، يک تمرين ذهنی است که در آن  اساساً 
شما سعی می کنید به طور ارادی، آنچه را که زمانی در 
گذشته تجربه کرده ايد، به خاطر آوريد. در مرور، شما از 
عوامل خارجی، مانند: کتاب، جزوه و ... کمک می گیريد؛ 
در حالی که در يادآوری، بیشتر بر ذهن و توانايی خود 
در فکر کردن، تجسم فکری و ايجاد مجدد ذهنی آنچه 

که خوانده ايد، تکیه می کنید.

ح- تداعی معانی 
مطالب  ما  است،  نسبی  انسان،  دانش  تمام  که  آنجا  از 
اين  می آوريم.  ياد  به  ديگر  موضوعات  با  ارتباط  در  را 
ارتباط و تداعی معانی است که ما در  مسأله به سبب 
ذهن خود ايجاد می کنیم؛ به همین دلیل، به ياد آوردن 
ديگر  مطالب  آوردن  ياد  به  مستلزم  مطالب،  از  برخی 
است. همه ما مايلیم که میان دانسته های جديد خود 
برقرار  ارتباط  ذهنمان،  در  شده  ذخیره  قبلی  دانش  با 
آن،  در  است که  به روشی  وابسته  فرآيند،  اين  سازيم. 
مراجعه  آماده  که  فايل هايی  صورت  به  را  اطالعات 
حافظه  می توانید  شما  مي کنیم.  سازمان دهی  هستند، 
خود را با تمرين و پرداختن به اين پديده، تقويت کنید. 
فرض کنید که مطلب جديدی را درباره قلب در درس 
زيست شناسی آموخته ايد. سعی کنید که اين مطلب را 
به اطالعاتی که از پیش در ذهن خود درباره کار قلب 
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به خاطر سپرده ايد، ربط دهید. هرگاه مطلب جديدی 
با  را  آن  بپرسید: »چگونه می توانم  از خود  می آموزيد، 
اطالعات قبلی خودم ارتباط دهم؟«، »چه نکته جديدی 
در آنچه که اکنون آموخته ام وجود دارد؟« و »آن را در 
می توانم  خودم  ذهن  در  موجود  اطالعات  متن  کجای 
جای دهم؟« انجام اين کار، به شما کمک می کند که 
پايه دانش خود را باال ببريد و حافظه خود را نیز تقويت 

کنید.

خ- تصور 
به  زيادی  حد  تا  آن،  پیمودن  که  راه هايی  از  يکی 
اين  می کند،  کمک  شما  حافظه  در  مطالب  ماندگاری 
است که مطالبی را که می خوانید، به شیوه خاص خود 
و به صورت جالبي تصور کنید؛ به گونه اي که در حال 
جالب  ارتباطات  آن گاه  و  هستید،  فیلم  يک  مشاهده 
موجود در مطلب را افزايش دهید. انجام اين کار، شما 
را قادر می سازد تا موضوع را خیلی بهتر و برای مدت 
طوالنی تري به ياد آوريد. اين راهکار در بیشتر درس ها 
قدرت  شما  که  است  کافی  فقط  آيد؛  کار  به  می تواند 
خالقیت خود را باال ببريد؛ در اين میان، تصورات خنده 

دار و جالب، بیشتر در حافظه شما خواهد ماند. 

د- سازمان دهی 
مانند  درست  می کند.  کار  رايانه  مانند  انسان  ذهن 
بايد  رايانه تان،  در  اطالعات  دار  معنی  سازمان دهی 
مرتب  طور  به  نیز  خود  قلمرو شخصی  در  را  اطالعات 
سازمان دهی کنید تا با تالش کمی بتوانید دوباره به آن 
اطالعات دست يابید. به طور مؤثر از ذهن خود استفاده 
بگیريد  نظر  در  خود  برای  را  عالی تری  اهداف  و  کنید 
به  رسیدن  در  را  شما  که  را  مفیدی  اطالعات  تنها  و 
و  کنید  ذخیره  خود  ذهن  در  می کند،  ياری  اهدافتان 
محیط خود را به گونه ای سازمان دهی کنید که ذهنتان 
و  يافتن  در  آن  منابع  و  انرژی  و  گیرد  قرار  آرامش  در 

ترتیب بخشیدن به موضوعات، هدر نرود.

