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

تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

مهلت ثبت نام به پایان رسيد.كارشناسي ارشد ناپيوسته
چهارشنبه 28، پنجشنبه 29 

و جمعه 1401/2/30

مهلت ثبت نام به پایان رسيد.سراسري
چهارشنبه 8، پنجشنبه 9، 

جمعه 10 و شنبه 1401/4/11

كاردانی به كارشناسي ناپيوسته
یکشنبه 3/29 تا 

یکشنبه 1401/4/5
جمعه 1401/6/4

كاردانی نظام جدید )دانشگاه فنی و 
حرفه ای و مؤسسات غيرانتفاعی(

سه شنبه 14 تا 
سه شنبه 1401/4/21

جمعه 1401/6/4

سال نو و همراهی با شما در تمام آزمون ها

تا 20 فروردین ماه ادامه دارد :

  ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد 
فراگير  پيام نورسال 1401 

)نوبت بيست و دوم(

حلول ماه مبارک رمضان 

و لحظات راز و نيازهای 

عاشقانه با معشوق ازلی ، 

برتمام مهمانان ضيافت ا... 

خجسته و مهّنا باد

  اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

تمدید مهلت ثبت نام متقاضيان آزمون 
كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره هاي فراگير 

دانشگاه آزاد اسالمي سال 1401 )نوبت اول(
صفحه 4

درک زیبایی زندگی و 

راه های رسيدن به آن

پدر و مادر عزیز !

ما را دریابيد !

مطالعه ثمر بخش 

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

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

hefazatazmon@sanjesh.org

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
روزه، سپر آتش )جهّنم( است. 

از روزة خود جز گرسنگي و  بسا روزه دار که 
تشنگي بهره اي نبرد، و بسا برپا ایستاده ]براي 
نماز[ که از ایستادن جز بیداري و رنج، بري 
]میوه اي[ نخورد؛ خوشا خواِب زیرکان و خوشا 

روزه گشادن آنان. 

حضرت امام محمد باقر )ع( فرمودند:
اسالم بر پنج چیز استوار است: نماز، زکات، 

حج، روزه و والیت.

بیست و هفتمین سال انتشار هفته نامه را با آرزوي 

آزمون هاي  عزیز  داوطلبان  براي  روزافزون  توفیق 

طبیعت،  بهار  طلیعه  در  و  مي کنیم  آغاز  سراسري 

را  زندگي  امور  همه  در  سرخوشي  و  شوق  و  شور 

براي همگان از درگاه ایزد یکتا مسألت مي نماییم.

سازمان  گذشته،  سالیان  همچون  جدید،  سال  در 

و  اجرا  ثبت نام،  به  اقدام  کشور  آموزش  سنجش 

برگزاري آزمون هاي متعددي خواهد کرد که یکي از 

آنها آزمون سراسري سال 1401 یا همان »کنکور« 

خواهد بود که ثبت نام آن در سال 1400 انجام شده 

و در روزهاي چهارشنبه 8، پنجشنبه 9، جمعه 10 

و شنبه 11 تیر ماه سال جاري برگزار خواهد شد. 

آزمون هاي مهم دیگري که در سال 1401 برگزار 

اجرایي  مراحل  تمام  که  است  راه  در  نیز  مي شود، 

آن، از مرحله ثبت نام تا تاریخ برگزاري آنها از سوي 

سازمان سنجش، در جدول آزمون ها که در صفحه 

سازمان  سایت  در  طور  همین  و  آمده  نشریه  اول 

سنجش اعالم شده است.

آزمون هاي  برگزاري  یا  ثبت نام  از  مهم تر  اما 

پیشگفته، خبر مهمي که در پیش است، اعالم نتایج 

اولیه آزموني است که در اواخر سال گذشته برگزار 

شد. این آزمون که داوطلبان شرکت کننده در آن، 

انتخاب رشته  و  اولیه  نتایج  اعالم  منتظر  مشتاقانه 

در آزمون یاد شده هستند، عبارت است از: آزمون 

دکتري سال 1401.

اولیه  نتایج  شده،  کسب  اطالعات  آخرین  بر  بنا 

ماه،  اردیبهشت  اوایل   1401 سال  دکتري  آزمون 

قابل مشاهده خواهد  روي سایت سازمان سنجش 

بود و دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي 

)دفترچه شماره 2( این آزمون نیز از طریق همین 

سایت در موعد مقرر در اختیار داوطلبان مجاز به 

انتخاب رشته آزمون یاد شده قرار خواهد گرفت و 

انتخاب رشته اینترنتي نیز از سوي داوطلبان مجاز 

سازمان  سوي  از  که  زماني  در  رشته،  انتخاب  به 

پس  و  شد،  خواهد  انجام  مي شود،  اعالم  سنجش 

مصاحبه  شرایط  واجد  افراد  مقرر،  زمان  در  آن  از 

به  فرایند،  این  در  براي شرکت  آموزشي،  و  علمي 

منظور  به  عالي  آموزشي  مؤسسات  و  دانشگاه ها 

انجام مصاحبه معرفي خواهند شد.

آزمون دیگري که در سال گذشته، ثبت نام در آن 

از سوي سازمان سنجش انجام شد و برگزاري آن، 

پیِش روي ماست، آزمون کارشناسي ارشد ناپیوسته 

سال 1401 خواهد بود که در روزهاي چهارشنبه 

28، پنجشنبه 29 و جمعه 30 اردیبهشت ماه سال 

جاري در سراسر کشور برگزار خواهد شد و اطالعیه 

این سازمان در خصوص حوزه هاي برگزاري، تاریخ 

و نحوة توزیع کارت این آزمون نیز، در زمان مقرر از 

طریق سایت سازمان سنجش منتشر مي شود.

مناسبت هاي  به  بنا  نیز،  آزمون ها  سایر  مورد  در 

زماني و فرصت هاي مقتضي، با شما سخن خواهیم 

گفت.

باقي بقايتان باد

سال نو و همراهی با شما در تمام آزمون ها
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22 فروردین ماه:

برگزاری آزمون زبان دكتری تخصصی 
دانشگاه پيام نور

سی و  هشتمين دوره آزمون زبان دکتری تخصصی 
دوشــنبه روز   )PNUET( پيام نور   دانشــگاه 

۲۲ فروردين ماه به صــورت الکترونيکی برگزار 
می شود.

دکتر معصومه حســینی، رئیس مرکز سنجش و آزمون 
دانشگاه پیام نور، با اعالم این خبر، گفت: سی و هشتمین 
دوره آزمون زبــان دکتری تخصصی دانشــگاه پیام نور 
)PNUET(، روز دوشــنبه 22 فروردین ماه به صورت 

الکترونیکی برگزار می شود.
رئیس مرکز ســنجش و آزمون دانشــگاه پیام نور تأکید 
کرد که این آزمون در مراکز اســتان های: یزد، کرمان، 
آذربایجان شــرقی، اصفهان، فارس، خراســان رضوی، 
خوزستان، سیستان و بلوچســتان، گلستان، مازندران، 
تهران، همدان، هرمزگان و کرمانشاه برگزار خواهد شد.

دکتر حســینی، با اشــاره به زمان دریافــت کارت این 
آزمــون، افزود: کارت آزمــون از 20 تا 22 فروردین ماه 

توزیع خواهد شد.

تا 15 اردیبهشت ماه تمدید شد:

مهلت ثبت نام و ارسال آثار بيستمين 
جشنواره ملی پایان نامه سال 

مهلت ثبت نام و ارسال آثار به بيستمين جشنواره 
پايان نامه سال، تا ۱۵ ارديبهشت ماه تمديد  ملی 

شد. 
بر اســاس فراخوان بیستمین جشــنواره ملی پایان نامه 
ســال، شــرکت کنندگان می توانند آثار خود را در سه 
بخش اصلی، ویژه و بین الملل تا 15 اردیبهشــت ماه به 

دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.
دانشــجویان و طالبی کــه در بازه زمانــی اول مهرماه 
1398 تا 15 مهرماه 1400 از پایان نامه خود در مقاطع 
تحصیالت تکمیلی دفــاع  کرده اند، می توانند با مراجعه 

به پایگاه اینترنتی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی به 
نشانی: isba.ir در این جشنواره شرکت کنند.

بر اســاس اعالم کمیته علمی بیستمین جشنواره ملی 
پایان نامه ســال، بخش اصلی این جشــنواره، شــامل 
حوزه هایی در شــش گروه: علوم پایه، کشاورزی و منابع 
طبیعی، هنر و معماری، فنی و مهندسی، علوم پزشکی و 
علوم انسانی است. در هر یک از این گروه ها، دانشجویانی 
کــه صرفاً در موضوعات زیر از پایان نامه خود دفاع کرده 

باشند، می توانند در این جشنواره شرکت کنند:
- گــروه علوم پزشــکی: نابــاروری و بیولــوژی تولید 
مثل، طب بازساختی و ســلول  درمانی، ارتقاء سالمت، 

اپیدمیولوژی، سرطان.
- گروه فنی و مهندسی: صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، 
حمل و نقــل ریلی، صنایع معدنی و فلزی، مهندســی 
صنایع، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات، مهندسی 

برق.
- گروه علوم پایه: زیست شناسی، زمین شناسی، شیمی.

