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سالروز شهادت 

حرضت امام علی بن الحسین )ع( 
برمتام مسلامنان تسلیت باد

10 تا 13 شهریور ماه :

انتخاب رشته  آزمون 
کارشناسی ارشد  سال 1400

برای دومین بار
 تا 10 شهریور ماه تمدید شد:

مهلت ثبت نام دوره های
 کاردانی و کارشناسی 

علمیـ  کاربردی
کاردانی  فنی،  کاردانی  دوره های  ثبت نام 
کارشناسی  و  فناوری  مهندسی  حرفه ای، 
حرفه ای )ناپیوسته( مهر ماه سال ۱۴۰۰ دانشگاه 
ماه  شهریور  دهم  تا  کاربردی،  ـ  علمی  جامع 

تمدید شد.
زمان ثبت نام دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای 
حرفه ای  کارشناسی  و  فناوری  مهندسی  دوره  و 
)ناپیوسته( نظام آموزش مهارتی این دانشگاه در مهر 

ماه 1400، تا دهم شهریور ماه تمدید شد.
با توجه به پی گیری و هماهنگی های به عمل آمده با 
سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرش در دوره های 
کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای و دوره مهندسی فناوری 
و کارشناسی حرفه ای )ناپیوسته( نظام آموزش مهارتی 

این دانشگاه، دوباره تا 10 شهریور ماه تمدید شد.
متقاضیان می بایست، پس از مطالعه دقیق دفترچه 
مورد  اطالعات  و  مدارک  کردن  فراهم  و  راهنما 
دانشگاه جامع  به سایت  مراجعه  با  اعالم شده،  نیاز 
 www.uast.ac.ir نشانی:  به  کاربردی  ـ  علمی 
نشانی: به  آموزش کشور   یا سایت سازمان سنجش 

 www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام خود اقدام 
کنند.

تا ۱5 شهریور ماه تمدید شد:
 مهلت ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش 

دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصيلي 
سراسري سال 1400 

هفت نکته درباره انتخاب رشته 
آزمون کارشناسی ارشد 1400

مدیریت کنکور بسيار ساده است!

داوطلبان آزمون سراسری سال 1401 می پرسند :

این روزها چه کنيم؟ 

در صورت امکان شرکت در کالس هاي آمادگی برای کنکور:

نقش آنها در موفقيت من چيست؟ 
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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

حضرت امام سجاد )ع( فرمودند:
والیت ما اهل بیت )ع( و برائت از دشمنان ما، 

سبب قبولي نماز است.

و بپرهیز از خود پسندیدن، و به خود پسندی 
را دوست داشتن که  بودن، و ستایش  مطمئن 
اینها همه از بهترین فرصت های شیطان است تا 

بتازد، و کرده ]عمل[ نیکوکاران را نابود سازد.

حضرت امام سجاد )ع( فرمودند:
روي  از  مؤمن خود،  برادر  به چهرة  مؤمن  نگاه 

دوستي و محبت به او، عبادت است. 

به یاري خدا، اسامي داوطلبان مجاز به  انتخاب رشته 
سوي  از  امروز   1400 سال  کارشناسي ارشد  آزمون 
سازمان سنجش اعالم شد و این گروه از داوطلبان از 
 روز چهارشنبه 10 شهریور ماه تا ساعت 24 روز شنبه 
این  انتخاب رشته در  براي  13 شهریور ماه مي توانند 
آزمون به سایت  این سازمان مراجعه نمایند. به همین 
خاطر، مناسب دیدیم که این ستون را به یادآوري نکاتي 
که توجه به آنها از سوي داوطلبان مجاز به انتخاب رشته 

این آزمون مهم الزم به نظر مي رسد، اختصاص دهیم.
این نکات به قرار زیر است: 

از داوطلباني که بر اساس مفاد کارنامه  1 ـ آن گروه 
آزمون  در  تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  به  مجاز  خود، 
کارشناسي ارشد سال 1400 شده اند، باید بر اساس مفاد 
اطالعیه مندرج در سایت سازمان سنجش )و همین طور 
این شماره از پیک سنجش(، نسبت به دریافت دفترچه 
راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي )شماره 2(، که در 
سایت سازمان سنجش قابل دریافت است، و همچنین 
تکمیل فرم انتخاب رشته هاي اینترنتي خود، در موعد 