ذ- سالمت بدنی و سالمت روحی
پايه يک حافظه خوب  از سالمت جسمی،  برخورداری 
است. ذهنی که درگیر بیماری ضعف عمومی است، قادر 
به تمرکز نیست و نمی تواند توجه کافی به مطلب داشته 

باشد؛ چرا که توانايی های آن، اکثراً متوجه محافظت از 
معمول  دوز  بايد  و سیستم عصبی،  مغز  خود می شود. 
ويتامین ها و مواد معدنی، گلوکز و خون سالم را دريافت 
کنند و از استراحت کافی برخوردار باشند؛ به طوری که 
بتوانند خود را برای ذخیره سازی اطالعات و نیروی تازه 

گرفتن، به منظور داشتن عملکرد بهتر، آماده کنند.
نمی تواند  است،  درگیر  دائماً  خود  با  که  ذهنی       
را به خوبی ثبت کند. احساسات منفی، مانند:  مطالب 
ترس، اضطراب، ناامیدی و عصبانیت، به شدت، جريان 
نگرش های  می دهد.  کاهش  را  مغز  به  اطالعات  ورود 
منفی، پیش داوری، گفتن اين که »اين را نمی توانم ياد 
نیز شانس حفظ  يا »اين مطلب سخت است«  بگیرم« 
داشتن  می برد.  بین  از  بهتر،  يادگیری  برای  را  مناسب 
نفس،  به  اعتماد  و  امید  از  برخورداری  باز،  ذهن  يک 
ذهنی  قدرت  و  توان  درباره  عالی  انرژی های  فرستادن 
و حافظه خودتان، و تمايل به يادگیری، توانايی شما را 
برای آموختن، درک و نهايتاً به خاطر سپردن مطالب، 

افزايش می دهد.

ر- خواب خوب 
اگر می خواهید که همیشه حافظه خوبی داشته باشید، 
شدت  به  می تواند  کم خوابی  نکنید.  فراموش  را  خواب 
از قدرت حافظه و تمرکز شما کم کند. ضمناً فراموش 
نکنید که خوابیدن در شب برای مغز، نسبت به خواب 
شما  کنکوری،  يک  عنوان  به  است.   مفید تر  روز،  در 
به  را  روز  شبانه  طی  در  ساعت  نه  تا  هفت  بین  بايد 
خواب اختصاص دهید. حتماً به خاطر داشته باشید که 
مقابله با خواب برای درس خواندن، باعث خواهد شد تا 
چیزی از مطالبی که در آن ساعت می خوانید، در خاطر 
شما باقی نماند؛ پس برنامه خواب خود را منظم کنید 
ساعات  در  است  بهتر  بخوابید.  برنامه  طبق  روز  هر  و 
اولیه صبح، که يادگیری به باالترين حد خود می رسد، 
بعد  و  شويد  بیدار  خواب  از  بعد،  به  پنج  ساعت  يعنی 
اگر  باشید.  از ساعت ده شب هم ديگر مطالعه نداشته 
و  نداشته  عادت  بیداري  و  خواب  ساعات  اين  به  شما 
برنامه ريزی درسی تان را برای يادگیری بهتر بر اساس 
آن تنظیم کرده ايد، نگران نباشید؛ بدنتان تا بیست روز 
و  خواب  ساعات  اين  به  شما  اصرار  صورت  در  آينده، 
ديگری  وقت  به  اگر  البته  کرد؛  خواهد  عادت  بیداري، 

برای مطالعه کردن عادت کرده ايد و احساس می کنید 
که در آن وقت، يادگیری خوبی داريد و مطالب در ذهن 

شما می ماند، همان برنامه را ادامه دهید.  
در ادامه اين بحث، به موارد زير برای داشتن يک حافظه 

خوب و يادگیری ماندگار نیز دقت کنید: 
1- اطالعات را خرد کنید؛ زيرا مغز انسان، اطالعات را 
در قطعات کوچک بهتر به خاطر می سپارد؛ بنابراين، با 
بلند به اطالعات کوچک تر، راحت تر  خرد کردن موارد 

می توانید آنها را حفظ کنید.
2- تمرکز کنید. بهترين حالت اين است که هر زمان فقط 

يک کار را انجام بدهید و روی آن کار کاماًل تمرکز کنید. 
چرب  اسیدهای  باشید.  داشته  مناسب  غذايی  رژيم   -3
امگا 3 و مصرف ويتامین های گروه B و اسید فولیک، به 

يادگیری بهتر و قوي تر شدن حافظه  شما کمک می کند.
4- ورزش کنید. ورزش برای حافظه مفید است و قدرت 
تمرکز شما را باال می برد. قرار نیست که قهرمان المپیک 
بشويد؛ بلکه هدف اين است که فعالیت بدنی منظمي 

داشته باشید. 
وقتی  بدهید.  ياد  ديگران  به  را  آموخته هايتان   -5
موضوعی را برای کسی توضیح می دهید، انجام اين کار 
می کند؛  کمک  مغزتان  در  حافظه  آن  دائمی  شدن  به 
بنابراين، اگر وقتی برای انجام اين کار داريد، حتماً آن را 
انجام دهید؛ وگرنه، تصور کنید که شما شاگرد خودتان 

هستید و دوباره مطلب را برای خودتان توضیح دهید.
6- مطالب درسی را با فعالیت های روزمره خود مربوط 