- گروه علوم انســانی: ارتباطات، علــوم اجتماعی، زبان 
و  ادبیات فارسی، حقوق، اقتصاد، دین، فلسفه، مدیریت، 

روان شناسی و علوم تربیتی، علوم سیاسی، تاریخ.
- گــروه هنر و معماری: طراحی مــد و لباس، معماری 

ایرانی و اسالمی، هنر ایرانی و اسالمی.
- گروه کشــاورزی: گیاهــان دارویی، صنایــع غذایی، 

باغبانی.
بخش ویژه بیستمین جشنواره ملی پایان نامه سال.

در بخش ویژه این جشنواره، پایان نامه های نگارش شده 
در زمینه های علوم انسانی اسالمی، سیاست گذاری علم 
و فناوری، اقتصاد مقاومتی و تولید ملی و تاریخ شفاهی 

پذیرش می شوند.
بخش بین الملل جشنواره

این بخش، به دانشجویان غیرایرانی که پایان نامه های خود 
را با موضوع ایران تدوین کرده اند، اختصاص یافته است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان انتشــارات 
جهاددانشــگاهی، دریافــت اطالعات بیشــتر و تمامی 
مراحــل ثبت نــام شــامل تکمیــل فــرم و بارگذاری 
پایان نامه هــا، از طریــق پایگاه اطالع رســانی دبیرخانه 
جشــنواره به آدرس: www.isba.ir امکان پذیر است. 
عالقه مندان می توانند، در صورت نیاز، با شــماره تلفن: 

02166952727 تماس حاصل کنند.

15 اردیبهشت ماه: 

 آخرین مهلت ثبت نام در جشنواره 
كتاب سال دانشجویی

فراخوان بيست ونهمين جشنواره ملی کتاب سال 
دانشجويی، تا ۱۵ ارديبهشت  ماه تمديد شد. 

دانشــجویان مؤلــف و مترجــم فرصت دارنــد تا  15 
اردیبهشــت ماه، آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ملی 

کتاب سال دانشجویی ارسال کنند.
شرایط شرکت در جشنواره

 بر اســاس این فراخوان، دانشــجویان تمامی رشته ها 
 و مقاطــع تحصیلــی دانشــگاهی و طــالب ســطوح

2 و 3 می تواننــد آثــار خود را به تعــداد نامحدود و بر 
اســاس شرایط ذیل در شــش گروه اصلی، شامل: فنی 
و مهندســی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی و منابع 
طبیعی، علوم پزشکی و دامپزشکی، هنر و معماری، و دو 
بخش ویژه و بین الملل به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

بر این اســاس، همزمانی دوره تحصیل دانشجو با زمان 
چاپ و انتشــار اثر، دارا بودن مشخصات عمومی کتاب 
برای اثر منتشرشــده، داشــتن اعالم وصــول از وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی، انتشــار کتــاب از ابتدای 
ارسال  اینترنتی،  ثبت نام  پایان 1400،  ســال 1399 تا 
دو جلد از کتاب به دبیرخانه و ارســال نسخه ای از متِن 
زبان اصلی آثار ترجمه شــده، از جمله شرایط شرکت در 

جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی است.
همچنین دانش آموختگانی که حداکثر دو ســال پس از 
فارغ التحصیلی، کتاب خود را در بازه زمانی یادشــده به 
چاپ رســانده اند، نیز می توانند در این جشنواره شرکت 

کنند.

کتاب های الکترونیک ارسال شده به دبیرخانه جشنواره 
نیز باید دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 

باشند.
یادآور می شود که آثار دریافت شده بازگردانده نخواهند 
شــد و به آثار برگزیده ای که از ســوی بیش از یک نفر 
تألیف یا ترجمه شــده اند، صرفاً یک جایزه تعلق خواهد 

گرفت.
نحوه مشارکت ناشران

 براســاس ایــن فراخوان، ناشــران نیــز می توانند آثار 
دانشــجویی خود را بــه همراه فرم ثبت نــام اینترنتی، 



15 فروردین ماه 1401، سال بیست و هفتم ، شماره 41 

به دبیرخانه جشــنواره کتاب ســال دانشجویی ارسال 
کنند. در مراســم اختتامیه این جشــنواره، از ناشرانی 
که اهتمام جدی در نشــر آثار دانشــجویی داشته و بر 
اســاس مالک های دبیرخانه، بهترین شکل مشارکت را 

در جشنواره داشته اند، تجلیل خواهد شد.
بخش ویژه جشنواره

 این بخش، بــه موضوعات »اقتصــاد مقاومتی و تولید 
ملی«، »تاریخ شــفاهی«، »ادبیــات فولکلور« و »علوم 

انسانی اسالمی«  اختصاص دارد.
بخش بین الملل جشنواره

این بخش، به دانشــجویان خارجی، که در موضوع ایران 
کتاب نوشــته اند، اختصاص یافته اســت. موضوع ایران، 
ایرانی،  اندیشمندان  ایران شناسی،  مانند:  زیرموضوعاتی 

معماری و هنر ایرانی و ... را در برمی گیرد.
الزم بــه یــادآوری اســت که جشــنواره  کتاب ســال 
دانشجویی، هر ســال همزمان با هفته کتاب جمهوری 
اســالمی ایران و با هدف ایجاد نشــاط علمی در فضای 
دانشــگاهی کشور، شناســایی و حمایت از دانشجویان 
نوقلم و صاحب اندیشه، معرفی و تجلیل از ناشران فعال 
در زمینه آثار دانشجویی و تقویت روحیه تتبع و پژوهش 

دانشجویان  برگزار می شود.
بر اســاس این خبر، عالقه مندان باید پس از ثبت نام از 
 ،www.isba.ir  :طریق ســامانه اینترنتی بــه آدرس
دو نســخه از اصل اثر را به همراه فرم ثبت نام اینترنتی 
به آدرس پستی دبیرخانه جشــنواره در تهران،  خیابان 
انقالب، خیابان فخر رازی، خیابان شــهدای ژاندارمری، 
پــالک72، صندوق پســتی: ۱۱۶۳-۱۳۱۴۵ســازمان 
انتشــارات جهاددانشگاهی ارســال کنند و برای کسب 
اطالعات بیشــتر، با شــماره تلفن: 66952727 تماس 

بگیرند.

امکان ثبت نام جاماندگان آزمون 
دكتری وزارت بهداشت فراهم شد

جاماندگان  بــرای  ثبت نــام  مجــدد  مهلــت 
آزمــون پذيرش دانشــجو در مقطــع دکتری 
تخصصی)PH.D(و دکتری تخصصی پژوهشــی 
يا فناوری محور رشــته های علوم پايه پزشکی، 
دندان پزشکی  و  داروسازی  تخصصی،  و  بهداشت 

سال ۱۴۰۱ فراهم شد. 
مهلت ثبت نام برای شــرکت در آزمون پذیرش دانشجو 
در مقطــع دکتــری تخصصــی)PH.D( و دکتــری 
تخصصی پژوهشــی یا  فناوری محور رشــته های علوم 
پایــه پزشــکی، بهداشــت و تخصصی، داروســازی و 
دندان پزشــکی، روز یکشنبه 22 اســفند ماه 1400 از 
 طریق سایت مرکز ســنجش آموزش پزشکی به نشانی: 

https://www.sanjeshp.ir پایان یافت.

 بر اســاس اعالم مرکز سنجش آموزش  پزشکی، مهلت 
مجدد ثبت نام در آزمون دکتری وزارت بهداشــت سال 
1401 بــرای جاماندگان از ثبت نــام یا افرادی که قصد 
ویرایش اطالعات خود را دارند، از نیمه دوم اردیبهشت 

ماه فراهم خواهد شد.
طبــق تقویم اعالمــی وزارت بهداشــت، آزمون کتبی 

 )PH.D( پذیرش دانشــجو در مقطع دکتری تخصصی
و دکتری تخصصی پژوهشی یا  فناوری محور رشته های 
علوم پایه پزشــکی، بهداشــت و تخصصی، داروسازی و 
دندان پزشکی، روزهای دوم، سوم و چهارم تیر ماه برگزار 

خواهد بود.
همچنین امکان شرکت پذیرفته شدگان یا انصرافی های 
آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشــی رشته های 
علوم پایه پزشــکی، بهداشــت و تخصصی، داروسازی و 
دندان پزشکی سال 1400، در آزمون سال 1401 فراهم 

شد.
داوطلبان، برای شــرکت در آزمون پذیرش دانشجو در 
مقطع دکتری تخصصی و دکتری تخصصی پژوهشــی، 
صرفاً مجاز به انتخاب یکی از دوره های دکتری تخصصی 
یا پژوهشــی هســتند و باید در فرم ثبت نام نســبت به 

انتخاب یکی از آنها اقدام نمایند.
نیمســال آخر تحصیلی کارشناسی ارشد  دانشــجویان 
و دکتــری حرفه ای، با ارائه گواهــی مبنی بر فراغت از 
تحصیل تا تاریخ  31 شــهریور ســال آینــده، مجاز به 
شــرکت در این آزمون هســتند و داوطلبــان حداکثر 
مجــاز بــه ثبت نام در دو رشــته یــا مجموعــه )با در 
نظــر گرفتن مــدارک مــورد پذیرش آن رشــته( که 
 در دو نوبــت متفــاوت برگــزار می شــوند، هســتند.