مقرر اقدام نمایند. 
2- به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته هاي تحصیلي، 
توصیه مي شود که ابتدا نسبت به مطالعه دقیق دفترچه 
راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي )دفترچه شماره 2( 
اقدام کرده و با توجه به نتیجه اعالم شده در کارنامه 
خود  نظر  مورد  محل هاي  کدرشته  اولیه،  نتایج  اعالم 
از  پس  و  کرده  مرتب  عالقه  ترتیب  به  و  استخراج  را 
اطمینان از صحت رشته محل هاي انتخابي خود، براي 
اعتباري،  کارت  اطالعات  کردن  وارد  با  رشته  انتخاب 
شماره شناسنامه یا کد رهگیري، که در پایان ثبت نام 
اولیه از سوي سیستم به داوطلب داده شده است، نسبت 
به ثبت کد رشته محل هاي انتخابي )حداکثر 100 کد 

رشته محل( و تکمیل فرم مذکور اقدام کنند. 
سوي  از  انتخابي  رشته هاي  نهایي  تأیید  از  پس  ـ   3
داوطلب، رسید 15 رقمي از سوي سیستم در اختیار وي 
قرار داده خواهد شد؛ در غیر این صورت، انتخاب رشته 

داوطلب تکمیل نگردیده است.
4  ـ به داوطلبان گرامي توصیه مي شود که قبل از اقدام 
به تکمیل نهایي فرم انتخاب رشته خود، توضیحات و 
اطالعات مربوط به آن )محل تحصیل، نوع دوره، میزان 
بخش  در  مندرج  اطالعات  همچنین  و   )... و  شهریه 
پیوست های دفترچه راهنمای انتخاب رشته را حسب 

مورد مطالعه نموده و مّد نظر داشته باشند. 
هوشمند  حدودي  تا  رشته،  انتخاب  سیستم  ـ   5
پیش بیني گردیده که  در حد امکان، خطاهاي احتمالي 
داوطلبان را در زمان انتخاب رشته اینترنتي به آنان تذکر 
دهد؛ بنابراین، الزم است که داوطلبان نسبت به رفع 

خطاهاي داده شده اقدام کنند. 
که  است  الزم  رشته،  انتخاب  به  مجاز  داوطلبان  6  ـ 
اطالعیه هاي سازمان سنجش، دفترچه راهنماي انتخاب 
رشته هاي تحصیلي و شرایط و ضوابط نهاد هاي بورس 
خاص  شرایط  صورت  به  که  را  مؤسساتي  و  دهنده 
پذیرش مي نمایند، به طور دقیق مطالعه کنند. همچنین 
داوطلبان باید براي اطالع از اطالعیه احتمالي اصالحیه 
دفترچه راهنماي انتخاب رشته یا رشته هاي جدید، تا 
پایان مهلت انتخاب رشته )13 شهریور ماه( به پایگاه 
اطالع رساني سازمان سنجش مراجعه کنند تا در صورت 

صدور این اطالعیه، از محتواي آن اطالع حاصل کنند.
7ـ  آن گروه از داوطلبان عالقه مند به انتخاب رشته هاي 
آزاد  دانشگاه  دانشگاهي  واحدهاي  و  مراکز  تحصیلي 
اسالمي، باید پس از اعالم نتیجه اولیه آزمون و دریافت 
کارنامه، براي اطالع از زمان و نحوه انتخاب رشته، از 
تاریخ 9 شهریور ماه به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد 
مراجعه   www.azmoon.org نشاني:  به  اسالمي 
کنند؛ چرا که انتخاب رشته براي رشته هاي دانشگاه آزاد 
اسالمي، با استفاده از کد دسترسي مندرج در کارنامه 
طریق  از  و  مجزا  صورت  به  آزمون،  اولیه  نتایج  اعالم 

دانشگاه یاد شده انجام مي پذیرد. 
سربلند باشید

هفت نکته درباره انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد 1400

8 شهریور ماه: 