گردانید.
و  معّین  زمان  يک  در  را  مشکل تر  درس های  7- اول، 
کامل و غیر خسته کننده ياد بگیريد و سپس درس های 

آسان تر را.
کنید  يادگیري خود  درگیر  را  بیشتری  8 - حس های 
مزه  و  بو  صدا،  رنگ،  به  را  اطالعات  که  کنید  و سعی 

ارتباط دهید.
9- مفاهیم پیچیده را به زبان خود شرح دهید و سعی 
کنید مطالبی را که جديداً آموخته ايد، به زبانی ساده و با 
کلمات خودتان برای ديگران توضیح دهید يا خالصه ای 

از آن را در جايی بنويسید.
باعث  و  نیست  خوب  شما  مطالعاتی  شیوه  اگر   -10
خستگی ذهنی شما می شود، اين موضوع را بپذيريد و 

برای رفع مشکالت آن اقدام کنید.
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در ســال 1400، 485 هزار و 93 داوطلب گروه آزمايشــی علوم تجربی در جلسه آزمون 
سراسری حضور داشته و به چهاردرس عمومی و پنج درس اختصاصی اين گروه آزمايشی 
پاســخ داده اند؛ در اين میان، تعدادی از داوطلبان نیز توانسته اند نمرات خام خوب و قابل 
قبولی کسب کنند، و متأسفانه تعداد قابل توجهی از داوطلبان نیز، که بدون مطالعه دقیق 
و عمیق درس هايشان در اين جلســه حضور يافته اند، نمرات خوبی در بعضی از دروس 
کسب نکرده اند. در جدول زير، آمار پاسخگويی کل داوطلبان گروه آزمايشی علوم تجربی 
خدمتتان ارائه می شــود؛ البته قبل از آن، برای بهره برداری هرچه بیشتر شما از اين آمار، 

توجهتان را به نکاتی چند جلب می کنیم:

کنکور غول نیست! 
می گويند رياضی امسال سخت بود؛ خیلی سخت و برای همین نتوانستیم به سؤال ها پاسخ 
دهیم؛ اما آيا به راستی يک دانش آموز متوسط، حتی به دو سؤال رياضی نیز نمی توانست 
پاسخ صحیح دهد و ساير سؤال های آن را رها کند؟! چرا بايد 261 هزار و 403 داوطلب، 
يعنی بیش از 53 درصد داوطلبان گروه آزمايشی علوم تجربی، حتی به يک سؤال رياضی 
نیز پاسخ صحیح ندهند؟! )البته به هیچ يک از سؤال ها نیز پاسخ نادرست ندهند و نمرۀ 
منفی کســب نکنند(. چرا 91 هزار و 675 داوطلب، يعنــی نزديک 19 درصد داوطلبان 
در اين درس بايد درصد منفی کســب کنند؟ بدون شک، در  يک آزمون مهم ملی، بايد 

تعدادی از ســؤال ها دشوار باشد تا بتواند به درستی سطح علمی داوطلبان را بسنجد؛ اما 
آيا واقعاً تمامی سؤال های يک درس دشوار هستند يا تعدادی از داوطلبان برخی از درس 
ها را رها می کنند و در سر آزمون هم، بدون دانش الزم، به سؤال های همان درس پاسخ 
می دهند؟! آيا نمی شــود از 30 سؤال رياضی، حداقل به دو يا سه سؤال اين درس پاسخ 

صحیح داد؟
متأســفانه در بقیۀ درس ها نیز وضعیت به همین منوال است؛ برای مثال، در درس زبان 
عمومی  44/27 درصد داوطلبان درصد منفی يا صفر کسب کرده اند؛ در حالی که به گفته 
دبیران و کارشناسان دروس مختلف علوم تجربی، اگر هر داوطلب تنها به کتاب های درسی 
خود مسلط باشد، می تواند پاسخگوی بخش قابل توجهی از سؤال ها باشد. مشکل از اينجا 
ناشی می شود که بسیاری از داوطلبان، به کتاب های درسی خود مسلط نیستند و تصور 
می کنند که با خريد کتاب های کمک آموزشی و کنکورهای آزمايشی متعدد، می توانند در 

کنکور موفق شوند.  

هیچ درسی را رها نکنید
در ســال گذشــته، تعداد داوطلبانی که در گروه آزمايشی علوم تجربی، هر يک از دروس 

آزمون سراسری را باالی 70 درصد زده اند، به ترتیب زير است: 
ادبیــات 161 داوطلب، عربی 18809 داوطلب، معارف اســالمی 16191 داوطلب، زبان 
خارجی 23819 داوطلب، زمین شناسی 90 داوطلب، رياضی574 داوطلب، زيست شناسی 

2356 داوطلب، فیزيک 930 داوطلب، و شیمی 186 داوطلب. 
ايــن آمار، بیانگر آن اســت که در مورد هیچ يــک از دروس عمومی يا اختصاصی، نبايد 
کوتاهی کرد و آنها را ناديده گرفت؛ زيرا همان درسی که ناديده گرفته  يا تالش الزم را برای 
فراگیری آن نکرده ايد، می تواند نقطه ضعف شما باشد و از همان درس هم ضربه بخوريد. 
پس، از همین امروز، بی عالقگی يا ضعف علمی را بهانه نسازيد و با برنامه ريزی دقیق، برای 
همۀ درس ها وقت بگذاريد و مطمئن باشــید که می توانید به حداقلی از سؤال های هر 
درس پاسخ صحیح بدهید و در آزمون سراسری نیز نتیجه بهتری را کسب کنید.