ضمناً افرادی کــه تاریخ اعزام به خدمــت آنان قبل از 
اعالم قبولی دانشگاه است، الزم است که در تاریخ مقرر 
)مندرج در برگ اعزام( به خدمت اعزام شــوند. بدیهی 
اســت که در صورت قبولی در دانشگاه و دارا بودن سایر 
شــرایط و ضوابط، چنانچه داوطلبان طبق مقررات نظام 
وظیفه ترخیص شوند، می توانند ادامه تحصیل دهند؛ در 
غیر این صورت، غایب محســوب شــده و مجاز به ادامه 

تحصیل نخواهند بود.

  اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور  درباره :

تمدید مهلت ثبت نام متقاضيان آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره هاي 

فراگير دانشگاه آزاد اسالمي سال 1401 )نوبت اول(
به  طبیعت،  بهار  و  نو  سال  حلول  تبریک  مورخ 1400/12/23، ضمن  پیرو اطالعیه 
آزاد  دانشگاه  فراگیر  هاي  دوره  کارشناسي ارشد  در آزمون  ثبت نام  متقاضیان  اطالع 
اسالمي سال 1401 )نوبت اول( مي رساند که با توجه به تعطیالت نوروزی و به منظور 
فراهم نمودن تسهیالت بیشتر براي آن دسته از متقاضیانی که تا تاریخ 1400/12/28 
براي ثبت نام اقدام ننموده اند، ترتیبي اتخاذ گردیده است که بتوانند از روز یکشنبه 
مورخ 1401/01/14 لغایت روز شنبه 1401/01/20 نسبت به ثبت نام خود در این 
آزمون اقدام نمایند. متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس 
از مطالعه دقیق دفترچه راهنماي ثبت نام و فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد 

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

کرده اند،  دریافت  کدرهگیري  و  تکمیل  را  خود  ثبت نام  قباًل  که  متقاضیانی  ضمناً 
در صورت تمایل، می توانند در مهلت تعیین شده، نسبت به مشاهده و ويرايش 

اطالعات ثبت نامي خود اقدام نمایند.

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی

 TOEFL ــر ــی نظیـ ــای بین المللـ ــركت در آزمون هـ ــان شـ ــاع متقاضیـ ــه اطـ بـ
GRE،IELTS ، و ... می رســـاند بـــا توجـــه بـــه وجـــود تعـــدادی افـــراد و 
شـــركت های ســـود جـــو كـــه  بـــا تبلیغـــات و وعده هـــای واهـــی مبنـــی بـــر 
ـــرداری  ـــه كاهب ـــدام ب ـــب  اق ـــخصات داوطل ـــا مش ـــر، ب ـــورد نظ ـــدارك م ـــذ م اخ
و اخـــذ مبالـــغ قابـــل توجهـــی از ایـــن افـــراد می نماینـــد، ایـــن ســـازمان بـــه 
عنـــوان ناظـــر آزمون هـــای  بین المللـــی در كشـــور، ضمـــن برخـــورد قانونـــی 
و معرفـــی ایـــن مراكـــز بـــه مراجـــع قضائـــی، مـــوارد ذیـــل را  بـــرای اطـــاع 

ــد: ــادآوری می نمایـ ــان یـ متقاضیـ
1 -  تنهـــا مداركـــی از طریـــق ایـــن ســـازمان مـــورد گواهـــی و تأییـــد قـــرار خواهنـــد 
ـــزاری آن را  ـــازمان مجـــوز برگ ـــن س ـــون از ســـوی ای ـــًا مجـــری آزم ـــه قب ـــت ك گرف
ـــایت  ـــق س ـــه از طری ـــه وج ـــت هرگون ـــل از پرداخ ـــذا قب ـــد؛ ل ـــوده باش ـــت نم دریاف
ســـازمان ســـنجش آمـــوزش كشـــور )بخـــش آزمون هـــای بین الملـــل( نســـبت 

ـــد. ـــل نمایی ـــان حاص ـــز اطمین ـــودن مرك ـــاز ب ـــه مج ب
ـــد  ـــورد خواه ـــون برخ ـــر قان ـــوند براب ـــف ش ـــب تخل ـــه مرتك ـــی ك ـــا داوطلبان 2 - ب
شـــد و مشـــخصات آنـــان در فهرســـت متخلفـــان آزمون هـــای ایـــن ســـازمان 
ـــركت در  ـــال از ش ـــا 10 س ـــان از 2 ت ـــن داوطلب ـــً ای ـــت. ضمن ـــد گرف ـــرار خواه ق
ـــروم  ـــت، مح ـــر آن اس ـــا ناظ ـــد ی ـــزار می نمای ـــازمان برگ ـــن س ـــه ای ـــی ك آزمون های
ـــدام  ـــت اق ـــول محرومی ـــان در ط ـــه متخلف ـــی ك ـــن در صورت ـــد. همچنی ـــد ش خواهن
بـــه ثبت نـــام در یكـــی مراكـــز نماینـــد، در هـــر مرحلـــه از مراحـــل آزمـــون از 

ـــد. ـــد آم ـــل خواه ـــه عم ـــری ب ـــون جلوگی ـــان در آزم ـــركت آن ش

ـــتی  ـــوده و بایس ـــن ب ـــت قوانی ـــه رعای ـــف ب ـــا موظ ـــزاری آزمون ه ـــز برگ 3 - مراك
ـــان  ـــوز آن ـــف،  مج ـــورت تخل ـــد و در ص ـــودداری نماین ـــراد خ ـــن اف ـــام ای از ثبت ن

ــردد. ــو می گـ لغـ
4 - داوطلبانـــی كـــه بـــا جعـــل مـــدارك هویتـــی ســـعی در گمـــراه نمـــودن 
ـــس از  ـــی پ ـــان )حت ـــف آن ـــد و تخل ـــركت كنن ـــد و در آن ش ـــون نماین ـــان آزم مجری
ـــدارك  ـــا، م ـــزاری آزمون ه ـــررات برگ ـــر مق ـــردد، براب ـــات گ ـــدرك ( اثب ـــت م دریاف
مربـــوط بـــه آنهـــا باطـــل و از شـــركت در آزمون هـــا بـــه مـــدت 2 تا10ســـال 
ـــی  ـــناد دولت ـــه اس ـــر گون ـــل ه ـــه جع ـــه اینك ـــه ب ـــا توج ـــد و ب ـــد ش ـــروم خواهن مح
ـــر  ـــی، براب ـــب اصل ـــای داوطل ـــه ج ـــردن ب ـــول و شـــركت ك ـــند مجع ـــتفاده از س و اس
قانـــون مجـــازات اســـامی )تعزیـــرات مصـــوب 1375( جـــرم تلقـــی می شـــود و 
ـــرای   ـــان ب ـــروه از متخلف ـــن گ ـــت، ای ـــد داش ـــراه خواه ـــه هم ـــری ب ـــازات كیف مج

صـــدور احـــكام قضائـــی بـــه مراجـــع قضائـــی معرفـــی می گردنـــد.
ـــای  ـــاز آزمون ه ـــب امتی ـــات صاح ـــن مؤسس ـــاس قوانی ـــه براس ـــود ك ـــادآور می ش ی
ــط  ــخصَا توسـ ــتی شـ ــا بایسـ ــام آزمون هـ ــل ثبت نـ ــه مراحـ ــی، كلیـ بین المللـ
ـــام،  ـــرایط ثبت ن ـــت ش ـــدم رعای ـــورت ع ـــود و در ص ـــام ش ـــی انج ـــخص متقاض ش
ـــورت  ـــد و در ص ـــد آم ـــل خواه ـــه عم ـــت ب ـــون ممانع ـــی در آزم ـــركت متقاض از ش
ـــودجو  ـــركت های س ـــا ش ـــراد ی ـــا اف ـــه ب ـــن زمین ـــف در ای ـــه تخل ـــاهده هرگون مش
كـــه بـــه روش هـــای مختلـــف اقـــدام بـــه ثبت نـــام متقاضیـــان در آزمون هـــای 

بین المللـــی می نماینـــد برخـــورد قانونـــی خواهـــد شـــد.

نو  پیرو اطالعیه هاي مورخ 1400/12/08 و 1400/12/20، ضمن تبریک حلول سال 

و فرا رسیدن بهار طبیعت، به اطالع متقاضیان ثبت نام در آزمون کارشناسي ارشد 

دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور سال ۱۴۰۱ )نوبت بيست و دوم( مي رساند که با 

توجه به تعطیالت نوروزی و به منظور مساعدت با متقاضیانی که تا تاریخ 1400/12/25 

براي ثبت نام اقدام ننموده اند، ترتیبي اتخاذ گردیده است که بتوانند از روز یکشنبه مورخ 

1401/01/14 لغایت روز شنبه 1401/01/20 نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام نمایند. 

متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه 

راهنماي ثبت نام و اصالحات مندرج در اطالعیه مورخ 1400/12/20 و فراهم نمودن 

مدارک و اطالعات مورد نیاز، به درگاه اطالع رساني این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت نام 

در آزمون مذکور اقدام نمایند.

ضمناً متقاضیانی که قباًل ثبت نام خود را تکمیل و کدرهگیري دریافت کرده اند، در صورت 

تمایل، می توانند در بازه زمانی اعالم شده، نسبت به مشاهده و ويرايش اطالعات 

ثبت نامي خود اقدام نمایند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

  اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور  درباره:

تمدید مهلت ثبت نام )مرحله دوم( متقاضيان آزمون 
كارشناسي ارشد دوره هاي  فراگير دانشگاه پيام نور  

سال 1401 )نوبت بيست و دوم(
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مثبت فکر كنيد و مثبت عمل كنيد 
ــتن، مثبت  ــاد زیس ــودن و ش ــاد ب ــادی و ش ــۀ ش الزم
اندیشــی و جســت و جــوی خوبــی هــا و زیبایــی هــا و 
ایجــاد تعــادل در زندگــی اســت. هرگــز اجــازه ندهیــد 
کــه افــکار منفــی، چــون موریانــه هایــی، ریشــه هــای 
مســّرت و شــادکامی زندگی تــان را از بیــن ببرنــد و بــر 
شــما مســلط شوند.انســان بــا نگــرش منفــی بــه دنیــا، 
ــی  ــن و حالت ــرده، غمگی ــه ای افس ــز روحی ــزی ج چی
خشــمگینانه نــدارد و ایــن نگــرش منفــی، تخریــب گــر 
روح و جســم انســان و جامعــه اســت؛ البتــه اشــخاص 
ــم  ــت ه ــه مثب ــت نمی اندیشــند، بلک ــط مثب ــاد فق ش
عمــل مــی کننــد. بــرای شــاد بــودن و شــاد زیســتن، 
ــد افــکار خــود را عــوض کنیــد، امــا منتظــر از راه  بای
ــه  ــر چگون رســیدن احساســات نباشــید. افــراد شــاد ب
ــرل  ــود کنت ــیدن خ ــه اندیش ــردن و چگون ــل ک عم
مســتقیم دارنــد و آنچــه را کــه احتیــاج دارنــد، طلــب 
ــوالً از  ــا معم ــت ه ــه نعم ــور ک ــان ط ــد. هم می کنن
ــردن  ــکایت ک ــد، از ش ــن نمی افتن ــه زمی ــمان ب آس
نیــز چیــزی عایــد انســان نمــی شــود؛ پــس بــه جــای 
ــود  ــای خ ــته ه ــال خواس ــه دنب ــردن، ب ــکایت ک ش

ــر نکــردن،  ــدن و تغیی ــت مان ــد کــه ثاب ــد و بدانی بروی
ــف همــۀ قوانیــن طبیعــت اســت. مخال

از اشتباهات خود درس بگيرید
 از وقتتــان تــا کنــون بــه خوبــی اســتفاده نکرده ایــد؟ 
ــان  ــد ؟ درصدهایت در مطالعــه دروس کوتاهــی کرده ای

در آزمون هــای آزمایشــی کــم شــده اســت؟
ــن  ــت که ای ــف اس ــم. حی ــول داری ــم قب ــا ه ــه، م بل
دوران ارزشــمند بــه هــدر بــرود؛ امــا، در عیــن 
ــد کــه اشــتباهاتتان باعــث  ــد اجــازه بدهی حــال، نبای
دلســردی و نــا امیــدی شــما شــوند؛ زیــرا ایــن 
تجربــه  راه هــای کســب  در حقیقــت  اشــتباهات، 
هســتند؛ فرصت هایــی هســتند کــه بــه شــما گوشــزد 
ــدن  ــد صــدای تپی ــم می توانی ــوز ه ــه هن ــد ک می کنن
ــه  ــه دارد. ب ــوز ادام ــی هن ــنوید و زندگ ــان را بش قلبت
قــول نویســنده اي، »آدم بدبیــن در هــر فرصتــی، 
ــر  ــن در ه ــوش بی ــا آدم خ ــد، ام ــکالت را می بین مش

مشــکلی، فرصتــی را مــی بینــد !«  
ــوردن  ــت خ ــازه شکس ــود اج ــه خ ــد ب ــع، نبای در واق
ــچ  ــه هی ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــت ب ــد. شکس بدهی

ــی  ــا دلیل ــید ی ــد نرس ــود نخواهی ــدف خ ــه ه گاه ب
ــن  ــود دارد.مطمئ ــدف وج ــیدن از ه ــت کش برای دس
ــرای  ــه هــدف خــود نرســیده اید، ب ــر ب باشــید کــه اگ
ــه بیشــتری  ــن و تجرب ــه تمری ــه  شــما ب آن اســت ک

ــوید. ــلیم نش ــس تس ــد؛ پ ــاج داری احتی

از رویارویی با مشکالت فرصت بسازید 
ــع،  ــی اســت، و در واق ــدون مشــکل، بی معن زندگــی ب
همــه آن چیــزی کــه در نظــر مــا خــوب جلــوه 
می کنــد، زاییــده مشــکالتی اســت کــه بــا آنهــا دســت 
ــد  ــما می توان ــکالت ش ــم. مش ــرم می کنی ــه ن و پنج
یــک فرصــت باشــد؛ پــس در هیــچ شــرایطی نپذیریــد 
ــودن  ــده ب ــن زن ــه آخــر خــط رســیده اید. همی ــه ب ک
ــت. از  ــکرگزاری اس ــرای ش ــه ب ــن بهان ــما، بزرگتری ش
ــا  ــده هســتید و می توانیــد ایــن زندگــی را ب اینکــه زن
نــگاه درســت خــود بــه شــادمانی و نشــاط بگذرانیــد، 

ــید.  خوشــحال باش

انتقاد پذیر باشيد
انتقــاد در ماهیــت خود نکتــه مثبتی اســت و درک این 

درک زیبایی زندگے
 و راه های رسیدن به آن

از سالی که  با آن آشنا هستند و حداقل در برهه هايی  از کنکوری ها  »اندوه« واژه ای است که بسياری 
برای کنکور درس می خوانند، گرفتار آن می شوند؛ زمانی که حس می کنند با توجه به تالششان، نتيجه 
مورد نظر خود را کسب نکرده  يا از اميدها و آرزوهايشان فاصله گرفته اند و احتمال رسيدنشان به آنچه 
می خواهند به آن نائل شوند، کم است. در اين زمان ها چه بايد کرد؟ زمان هايی که يک نوجوان ۱8 ساله 

احساس می کند که شور زندگانی در او کم رنگ شده است. 
پيش از هر چيز بايد بدانيد انسان های زيادی هستند که سختی های زيادی را متحمل شده يا به بيماری های 
مهلکی مبتال شده اند. بسياری از اين افراد در طول سال ها به تجربه هايی رسيده اند که ارمغان و دستاورد 

آن »درک زيبايی زندگی« بوده است. نکته های زير، راه های رسيدن به همين درک زيبايی است. 
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ــر از آن، تحــول  ــر و، مهم ت ــرای تغیی موضــوع، راه را ب
ــای  ــی از موفقیت ه ــرا بخش ــد؛ زی ــوار میکن ــما هم ش
ــر  ــان ب ــا منتقدانت ــما ب ــورد ش ــوه برخ ــه نح ــما ب ش
می گــردد. گاه دوســتان و همــکاران شــما دســت 
زدن بــه کارهایــی را بــه شــما گوشــزد می کننــد کــه 
انجــام  آنهــا می توانــد باعــث پیشــرفتتان گــردد؛ بــرای 
ــه  ــه ب ــد ک ــما می خواه ــی از ش ــی کس ــال، وقت مث
جــای برخوردهــای خشــن، بــا گشــاده رویــی و لبخنــد 
ــاد زدن،  ــای فری ــه ج ــوید، و ب ــرو ش ــران روب ــا دیگ ب
ــاف نباشــید،  ــی ب ــه منف ــا اینک ــد ی ــت کنی آرام صحب
مطمئــن باشــید کــه شــما را بــه ســمت شــادی بیشــتر 
هدایــت می کنــد. اطمینــان داشــته باشــید کــه 
ــان  ــید  خودت ــران می بخش ــه دیگ ــادی را ب ــی ش وقت
نیــز از آن بی نصیب نمی مانیــد. در ضمــن، بخــش 
عمــده ای از تــالش و همــت شــما بایــد ایــن باشــد کــه 
خودتــان را بشناســید و در عیــن حــال بــرای خودتــان 
احتــرام قائــل شــوید. وقتــی بــه ایــن مرتبــه رســیدید، 
ــت،  ــد گرف ــتباه نخواهی ــراد اش ــا ای ــاد را ب ــر انتق دیگ
بلکــه از آن بــه عنــوان شــانس یــا دریچــه ای بــه ســوی 