اهمیت اين امر، زمانی مشخص می شود که بدانیم برای موفقیت در آزمون 
سراسری، بايد به همه دروس توجه داشت و نمی توان فقط چند درس 

را مطالعه کرد و يک يا دو درس ديگر را رها نمود.

فقط به سؤال هایی که بلدید، پاسخ دهید
آيا می دانید که در آزمون سراســری سال 1400 
تعداد داوطلبانی که به همه ســؤاالت درس 
ادبیات پاســخ غلط داده اند، ســه برابر 
تعــداد داوطلبانــی بوده اســت 
کــه به همــۀ ســؤال های 
پاسخ  زيست شناســی 

وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی 

در آزمون سراسری سال 1400
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منفی داده اند؟! اين امر دربارۀ ساير دروس عمومی نیز با اندکی تفاوت، صادق است و  تعداد 
داوطلبانی که در دروس عمومی، به تمامی يا قريب به اتفاق سؤال ها پاسخ صحیح نداده اند، 
بیشتر از داوطلبانی است که در دروس اختصاصی چنین وضعیتی را داشته اند. دلیل اين 
امر چه می تواند باشد؟ واقعیت اين است که تعدادی از داوطلبان، تصور می کنند که بدون 
دانش الزم و با تکیه بر اطالعات عمومی يا به ياری شانس و اقبال، می توانند به سؤال های 

عمومی پاسخ دهند؛ ولی  چنین تصّوری را نسبت به دروس اختصاصی ندارند. 
تعدادی از داوطلبان هم هســتند که به چند ســؤال هر درس عمومی نیز پاسخ صحیح 
داده اند، اما چون به ســؤال هايی که در آنها کاماًل مسلط نبوده اند نیز پاسخ داده اند، نمرۀ 
منفی کســب کرده اند؛ به عبارت ديگر، تعداد قابل توجه پاسخ های غلط آنها موجب شده 

است که تأثیر پاسخ های صحیح آنها نیز از بین برود.
می خواهیم بگويیم که آزمون سراسری، محل آزمون و خطا نیست و نبايد به سؤال های 
آن به طور سرسری پاسخ داد )گاه می شنويم که داوطلبی می گويد حوصله کافی يا زمان 
الزم را برای خواندن همۀ گزينه ها نداشتم و برای همین، وقتی ديدم که گزينه اول يا دوم 

به نظرم درست هستند، آن را انتخاب کردم!(
همچنین نبايد به امید شانس و اقبال، گزينه ها را بدون دانش و دقت الزم انتخاب کرد؛ پس 
اگر اين روزها در درســی آمادگی نداريد، بايد در مدت باقی مانده تا زمان برگزاری آزمون 
سراسری ســال آينده، به مطالعه مباحثی از آن درس بپردازيد تا بتوانید حداقل به چند 
ســؤال معدود در همان درس پاسخ دهید؛ زيرا کسب نمره منفی، بسیار بدتر از به دست 

آوردن نمره صفر است.
توجه داشته باشید که کنکور، يک مسابقه است و قرار نیست که شما به همه سؤال های آن، 
پاسخ صحیح بدهید، بلکه الزم است که در مقايسه با ساير داوطلبان، وضعیت بهتری داشته 
باشید، و اين امر، بدون دقت و هوشمندی در پاسخگويی به سؤال ها، به دست نخواهد آمد.
يادآوری اين نکته نیز مهم اســت که میانگین ذکر شده در هر سال يکسان نیست؛ برای 
 مثال، در سال  97، 13 داوطلب گروه آزمايشی علوم تجربی در درس رياضی به 100 درصد 
سؤال ها پاســخ صحیح داده و 38/53 درصد داوطلبان نیز در همین درس، درصد منفی 
کسب کرده اند. در سال 98 نیز، 44 داوطلب به 100 درصد سؤال های رياضی پاسخ صحیح 
داده و 20/87 درصد داوطلبان نیز در اين درس، درصد منفی کسب کرده اند. در سال 99 
هم تعداد داوطلبانی که به 100 درصد ســؤال های رياضی پاسخ صحیح داده اند، 25 نفر 
بوده است و 20/37 درصد داوطلبان نیز در اين درس نمرۀ منفی کسب کرده اند، و در سال 
1400 هم هیچ يک از داوطلبان به 100 درصد سؤال های اين درس پاسخ صحیح نداده اند 
و 18/89 درصد داوطلبان نیز در اين درس نمرۀ منفی کسب کرده اند. )يک نکته جالب در 
اين آمار آن است که با وجود سخت بودن سؤال های رياضی، تعداد داوطلبانی که رياضی 