ــد.  ــاد می کنی ــی ی ــرفت و تعال پیش

قدرشناس باشيد 
بــرای همــه مــا موقعیت هــای زیــادی بــرای قدردانــی 
کــردن وجــود دارد؛ فقــط کافــی اســت از افــراد 
بســیاری کــه مــا را یــاری کــرده ، دلگــرم کــرده  و بــه 
ــکالت،  ــا مش ــدن ب ــرای جنگی ــه ب ــد ک ــا آموخته ان م
ــاز کنیــم و شــروع کنیــم، ممنــون باشــیم.  درهــا را ب
مهم تــر از همــه، اگــر شــما بــه خاطــر خــود زندگــی، 
ــد  ــان خواه ــما هم ــی ش ــید، زندگ ــناس باش ــدر ش ق
ــه ایــن حــرف  شــد کــه مایلیــد باشــد. شــاید شــما ب
بخندیــد، امــا بــاور کنیــد کــه همیــن نــوع نــگاه شــما 
بــه زندگــی، تأثیــری جــدی بــر اتفاقــات و رخدادهایــی 
ــد، و در  ــش می آی ــان پی ــیر زندگی ت ــه در مس دارد ک
نهایــت، از اینکــه می بینیــد ایــن همــه شــادی، عشــق 

ــد.  ــب می کنی ــت، تعج ــار شماس ــی در کن و خوب
 

ورزش كنيد 
ورزش کنیــد. ورزش حالــت ذهنــی افــراد را تــا حــدی 
ــیمیایی  ــاده ش ــزان دو م ــر می ــتن ب ــر گذاش ــا تأثی ب
بهبــود  بــدن  در  »اندروفیــن«  و  »کورتیــزول« 
آرام ســازی  تمریــن  و  عمیــق  تنفــس  می بخشــد. 

عضــالت نیــز در شــادی انســان مؤثــر 
است.  

موسيقی شاد گوش كنيد  
از گــوش دادن بــه هــر نــوع موســیقی 
ــه  ــه خصوص ب ــد؛ ب ــن بپرهیزی غمگی
ندهیــد؛  گــوش  رپ  موســیقی های 
زیــرا موســیقی رپ، بــا دیــد منفــی بــه 
ــان،  شــرایط اجتماعــی و سیاســی جه
بــه شــدت روحیــه شــما را تحــت تأثیر 
ــه  ــبت ب ــما را نس ــد و ش ــرار می ده ق
هــر کــس و هــر چیــز بدبیــن می کنــد؛ 
بــه  موســیقی های شــاد  در عــوض 
ــوش  ــق گ ــعرهای عمی ــا ش ــه ب و البت
دهیــد؛ یــا اگــر بــه چنیــن موســیقی اي 
ــاد  ــیقی های ش ــد، موس دسترســی نداری

ــی کالم گــوش کنیــد. ب

زندگی بدون مشکل، بی معنی است، و در واقع، همه آن چيزی كه در نظر ما خوب جلوه 
می كند، زایيده مشکالتی است كه با آنها دست و پنجه نرم می كنيم

موسيقی رپ، با دید منفی به شرایط اجتماعی و سياسی جهان، به شدت روحيه شما را تحت 
تأثير قرار می دهد و شما را نسبت به هر كس و هر چيز بدبين می كند
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اولين گروه 
ــی  ــود؛ حت ــم ب ــیار مه ــش بس ــدش برای ــت فرزن موفقی
ــای  ــی از روزنامه ه ــرم اول، در یک ــات ت ــد از امتحان بع
ــا در  ــالش آنه ــرای ت ــه ب ــار  از کادر مدرس کثیراالنتش
کســب نتایــج خــوب فرزنــدش تشــکر کــرده بــود؛ امــا 
در خانــه فضــای مثبتــی حاکــم نبــود. او بــا همســرش 
مشــکل داشــت و  بــا هــم کنــار نمی آمدنــد و متأســفانه 
در دعواهــا و اختالفاتشــان از بچه هــا می خواســتند کــه 
ــه  ــک ب ــر ی ــادر، ه ــدر و م ــع پ ــد؛ در واق ــاوت کنن قض
نوعــی می خواســتند کــه فرزنــدان  طــرف او را بگیرنــد و 
در ایــن دادگاه، کــه احســاس و عاطفــه حکــم می کنــد، 

پیــروز میــدان باشــند.
وقتــی گلــه فرزنــدش را از ایــن جریــان برایــش گفتــم و 
اینکــه بــه خاطــر جــّو نامناســب خانــه نمی توانــد تمرکــز 
ــت،  ــرده اس ــدا ک ــی پی ــت تحصیل ــد و اف ــته باش داش
متعجــب نگاهــی بــه مــن انداخــت و گفــت: اما مــن همۀ 
شــرایط را بــرای موفقیــت او فراهــم کــرده ام. وي معتقــد 
بــود کــه اختالفــات وی بــا همســرش، هیــچ ربطــی بــه 
ــی را  ــدش قــدر زحمــات و پول ــدارد و فرزن فرزندشــان ن

ــد !  ــد، نمی دان ــرج می کن ــش خ ــرای موفقیت ــه او ب ک

دومين گروه
 »مریم! بخوان.«

ایــن تنهــا جملــه ای اســت کــه مــن در خانــه می شــنوم. 

ــاب  ــه کت ــد ب ــوری بای ــک کنک ــه ی ــد ک ــر می کنن فک
ســنجاق شــده باشــد! اگــر حوصلــه ام ســر رفتــه باشــد 
و از آنهــا بخواهــم کــه یــک ســاعتی بیــرون برویــم یــا 
خــدای نکــرده تلویزیــون ببینــم، انــگار مرتکــب گناهــی 
ــر  ــد: »مگ ــب می گوین ــا تعج ــده ام و ب ــودنی ش نابخش

کنکــوری نیســتی؟!«
و وقتــی کــه از خســتگی ام می گویــم و اینکــه مشــاورمان 
ــا ســه ســاعت اســتراحت  ــد هفتــه ای دو ی هــم می گوی
کنیــد، انــگار کــه کفــر شــنیده باشــند، بــا  خشــم و قهر 
ــه  ــود بهان ــتیم؛ بی خ ــا هس ــو، م ــاور ت ــد: »مش می گوین

نیــاور! ایــن یــک ســال فقــط بایــد درس بخوانــی.« 
ــردش را  ــون و گ ــدن تلویزی ــق دی ــط ح ــاال کاش فق ح
نداشــتم، مــن حتــی از داشــتن یــک خــواب راحــت نیــز 
محرومــم. شــاید بــاور نکنیــد، امــا گاهــی اوقــات کــه بــا 
ــه در مدرســه  ــده دار را ک ــره ای خن شــور و شــوق، خاط
اتفــاق افتــاده اســت، بــرای والدینــم تعریــف می کنــم، بــا 
کالم بــی تفــاوت یکــی از آنهــا روبرو می شــوم کــه: »حاال 
درس هایــت را خوانــده ای کــه آن قــدر خوشــحالی؟!« یــا 
» بهتــر نیســت بــه جــای اینکــه الکــی خــوش باشــی، 

بــروی ســراغ َدرســت؟!« 
از طــرف دیگــر، مــدام بــا اقــوام دور و نزدیــک مقایســه 
ــورم  ــا را می خ ــه آنه ــرکوفت درس و رتب ــوم و س می ش
و اینکــه خانواده هایشــان نیمــی از زحمــت والدیــن مــرا 
هــم بــرای موفقیــت آنهــا نکشــیده اند، امــا بچه هایشــان 

ــد و مــن قــدر هزینــه ای کــه می کننــد  نتیجــه گرفته ان
و زحمتــی را کــه می کشــند نمی دانــم، و خالصــه 
پرداختــن بــه هــر چیــزی و انجــام هــر کاری جــز درس 

خوانــدن، بــرای مــن ممنــوع اســت.
ــر  ــه زودت ــر چ ــه ه ــم ک ــا می کن ــر روز دع ــتش ه راس
ــواده ام  ــه خان ــی ک ــن زندان ــن از ای ــم و م ــور بدهی کنک

ــم ! ــدا کن ــات پی ــد، نج ــت کرده ان ــم درس برای

سومين گروه 
ــت  ــد و گف ــدش آم ــه فرزن ــن کارنام ــرای گرفت ــی ب وقت
نمی دانــد کــه ســال چنــدم اســت، مبهــوت مانــدم ؛ یعنی 
اولــش فکــر کــردم کــه اشــتباه شــنیده ام، و بعــد گفتــم 
ــره ای  ــا چه ــی ب ــا وقت ــد؛ ام ــاً شــوخی می کن ــه حتم ک
ــد  ــاً نمی دان ــه واقع ــت ک ــته گف ــی خس ــدی و صدای ج
کــه فرزنــدش ســال یازدهــم یــا دوازدهــم اســت، بهــت 
ــرای  ــود و او ب ــم ب ــدش کالس دوازده ــدم. فرزن زده ش
ــود؛  ــاه مراجعــه کــرده ب ــه آذر م ــه ماهان گرفتــن کارنام
ــم  ــدش ســال دوازده ــه فرزن ــوز نمی دانســت ک ــا هن ام
اســت و از تابســتان، مــا او را یــک کنکــوری بــه حســاب 
می آوریــم. حــاال بیشــتر معنــی حرف هــای فرزنــدش را 
می فهمیــدم؛ اینکــه فضــای خانــه همیشــه شــلوغ اســت 
ــد  ــه مــی رود، نمی دان ــه خان و هــر روز کــه از مدرســه ب
کــه چــه چیــزی انتظــارش را می کشــد و آیــا قــرار اســت 
کــه بــه مهمانــی برونــد یــا مهمــان برایشــان می آیــد، و 

پدر و مادر عزیز !

ما را دریابید !
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وقتــی هــم کــه بــه ایــن شــرایط معتــرض می شــود، در 
ــی،  ــک روز درس نخوان جــواب می شــنود کــه: »حــاال ی
ــو  ــر درس ت ــه خاط ــه ب ــود ک ــود؛ نمی ش ــه می ش چ
ــی  ــا بهمان ــی ی ــه فالن ــم! ب ــل کنی ــز را تعطی ــه چی هم
ــم«، و  ــا نمی آیی ــد ی ــه نیای ــم ک ــر بگویی برمی خــورد اگ
خالصــه تنهــا چیــزی کــه ایــن وســط مهــم نیســت او 

و کنکــورش هســت.

چهارمين گروه 
خــوب می داننــد کــه والدیــن و خانــواده، نقــش مهمــی 
در آرامــش فرزنــد کنکوری و پیشــرفت تحصیلــی او دارد. 
آنهــا می داننــد کــه بایــد براســاس توانایی هــای فکــری 
ــا وی  ــد، ب ــراغ دارن ــود س ــد خ ــه از فرزن ــمی ک و جس
همراهــی کننــد؛ نــه اینکــه یکبــاره در ایــن چنــد مــاه، 
انتظارات شــخصی و شــخصیتی خویش را در فرزندشــان 
پی جویــی کننــد. گفته انــد کــه مــرز بیــن خــوش بینــی 
و بدبینــی، »واقــع گرایــی« اســت؛ بنابرایــن، بــا توجــه به 
توانایی هــای واقعــی فرزندشــان، در مواجهــه بــا کنکــور، 
ــوان از او  ــد ت ــش از ح ــد و بی ــه می کنن ــالش صادقان ت
انتظــار و توقــع ندارنــد؛ چــرا کــه کمال گرایــی، ســبب از 
دســت دادن اعتمــاد بــه نفــس فرزندشــان می شــود و در 
نتیجــه، وی فاقــد انگیــزه الزم بــرای دســتیابی بــه اهداف 

خــود خواهــد شــد.
از ایــن رو، در ســاعات خاصــی که پرانرژی تــر و کارآمدتر 
ــری را از  ــت بهره گی ــه نهای ــد ک ــت، از او می خواهن اس
زمــان داشــته باشــد؛ زیــرا عمــده شکســت دانش آمــوزان 
ایــن دوره، بــه دلیــل خــواب و اســتراحت نیســت، بلکــه 
ــداری و  ــان بی ــد از زم ــتفاده مفی ــدم اس ــر ع ــه خاط ب

ســرحالی اســت!
بــرای  احساسشــان  و  تلّقــی  کــه  می داننــد  آنهــا 
فرزندشــان بســیار مهــم اســت؛ بــه همین خاطر، نســبت 
ــد؛  ــی دارن ــای وي برداشــت مثبت ــه مدرســه و معلم ه ب
چــرا کــه اگــر جــز ایــن باشــد، او نیــز بــا همانندســازی از 
ایــن احســاس، عمــالً زمــان حضــور در محــل تحصیل را 

بیهــوده تلقــی خواهــد کــرد. 
تشــویق و قدردانی شــان از فعالیت هــای وي نیــز دقیــق 
ــا  ــه حمایت ه ــن دوره ب ــت. او در ای ــاور اس ــر ب و از س
ــوق  ــالع و ش ــاج دارد و اط ــه احتی ــای روزان و موفقیت ه
ــز،  ــدت وی نی ــاه م ــی و کوت ــای آن ــن از موفقیت ه والدی
ــر  ــی، مصمم ت ــای ترق ــن پله ه ــا آخری ــود ت او را در صع

خواهــد ســاخت.
ــا وي همــراه واقعــی هســتند؛ از همیــن رو، آنهــا نیــز  ب
ــد  ــان می گنجانن ــای خانوادگی ش ــه را در برنامه ه مطالع
تــا فرزندشــان ببینــد کــه مطالعــه کتــاب، روزنامــه یــا 
مجلــه را بــه برنامه هــای تلویزیــون ترجیــح می دهنــد و 
تفریــح و ســرگرمی، رفــت و آمدهــا، نــوع تغذیــه و ســایر 
ــائل  ــا و مس ــاس اولویت ه ــی براس ــای خانوادگ فعالیت ه
مربــوط بــه او تنظیــم می شــود، و ایــن یعنــی بــا رفتــار 
و کردارشــان،  انگیــزه یادگیــری را در وي دوچنــدان 
می کننــد و بدیــن ترتیــب عمــاًل او را در مســیر موفقیــت 

ــد. ــرار می دهن ق
آنهــا از فرزندشــان  می خواهنــد کــه در یــک دوره 
ــون  ــرا آزم ــد؛ زی ــر شــرکت کن ــون آزمایشــی معتب آزم
کــه  اســت  اهرم هایــی  بهتریــن  از  آزمایشــی، یکی 
فرزنــدان بــه هیــچ روی نبایــد نســبت بــه آن اهمــال یــا 
در پــاره ای از آنهــا غیبــت کننــد؛ چــرا کــه دقایــق تمرکز 
در جلســه آزمــون و بررســی بالــغ بــر پنــج هــزار تســت 
در طــول دوره و آشــنایی بــا اســلوب و چارچــوب آزمــون 
اصلــی و تکــرار آن، چیــزی نیســت کــه اهمیــت و ارزش 

آن نیــاز بــه توضیــح داشــته باشــد.
در دوره ای کــه مغــز پــرکار و فعــال اســت، نیــاز 
ــال  ــح اعم ــق تفری ــه از طری ــم دارد ک ــت ه ــه مراقب ب
می شــود؛ وگرنــه فعالیــت بــاالی علمــی، خســتگی 
ــد و  ــل می کن ــراه دارد و روح را کس ــه هم ــی را ب عصب
در نتیجــه باعــث افزایــش اشــتباه و خطــا در یادگیــری 
ــن،  ــته از والدی ــن دس ــر، ای ــن خاط ــه همی ــردد؛ ب می گ
درصــد بســیار کمــی از زمــان خــود را در ایــن دوره بــه 
تفریــح خانوادگــی در طــول هفتــه اختصــاص می دهنــد. 
آنهــا در نظــر دارنــد کــه تفریــح لزومــاً بــه معنــای ســفر 
رفتــن  یــا گــردش خــارج از شــهر نیســت، بلکــه بــازی 
و شــوخی کــردن بــا فرزنــدان و شــام خــوردن در بیــرون 
از خانــه نیــز می توانــد آرامــش و شــادی را بیــن اعضــای 

ــه وجــود آورد. ــواده ب خان
ــدن  ــحالی و خندی ــه خوش ــد ک ــان معتقدن روان شناس
ــای  ــه تنش ه ــی تخلی ــت، نوع ــات فراغ ــی در اوق طبیع
ــرد را از کســالت، خســتگی  ــی محســوب شــده و ف روان
ــدرت  ــه، ق ــی آورد و در نتیج ــرون م ــره بی ــج روزم و رن
ــی و  ــاس راحت ــد و احس ــتر می کن ــری او را بیش یادگی

ــی آورد. ــان م ــه ارمغ ــز ب ــش وي را نی آرام
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»ســه هفتــه اســت کــه يــک بنــد درس 
ــم، امــا هيــچ فايــده ای نداشــته اســت.  می خوان
ــه داده ام،  ــن هفت ــه اي ــی ک ــون آزمايش در آزم
ــرازم، در  ــی ت ــته ام و حت ــرفتی نداش ــچ پيش هي
مقايســه بــا قبــل، پايين تــر آمــده اســت. اصــاًل 
ــر  ــه راه ت ــم رو ب ــدم، وضع ــی درس نمی خوان وقت
ــی  ــون آزمايش ــه آزم ــه نتيج ــروز ک ــود. از دي ب
جديــد را گرفتــه ام، نــا اميــد و افســرده شــده ام. 
گاهــی فکــر می کنــم کــه شــايد بــه مــن درس 
خوانــدن نيامــده اســت و بايــد دور درس خواندن 

را خــط بکشــم !«
ــی از ایــن قبیــل را هــر ســال از دانش آمــوزان  حرف های
ــی  ــنوم؛ جوانان ــوری می ش ــوزان کنک ــژه دانش آم ــه وی ب
کــه می گوینــد بــا وجــود درس خوانــدن و تالشــی 
بی وقفــه در روزهــای گذشــته، نتوانســته اند نتیجــه 
خــوب یــا کمــی دلگــرم کننــده کســب کننــد و بــرای 
همیــن مأیــوس شــده اند و می خواهنــد درس و مطالعــه 