را منفی زده اند، کمتر از سه سال گذشته است(.   
در ضمن، تأثیر مثبت سوابق تحصیلی يک داوطلب نیز  در اين آزمون محاسبه می شود 
)برای فارغ التحصیالن نظام آموزشی جديد )3 – 3 – 6( که ديپلم خود را در سال 1398 
و بعد از آن اخذ نموده باشند، به میزان حداکثر 30 درصد، و برای فارغ التحصیالن مشمول 
نظام آموزشی سالی واحدی يا ترمی واحدی، به میزان حداکثر 25 درصد سوابق تحصیلی 
ديپلم، و 5 درصد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی با تأثیر مثبت لحاظ می شود(. منظور 
از تأثیر مثبت، اين است که امکان دارد داوطلبی در آزمون سراسری، درصدهای مطلوبی 
کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصیلی خوبی داشته باشد و تأثیر مثبت سوابق تحصیلی 

وی، در پذيرش نهايی او مؤثر واقع شود.
 در نهايت اينکه نبايد تصور کرد که يک داوطلب با نمره های منفی يا بســیار پايین در 
درس های مختلف، می تواند در رشته های با آزمون يا روزانه پذيرفته شود. اگر داوطلبانی 
را میشناسید که حتی در رشته های روزانه با نمره منفی پذيرفته شده اند، دلیلش آن است 
که اين افراد به احتمال قوی در ساير درس ها نمره خوبی کسب کرده اند؛ برای مثال، امکان 

دارد که داوطلبی در درس رياضی نمره منفی گرفته، اما در درس زيست شناسی، شیمی  
و دروس عمومی، نمرات بااليی به دســت آورده باشد؛ ضمن اينکه بايد بدانیم داوطلبانی 
که در آزمون سراسری نمره منفی می آورند، در رشته محل هايی که معموالً مطلوب اکثر 

داوطلبان هستند، پذيرفته نخواهند شد.

در رتبۀ کشوری سهمیه ها اعمال نمی شود
آمار ارائه شــده، نمرات خام داوطلبان، بدون اعمال ســهمیۀ مناطق يا ساير سهمیه های 
موجود اســت و 1000 نفر اول کشوری نیز بدون محاسبه سهمیه و فقط براساس نحوۀ 

پاسخگويی در آزمون سراسری تعیین می شوند.
 

نحوۀ رده بندی در جدول زیر
در اين جدول، به غیر از داوطلبانی که به تمامی يا قريب به اتفاق سؤال ها پاسخ غلط داده 
و در نتیجه نمره خام آنها 33- تا 30-  درصد شــده است و داوطلبانی که به 100 درصد 
سؤال ها پاسخ صحیح داده اند، ساير داوطلبان در گروه های 10 نمره ای بررسی شده اند؛ يعنی، 
 داوطلبانی که نمره 90 تا 99/99 در يک درس کسب کرده اند، در گروه 90 تا 99/9  درصد

آمده اند؛ يا داوطلبانی که نمره 0 تا 9/99 درصد در يک درس کسب کرده اند، در گروه 0 
تا 9/99 درصد آورده شده اند.

نفرات برتر کنکور چه درصدهایی می آورند؟
»اگر زيست شناسی را خوب بزنید، قبولی شما در آزمون سراسری تضمین شده است؛ چون 

برای رشتۀ پزشکی ضريب 12 دارد.« 
شبیه جمالت فوق را دربارۀ هر درسی از سوی برخی از  مؤسسه های آموزشی يا مدرسان 
کنکور می شنويم؛ افرادی که مدعی هستند اگر در يک درس يا تعدادی از دروس، نمرات 
خوبی کسب کنید، رتبه خوبی در آزمون سراسری به دست می آوريد؛ اما درصد رتبه های 
برتر آزمون سراسری، بیانگر چیز ديگری است؛ برای مثال، يکی از داوطلبانی که رتبۀ زير 
هزار کشوری کسب کرده، در درس زيست شناسی، نمره اش 4 درصد  است و داوطلبی ديگر 
نیز زبان خارجی را صفر زده و با اين وجود، جزو داوطلبان زير هزار کشوری بوده است! البته 
بی شک، اين داوطلبان، که تعدادشان نیز بسیار کم است و استثنا هستند، درس های ديگر 
خود را بسیار عالی پاسخگو بوده اند که توانسته اند جزو 1000 نفر اول کشوری باشند. فقط 
می خواهیم بگويیم که نمی توان برای موفقیت در آزمون سراسری، حکم صادر کرد و يک 
راه مشخص و مستقیم نشان داد و اعتقاد داشت که موفقیت در اين آزمون، در گروِ پیروی 
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از راهی است که من ارائه می کنم! الزم به يادآوری است که 
میانگین نمره خام داوطلبان برتر، در همۀ دروس آزمون سراسری، 

به طور نسبی يکسان است؛ به عبارت ديگر، داوطلبان برتر برای موفقیت 
و کسب نمرات خوب در همۀ دروس تالش میکنند.

در جدول زير، میانگین نمره خام 1000 نفر اول کشــوری گروه آزمايشی علوم تجربی در 
تمامی دروس آزمون سراسری ارائه شده است. همچنین در هر درس، بیشترين و کمترين 
نمره خام در بین 1000 نفر اول آمده اســت. توجه داشته باشید که اين آمار برای آزمون 

سراسری سال 1400 است و میانگین ذکر شده در هر سال همواره تغییر می کند.
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدين وسیله به اطالع دانش آموزان عزيز پايه 
تحصیلی  سال  آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم  که  دوازدهم می رساند 

1400-1401 از سوی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به منظور:
)1( آشنايی داوطلبان با شیوه برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی سال 1401؛
در  اختصاصی  و  عمومی  دروس  زمینه  در  داوطلبان  مکتسبه  معلومات  ارزيابی   )2(

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

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

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

حضور در جلسۀ برگزاری آزمون سراسری سال 1401؛
)6( کمک به واحدهای آموزشی با توجه به نتیجه آزمون، برگزار می گردد.

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

P  آشنايی کامل با شیوۀ درست مطالعۀ کتاب های درسی؛
P  عمیق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتاب های درسی هر پايه؛

P  آشنايی با پرسش های چهار گزينه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
P  ممارست و تمرين در مديريت زمان؛

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

   
   نحوه زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است. ضمنًا زمان شروع 

ثبت نام، از روز شنبه مورخ 1400/04/26 است:

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم:
شرکت تعاونی خدمات آموزشی، با بررسی های همه جانبه و دريافت نظرات مشاوران، 
مجموعاً  را  آزمايشی  آزمون های  مجموعۀ  آموزشی،  مراکز  محترم  مديران  و  دبیران 
در چهارده نوبت برای سال تحصیلی 1400-1401 طراحی نموده است. دو نوبت از 
آزمون های آزمايشی به صورت تابستانه، هشت نوبت از آزمون های آزمايشی به صورت 
مرحله ای و چهار نوبت از آزمون های آزمايشی به صورت جامع برگزار خواهد شد تا 
ارزيابی  با  داوطلبان شرکت کننده درآزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم، 
کاماًل علمی و استاندارد، از وضعیت علمی و تحصیلی خود شناخت پیدا کرده و در هر 

مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشکالت تحصیلی خود اقدام نمايند.
و  مرداد  ماه های  در  و  نوبت  دو  در  تابستانه،  آزمون های  تابستانه:  آزمون های 

شهريور 1400 با هدف ارزيابی مطالعات تابستانی داوطلبان برگزار خواهد شد. 
علوم ریاضی و فنی،  آزمايشی  گروه  برای سه  فقط  تابستانه،  آزمون های  توجه: 

علوم تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

از  که  مرحله ای،  آزمايشی  آزمون های  نوبت  هشت  در  مرحله ای:  آزمون های 
برای  درسی  منابع  می گردد،  برگزار   1400 اسفند  پايان  تا  تحصیلی  سال  ابتدای 
مطالعه داوطلبان به هشت قسمت تقسیم شده است که در هر مرحله از آزمون های 
به  از منابع تقسیم بندی شده همان مرحله طرح می گردد. الزم  مرحله ای، سؤاالت 
توضیح است که سؤاالت آزمون هر مرحله، با تأکید بر منابع درسی اعالم شده برای 
همان مرحله )طبق تقسیم بندی(، به عالوۀ سؤاالت منابع درسی مرحله قبل، طراحی 
می گردد )برای مثال، در مرحله سوم آزمون قسمت های مربوط به آزمون های مراحل 
اول و دوم هم منظور شده، با اين تأکید که بیشتر سؤاالت از بودجه بندی مرحله 

سوم خواهد بود.(
هدف کلی اين آزمون  ها، بررسی و نگاه دقیق  تر به مطالب کتاب  های درسی پايۀ 
دوازدهم و ارزيابی پیشرفت تحصیـلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی است. در 
پايان  اين میان، آزمون ويژه ای )آزمون مرحلۀ 5( در نظر گرفته شده است که در 
امتحانات نوبت اول، در تاريخ 1400/10/24 برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع  بندی 
مطالب نوبت اول است که پس از امتحانات تشريحی نوبت اول برگزارخواهد شد و 
طبق آن، آمادگی دانش  آموزان براساس پرسش  های چهارگزينه  ای استاندارد مرتبط 

با مطالب اين نوبت تحصیلی مورد سنجش و ارزيابی قرار خواهد گرفت.   
آزمون های جامع: از ابتدای سال 1401 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
1401، چهار نوبت آزمون آزمايشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات 
و ويژگی های منحصر به فرد و مکمل يکديگر برگزار می شود و در آزمون جامع نوبت 

اول، تنها دروس پايه دهم و يازدهم، از داوطلبان آزمون گرفته می  شود.