را رهــا کننــد. 
ایــن دســته از دوســتان تصــور می کننــد کــه  دو یــا ســه 
هفتــه درس خوانــدن، بایــد بــار کوتاهی هــای چنــد ماهــه 
ــی  ــردوش کشــد و خیل ــا را ب ــاله آنه ــد س ــی چن ــا حت ی
ــوزی  ــش آم ــم دان ــم بگوی ــد. می خواه ــه بگیرن زود نتیج
ــه صــورت مفهومــی درس  کــه مــدت کوتاهــی اســت ب
ــد و در ســال های قبــل هــم آزمــون سراســری  می خوان
مــورد توجهــش نبــوده اســت و  در دروس پایــه اشــکال 
ــرای  ــر اســت، و ب ــد پیشــرفتش کندت اساســی  دارد، رون
رســیدن بــه تــراز و رتبه هــای بهتــر، بایــد بیشــتر تــالش 
کنــد؛ پــس بایــد اول دقــت کنیــد کــه ایــن دیــر بــازده 

بــودن، منطقــی اســت. 
ــر و  ــی زودت ــرای بازده ــی ب ــوان راهکارهای ــه می ت البت
ــه تعــدادی از آنهــا  ــر پیشــنهاد داد کــه در اینجــا ب بهت

اشــاره می شــود:

صبور باشيد
ــد  ــه تن ــه گ ــت ک ــرو آن نیس ــد: »ره ــم گفته ان از قدی
ــته و  ــه آهس ــت ک ــرو آن  اس ــته رود ره ــي آهس و گه
پیوســته رود.« درس خوانــدن بــرای کنکــور جــزو اهداف 
بلنــد مــدت اســت و موفقیــت در آن، بــه صبــر، تــالش، 

پشــتکار و روحیــۀ خســتگی ناپذیــری نیــاز دارد.
در واقــع شــما در ایــن راه بایــد آهســته، ولــی پیوســته 
حرکــت کنیــد و پیوســته بــودن، اهمیــت خاصــی دارد. 
ــد و  ــته باش ــان داش ــما نوس ــدن ش ــد درس خوان نبای
ــا تمــام  ــاه را ب ــه ای باشــد کــه یــک مــدت کوت ــه گون ب
توانتــان درس بخوانیــد. بعــد، چیــزی موجــب ناامیــدی 
یــا دلســرد شــدن شــما شــود و مدتــی ســاعات مطالعــه 
شــما کاهــش پیــدا کنــد و پــس از مدتــی دوبــاره یــک 

ــاز هــم افــت کنیــد. هفتــه خــوب درس بخوانیــد و ب
ــی  ــه خوب ــری نتیج ــون سراس ــد در آزم ــر می خواهی اگ
کســب کنیــد، بایــد حتــی اگــر مدتــی، اوضــاع بــر وفــق 
مرادتــان نبــود و علــی رغــم زیــاد درس خوانــدن، بــازده 

مطالعه مثر بخش 
چگونه است؟
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نداشــتید، حوصلــه بــه خــرج دهیــد؛ زیــرا ایــن دوران بــا 
صبــر و پشــتکار شــما تمــام خواهــد شــد، و اگر دســت از 
تــالش بــر نداریــد، قطعــاً مــزد زحمــت خــود را خواهیــد 

 . ید د

را  آزمایشــی  آزمون هــای  از  هــدف 
دریابيــد

ــای  ــد از آزمون ه ــان، بع ــیاری از داوطلب ــفانه بس متأس
ــد،  ــان می گیرن ــه دبیرانش ــی ک ــا آزمون های ــی ی آزمایش
ــای  ــه ج ــی ب ــوند؛ یعن ــای کاذب می ش ــار هیجان ه دچ
ــای  ــع ضعف ه ــوت و رف ــاط ق ــظ نق ــه فکــر حف آنکــه ب
خــود باشــند، اگــر نتیجــه خوبــی کســب کننــد، دچــار 
ــورد  ــث م ــه در مبح ــور اینک ــا تص ــوند و ب ــرور می ش غ
ــش  ــود را کاه ــه خ ــطح مطالع ــد، س ــلط دارن ــر تس نظ
ــار  ــد، دچ ــب کنن ــدی کس ــۀ ب ــر نتیج ــد، و اگ می دهن
یــأس و نــا امیــدی می شــوند و وقتشــان را صــرف غصــه 

ــد.  ــی می کنن ــار ناراحت ــوردن و اظه خ
ــرای جلوگیــری از چنیــن امــری پیشــنهاد می دهیــم  ب
کــه بــه جــای فکــر کــردن بــه نتیجــه کلــی آزمــون، بــه 
ــراز آنهــا توجــه کنیــد.  نتیجــه تــک تــک درس هــا و ت
ــور  ــه ط ــما ب ــا ش ــود ت ــث می ش ــن کار باع ــام ای انج
دقیق تــری میــزان پیشــرفت در آزمــون خــود را در هــر 
درس بســنجید و نقــاط ضعــف و قوتتــان را نیز بیشــتر از 
پیــش بشناســید؛ عــالوه بــر ایــن، انجــام ایــن کار باعــث 
می شــود تــا شــما پیشــرفت های کوچــک خــود را 

ببینیــد و بــه آینــده خــوش بیــن باشــید.  

ــدی  ــی را ج ــای آزمایش ــل آزمون ه تحلي
ــد بگيری

شــما بایــد بعــد از امتحــان و آزمــون، تــک تــک 
ــا پاســخ  ــداده  ی ــخ ن ــا پاس ــه آنه ــه ب پرســش هایی را ک
غلــط داده اید، بررســی کنیــد. هــر چنــد ایــن کار حوصله 
ــرای  ــد ب ــما بای ــی ش ــرد، ول ــان می ب ــد و زم می خواه
ــی  ــد. وقت ــل کنی ــختی ها را تحم ــن س ــرفتتان ای پیش
آزمون هــا را بررســی می کنیــد، امــکان دارد کــه بــا یــک 
ــردن،  ــوش ک ــات، فرام ــکل کمبود معلوم ــد مش ــا چن ی
ــاً  ــوید. حتم ــرو ش ــم آوردن و ... روب ــت ک ــی، وق بی دقت
ــک  ــده، با کم ــاد ش ــوارد ی ــدام از م ــر ک ــع ه ــرای رف ب
ــعی  ــید و س ــته باش ــزی داش ــود برنامه ری ــران  خ دبی
ــا  ــا حــدودی مشــکل ی کنیــد کــه در آزمــون بعــدی، ت

ــد. ــر کنی ــم رنگ ت ــود را ک ــکالت موج مش

ــود  ــدت خ ــد م ــه بلن ــب را در حافظ مطال
نــگاه دارید  

گاهــی علــت کســب درصدهای پاییــن ایــن اســت 
ــد  ــۀ بلن ــح وارد حافظ ــیوه صحی ــه ش ــات ب ــه اطالع ک
ــه  ــات ب ــرای ورود اطالع ــت. ب ــده اس ــما نش ــدت ش م
حافظــۀ  بلنــد مــدت، چنــد راه وجــود دارد. یکــی از ایــن 
ــیوه های  ــی از ش ــالً یک ــب اســت؛ مث ــرار مطل ــا تک راه ه
ــه  ــت ک ــرار اس ــن تک ــی همی ــات انگلیس ــری لغ یادگی
البتــه بــا روش هایــی مثــل جعبــه »الیتنــر« کیفیــت آن 
را افزایــش می دهنــد؛ امــا یکــی از بهتریــن راه هــای ورود 
ــک  ــاط دادن ی ــد مــدت، ارتب ــه حافظــه بلن ــات ب اطالع
ــگام  ــه هن ــی ب ــت؛ یعن ــی اس ــب قبل ــه مطال ــب ب مطل
ــی  ــای قبل ــه یادگیری ه ــد را ب ــب جدی ــه، مطل مطالع
خــود ارتبــاط دهیــد، آنهــا را بــا یکدیگــر مقایســه کنیــد 
ــته بندی  ــوع را دس ــک موض ــه ی ــوط ب ــب مرب و مطال
کنیــد  و بــه همــراه هــم به خاطــر بســپارید. بهتریــن راه 
اجــرای ایــن شــیوه، خالصــه نویســی مطالبــی اســت که 
می خوانیــد. خالصــه نویســی، اگــر چــه در ابتــدا وقــت 
ــد  ــه شــما کمــک می کن ــه نظــر می رســد، اما ب ــر ب گی
تــا مطالــب مربــوط بــه یــک موضــوع را کنــار هــم قــرار 
دهیــد. ایــن کنــار هــم قــرار دادن مطالــب، امــکان تداعی 
ــد؛  ــم می کن ــر فراه ــا یکدیگ ــب را ب و مقایســه آن مطال
ضمنــاً بــه شــما کمــک می کنــد کــه نزدیــک بــه زمــان 
امتحــان، بــا صــرف کمتریــن وقــت، تمــام مطالبــی را که 
ــدای  ــه در ابت ــود اینک ــا وج ــد. ب ــرور کنی ــد، م خوانده ای
ــر  ــه نظ ــوار ب ــر و دش ــت گی ــی وق ــن روش، کم راه، ای
می رســد، امــا روش یــاد شــده، بیشــترین بازدهــی را در 

بلنــد مــدت دارد.

تست زدن را جدی بگيرید 
عــده ای از دانــش آمــوزان، بــه دلیــل اینکــه در ســال ها 
تصــور  کرده انــد،  کوتاهــی  گذشــته  ماه هــای  یــا 
می کننــد کــه در ابتــدا، بایــد همــۀ عقــب ماندگی هــای 
ــرف  ــر ط ــود را ب ــای خ ــد و ضعف ه ــع کنن ــود را رف خ
ــی  ــن در حال ــد؛ ای ــت برون ــراغ تس ــپس س ــازند و س س
اســت کــه  کنکــور، یــک آزمــون تســتی اســت و آزمــون 
ــون  ــک آزم ــا ی ــای خــودش را دارد و ب تســتی ویژگی ه
ــک  ــن ی ــی مت ــت؛ حت ــاوت اس ــاًل متف ــریحی، کام تش
ــرق دارد، و  ــؤال تشــریحی ف ــک س ــا ی ــؤال تســتی ب س
ــان  ــتی، زم ــای تس ــه در آزمون ه ــه اینک ــر از هم مهم ت
پاســخگویی محــدود اســت و شــما بایــد بتوانیــد در زمان 
کوتاهــی، گــره و نکتــۀ یــک ســؤال تســتی را بیابیــد و 
ســپس صحیح تریــن پاســخ را انتخــاب کنیــد. بــه همین 
دلیــل، بــرای آمادگــی در کنکــور، فقــط مطالعــۀ کتاب ها 
و مباحــث درســی کافــی نیســت و بایــد بــرای هــر درس، 
ــگام  ــد و هن ــاص دهی ــت زنی اختص ــه تس ــی را ب زمان
پاســخگویی، بــه عنصــر زمــان نیــز توجه داشــته باشــید. 



15 فروردین ماه 1401، سال بیست و هفتم ، شماره 121 



13 15 فروردین ماه 1401، سال بیست و هفتم ، شماره 1

  بدین وسیله به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو مي رساند 
که دوره های 179 الی 189 آزمون فوق، به روش الکترونیکي، مطابق جدول ذیل برگزار 
خواهد شد. آن دسته از افرادی که متقاضي شرکت در این آزمون هستند، می توانند در 
زمان مقرر، که از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان اعالم می گردد، نسبت به ثبت نام 

خود در هر یک از دوره های این آزمون اقدام نمایند.

يادآوری ۱: متقاضیان الزم است منحصراً به مرکزي که در زمان ثبت نام آن را انتخاب 
نموده اند، مراجعه نمایند؛ زیرا در سایر مراکز از آنها آزمون به عمل نخواهد آمد )اسامی 

مراکز در سامانه ثبت نام اعالم شده است(.
يادآوری ۲: متقاضیان براي شرکت در جلسه آزمون، می بایست ساعت: 7:۳۰ صبح روز 
آزمون، به مرکز برگزاري آزمون که در زمان ثبت نام انتخاب نموده اند، مراجعه نمایند. 
شروع فرآیند آزمون در ساعت 8:00 صبح روز برگزاری خواهد بود و متقاضیان مي بایست 
نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون، در محل حوزه امتحاني مربوطه حضور داشته باشند. 
ضمناً عدم حضور به موقع تا فرآیند آزمون و تأخیر بیش از 15 دقیقه، منجر به لغو آزمون 

متقاضی خواهد شد. 
الف – شرایط و مدارک مورد نياز برای شركت در آزمون :  

از آنجایي که این آزمون به صورت الکترونیکي و از طریق رایانه برگزار مي گردد، براي 
متقاضیان، کارت ورود به جلسه آزمون پیش بیني نشده است و نیازي به ارائه کارت شرکت 
در جلسه آزمون در این روش نیست و متقاضیان می بایست با کارت شناسایی معتبر، 
شامل: کارت ملی هوشمند، شناسنامه عکس دار جدید یا گذرنامه به حوزه امتحانی ذی ربط 

مراجعه نمایند.
 آزمون زبان انگلیسي پیشرفته )Tolimo(، شامل دو مرحله تستي و تشریحي است، و 
متقاضیان باید با استفاده از رایانه )کامپیوتر(، پاسخ سؤاالت تستي و همچنین متن مربوط 

به پاسخ سؤال تشریحي را، تایپ و ثبت نمایند.
ب – بخش ها، تعداد سؤاالت و مدت زمان پاسخگویي به آنها: 

- بخش های تستی: شامل 105 سؤال است، و متقاضیان باید جمعاً در مدت 80 دقیقه به 
این سؤاالت پاسخ دهند. 

)Structure and Written Expression( بخش اول: ساختار و بيان نوشتاري

تعداد سؤاالت 35 سوال )15 سؤال تکمیل جمله و 20 سؤال شناسایی خطا(، مدت 
پاسخگویي 22 دقیقه. 

)Listening Comprehension( بخش دوم: درک مطلب شفاهي – شنيداري
تعداد سؤاالت 35 سوال )قسمت A )20 گفتگوی کوتاه(: 20 سؤال؛ قسمت B )2 گفت و گوی 

طوالنی(: 8 سؤال؛ قسمت C )3 سخنرانی(: 7 سؤال(، مدت پاسخگویي 18 دقیقه.
سؤاالت بخش شنیداري )درک مطلب شفاهي( به صورت مستقل برای هر متقاضی از 
طریق هدست پخش خواهد شدو متقاضیان باید با توجه به متن سؤال، که از هدست 
پخش مي شود، نسبت به انتخاب یکي از چهار گزینه اي که در رابطه با سؤال مربوط به 
این بخش )درک مطلب شفاهي( است، اقدام نمایند. متقاضیان باید توجه داشته باشند 
که متن سؤاالت شنیداري فقط یک بار پخش مي شود و قابل تکرار نیست؛ لذا الزم است 
که تمام حواس و دقت خود را براي شنیدن صوت منتشر شده به کار ببندند، تا ضرري 

متوجه آنان نشود.
)Reading Comprehension( بخش سوم: خواندن و درک مطلب

تعداد سؤاالت 35 سؤال، مدت پاسخگویي 40 دقیقه.
 )Writing( بخش تشریحی : نوشتاري –

شامل یک سؤال است که متقاضیان باید در مدت 30 دقیقه از طریق رایانه )کامپیوتر( به 
سؤال مربوط پاسخ دهند. متقاضیان در این قسمت مي بایست از مهارت تایپ جمالت با 

کیبورد برخوردار باشند.
ج  – یادآوری های مهم :

1- همراه داشتن ماسک ساده سه الیه )بدون فیلتر( برای متقاضیان الزامی است و مراکز 
آزمون موظف هستند که از ورود متقاضیان به سالن آزمون، بدون ماسک خودداری نماید.

2- متقاضیان می بایست کارت شناسایی معتبر، شامل: کارت ملی هوشمند، شناسنامه 
عکسدار جدید یا گذرنامه، همراه خود داشته باشند. 

3– متقاضیان باید از آوردن هرگونه وسایل اضافي، شامل: نوشت افزار )خودکار، خودنویس، 
اتود، روانویس، کاغذ یاداشت و ...(، کیف یا ساک دستي، کتاب، جزوه، ماشین حساب، تلفن 
همراه و ... اکیداً خودداري نمایند. ضمناً ممکن است که محلي براي نگهداري این وسایل در 
حوزه هاي امتحاني پیش بیني نشده باشد؛ لذا حوزه هاي امتحاني، مسؤولیتی در قبال نگهداري 

از این وسایل ندارند.
4- صحبت کردن با سایر متقاضیان یا رد و بدل کردن هر نوع وسیله، از قبیل: لوازم التحریر، 
نت )یادداشت(، ... در جلسه امتحان به عنوان تقلب و تخلف محسوب مي شود و با متقاضی 

متخلف برابر قانون رسیدگي به تخلفات و جرائم در آزمون هاي سراسري رفتار خواهد شد.
5- همراه داشتن هرگونه وسایل غیرمجاز، شامل: دستگاه هاي ارتباط الکترونیکي، تلفن 
همراه، ولو به صورت خاموش، ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند، دستبند هوشمند، 
هندسفری یا ماشین حساب در جلسه آزمون، طبق قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم در 

آزمون هاي سراسري، موجب محرومیت از گزینش در آزمون مي شود.
6- در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاري آزمون، الزم است که 
متقاضیان، حداکثر تا یک روز بعد از برگزاری آزمون، از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی 
به نشاني: Request.sanjesh.org  با این سازمان مکاتبه و درخواست خود را ثبت 
نمایند. ضمناً درخواست های واصل شده بعد از مهلت مقرر، قابل بررسی و پی گیری 

نخواهد بود. همچنین الزم است که از مراجعه حضوری به سازمان، خودداری گردد.

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور  درباره :

اعالم تاریخ  و نحوه  برگزاري آزمون )الکترونيکي( زبان انگليسي 

پيشرفته توليمو )Tolimo(  دوره های 179 تا 189
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 به اطالع متقاضیان آزمون سراسري سال 1401 مي رساند که بر اساس نامه های شماره 
1400/11/06 سازمان  مورخ   18443 شماره  و   1400/10/29 مورخ   17970/1/101
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، فهرست حذفیات منابع آزمون 

سراسری سال 1401 که از آن سؤال طرح نخواهد شد، به شرح ذیل است.

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور  درباره:

حذفيات منابع طرح سؤال آزمون سراسري سال 1401
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روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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