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

حضوری(

اطالعیه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم 
ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم )دوره دوم متوسطه(

سال تحصیلی 1401-1400
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کارت ورود بــه جلســه آزمون هــای آزمايشــی ســنجش بــرای کلیــه داوطلبــان 
سراســر کشــور، از روز سه شــنبه قبل از برگزاری هر آزمون، منحصراً از طريق ســايت 
 www.sanjeshserv.ir :اينترنتــی شــرکت تعاونی خدمات آموزشــی بــه نشــانی 
توزيــع می گــردد و داوطلبــان، بــا مراجعــه بــه ســايت اينترنتــی فوق الذکــر، 
ــورت  ــد )در ص ــدام می نماين ــه جلســه خــود اق ــت کارت ورود ب ــه پرين نســبت ب

ــوری(. ــورت حض ــه ص ــون ب ــزاری آزم ــرایط برگ ــدن ش ــا ش مهی
کارنامــه نتایــج هــر نوبــت از آزمون هــای آزمایشــی ســنجِش 
ــايت  ــق س ــون از طري ــر آزم ــزاری ه ــان روز برگ ــر هم ــم، در بعدازظه دوازده
ــردد.  ــر می گ ــانی: www.sanjeshserv.ir  منتش ــه نش ــرکت ب ــی ش اينترنت
ــای  ــره کل آزمون ه ــبه نم ــه محاس ــاند ک ــوزان می رس ــالع دانش آم ــه اط ــاً ب ضمن
آزمايشــی، بــر اســاس آخريــن مصوبــات و ضوابــط ســازمان ســنجش آموزش کشــور 
انجــام خواهــد شــد. همچنیــن نمــره آزمــون دروس عمومــی و اختصاصــی، هماننــد 
ــب(،  ــه ضراي ــه ب ــا توج ــی )ب ــون عموم ــره آزم ــر اســاس نم ــون سراســری و ب آزم
به عــالوه ســه برابــر نمــره آزمــون اختصاصــی )بــا توجــه بــه ضرايــب( تقســیم  بــر 

ــود. ــبه می ش ــب محاس ــوع کل ضراي مجم

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

بــا توجــه بــه درخواســت دانش آمــوزان، متقاضیانــی کــه کلیــه مراحــل 
آزمــون  هــای مرحلــه  ای )8 مرحلــه( و جامــع )4 نوبــت( را بــه صــورت 
ــدی  ــف 20درص ــد از تخفی ــز می توانن ــد نی ــام نماین ــت  ن ــا ثب یکج

ثبت نــام بهره منــد گردنــد.
ــن  ــدرج در آن، اي ــام من ــای ثبت ن ــوق و هزينه ه ــهريه ف ــدول ش ــه ج ــه ب ــا توج ب
ــل،  ــورت تماي ــز، در ص ــوزان عزي ــا دانش آم ــت ت ــده اس ــم گردي ــز فراه ــکان نی ام
بتواننــد آزمون هــای ســنجِش دوازدهــم را بــه تعــداد موردنیــاز و دلخــواه، انتخــاب 
دانش آمــوز  به عنوان مثــال،  نماينــد؛  ثبت نــام  آزمون هــا  از  يــک  هــر  در  و 
می توانــد متقاضــی ســه نوبــت آزمــون مرحلــه ای و يــک نوبــت آزمــون جامع باشــد.
البتــه، بــا توجــه بــه اینکــه آزمون هــای آزمایشــی ســنجش، مجموعــه 
ــرکت  ــت و ش ــری اس ــل دیگ ــک مکم ــر ی ــه ه ــت ک ــی اس آزمون های
ــذا  ــد، ل ــر می نمای ــه گام آماده ت ــوز را گام ب ــا، دانش آم ــی آنه در تمام
ــای  ــۀ آزمون ه ــز، در کلی ــوزان عزی ــه دانش آم ــود ک ــه می ش توصی

ــد. ــام نماین ــا ثبت ن ــور یکج ــع،  به ط ــه ای و جام مرحل
الزم بــه ذکــر اســت کــه جــدول تکمیلــی مربــوط بــه هزينه هــای ثبت نــام، بــرای 
ــنجِش  ــی س ــای آزمايش ــاب آزمون ه ــه انتخ ــل ب ــه ماي ــی ک ــالع دانش آموزان اط
ــا  ــام آزمون ه ــی ثبت ن ــايت اينترنت ــتند، در س ــی هس ــورت تلفیق ــه ص ــم ب دوازده

ــت. ــده اس (www.sanjeshserv.ir) درج ش
شــايان  ذکــر اســت کــه دانش آمــوزان بــرای اســتفاده از تخفیــف، بهتــر اســت کلیــه 
مراحــل آزمــون )8 مرحله و 4 نوبــت جامع( را خريداری نمايند تــا ضمن برخورداری 
 از تعــداد آزمون هــای آزمايشــی ســنجِش دوازدهــم، از تخفیــف 20 درصــدی

نیز بهره مند شوند.
ــون  ــای آزم ــاب نوبت ه ــس از انتخ ــام و پ ــگام ثبت ن ــه در هن ــد ک ــه فرمايی توج
ــل  ــه قاب ــودکار، وج ــور خ ــی به ط ــام اينترنت ــه ثبت ن ــوز، برنام ــوی دانش آم از س

ــد. ــه می نماي ــبه و ارائ ــت را محاس پرداخ

نحوه ثبت نام:
پرداخــت اینترنتــی: دانش آمــوزان عالقه منــد بــه شــرکت در آزمون هــاي 

ــا اســتفاده از کارت هــای بانکــی  آزمايشــی ســنجش، در سراســر کشــور مي تواننــد، ب
ــه  ــی خدمــات آموزشــی ب ــه ســايت شــرکت تعاون عضــو شــبکه شــتاب و مراجعــه ب
ــام در ايــن آزمون هــا اقــدام و  نشــاني: www.sanjeshserv.ir نســبت بــه ثبت ن

ــد. ــت نماين ــري درياف کدرهگی
ــی کارت  ــد اینترنت ــه خری ــت ک ــر اس ــه ذک ــم: الزم ب ــه مه نکت
ــوز  ــی دانش آم ــام نهای ــان دهنده ثبت ن ــام، نش ــاری ثبت ن اعتب
نبــوده و الزم اســت کــه متقاضیــان، بعــد از خریــد کارت اعتبــاری 
ــام  ــک ثبت ن ــه لین ــز(، ب ــماره رم ــده و ش ــماره پرون ــت ش )دریاف
ــده و  ــماره پرون ــی و ش ــود را نهای ــام خ ــوده و  ثبت ن ــه نم مراجع

ــد. ــت نماین ــی را دریاف ــری 16 رقم ــد پی گی ک
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 شــرايط و ضوابــط ثبت نــام، می تواننــد 
ــا خــط ويــژه 42966-021 )صــدای داوطلــب( تمــاس حاصــل نماينــد. ســاعات  ب

تمــاس: صبــح 8:30 الــی 12:30 و عصــر 13:30 الــی 16:00.

ثبت نــام گروهــی از طریــق مــدارس: دبیرســتان هايی کــه مايــل هســتند 
ــه  ــام ب ــوزان خــود ثبت ن ــش آم ــی از دان ــام به صــورت گروه ــراي ســهولت ثبت ن ب
ــز  ــام دبیرســتان ها و مراک ــق دســتورالعمل ثبت ن ــه دقی ــد از مطالع ــد، بع عمل آورن
آموزشــی همــکار، مي تواننــد، در صــورت داشــتن هرگونــه ســؤال، در ســاعات: صبــح 
ــا شــماره تلفن هــای 88844791  ــی 16:00 ب ــی 12:30 و عصــر 13:30 ال 8:30 ال

الــی 88844793 تمــاس حاصــل نماينــد.

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. ايــن مرحل
2- وجوهــی کــه بــه اشــتباه بــه حســاب ايــن شــرکت واريــز 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 اينترنت ثبت ن

ثبت نام تلفنی:
ــی  ــا، امکان ــروس کرون ــل بحــران وي ــه دلی ــاد شــده ب ــت ايج ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
ــور  ــر کش ــان سراس ــه داوطلب ــرای کلی ــام ب ــت ن ــا ثب ــت ت ــده اس ــم گردي فراه
ــی  ــتان های متقاض ــی و دبیرس ــز آموزش ــن مراک ــتان ( و همچنی ــران و شهرس )ته
آزمون هــای آزمايشــی ســنجش، در صــورت تمايــل، بــه صــورت تلفنــی بــا شــماره: 

ــد.  ــدام نماين ــا اق ــن آزمون ه ــام در اي ــت ن ــه ثب ــبت ب 88321455-021 نس

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 دريافــت شــماره پرونــده و رمــز عبــور 
)پرداخــت از طريــق کارت هــاي بانکــي عضــو شــبکه شــتاب و به صــورت اينترنتــی 

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

ــد(. ــام جدي ــنجش/ ثبت ن ــی س ــای آزمايش آزمون ه
گام سوم: دريافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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