سالروز انفجار دفرت نخست وزیری

 به دست منافقان و شهادت مظلومانه 

شهیدان محمدعلی رجایی 

و محمدجواد باهرن گرامی باد
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تا ۱5 شهریور ماه تمدید شد:

 مهلت ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش 
دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصيلي 

سراسري سال 1400 
دفترچه  انتشار  و   ۱۴۰۰/۰5/2۰ مورخ  اطالعیه  پیرو 
راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً بر 
اساس سوابق تحصیلي  سراسري سال ۱۴۰۰ در تاریخ 
1400/05/14، ضمن اعالم اصالحات جدید )سري دوم( 
دفترچه راهنماي مذکور که در سایت سازمان سنجش آمده 
است، به اطالع متقاضیان این مرحله از پذیرش مي رساند 
افرادی که تا تاریخ 1400/06/07 براي ثبت نام و انتخاب 
ننموده اند،  اقدام  سراسري  پذیرش  از  مرحله  این  رشته 
می توانند تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰6/۱5 نسبت 
به ثبت نام و انتخاب رشته در این پذیرش اقدام کنند؛ لذا 
دفترچه  دقیق  مطالعه  با  مقرر،  مهلت  در  باید  متقاضیان 
مذکور و مندرجات اطالعیه مربوط به این پذیرش که در 
سایت سازمان سنجش آمده است، به درگاه اطالع رساني 
این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت نام و انتخاب کدرشته 

محل هاي مورد عالقه خود اقدام نمایند.
ضمناً آن دسته از متقاضیاني که قباًل نسبت به ثبت نام 
نموده اند،  اقدام  تحصیلي  محل هاي  کدرشته  انتخاب  و 
به  تا تاریخ فوق، نسبت  تمایل،  مي توانند، در صورت 
مشاهده و ویرایش کدرشته محل هاي انتخابي خود 
اقدام نمایند. الزم به تأکید است که مهلت اعالم شده به 

هیچ وجه قابل تمدید مجدد نیست.

۱۴ شهریور ماه:
 اعالم آخرین مهلت دفاع پایان نامه
 نيمسال تابستانی دانشگاه پيام نور

آخرین مهلت دفاع پایان نامه نیمسال تابستانی ۱399-
۱۴۰۰ دانشگاه پیام نور، تا ۱۴ شهریور ماه اعالم شد.

دانشگاه پیام نور اعالم کرد: آخرین مهلت دفاع از پایان نامه 
دانشگاه،  این  آموزشی  تقویم  مطابق  تابستانی،  نیمسال 

حداکثر تا 14 شهریور ماه است.
الزم به یادآوری است دانشجویانی که برای دفاع از پایان نامه 
خود آماده هستند، می بایست تا پیش از تاریخ فوق، مراحل 
الزم برای انجام دفاع را با کارشناسان مربوط هماهنگ کنند.

زمان ثبت نام و انتخاب واحد 
دانشگاه آزاد اعالم شد

تقویم  دستورالعمل  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  معاونان 
آزاد  دانشگاه   ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تحصیلی  سال  آموزشی 
و  غیرپزشکی  رشته های  دانشجویان  برای  سالمی 

گروه علوم پزشکی را اعالم کردند. 
دکتر محسن نفر، معاون علوم پزشکی، دکتر جواد علمائی، 
حجت االسالم  و  کشاورزی،  و  مهندسی  علوم،  معاون 
والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه، معاون علوم انسانی 
و هنر دانشگاه آزاد اسالمی، دستورالعمل »تقویم آموزشی 
رشته های  دانشجویان  برای  تحصیلی 1401-1400  سال 
غیرپزشکی و گروه علوم پزشکی« را به رؤسای استان ها و 
واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ کردند. در این دستورالعمل، 
در خصوص رشته های علوم پزشکی تأکید شده است که 
مدت دوره مقدمات بالینی رشته پزشکی، سه نیمسال بوده 
که شروع آن پس از قبولی در آزمون جامع علوم پایه به طور 
معمول در دو نوبت مهرماه و فروردین ماه هر سال است.
همچنین، دوره کارآموزی نظام قدیم و جدید رشته پزشکی، 
به ترتیب به مدت 20 و 21 ماه بوده که شروع دوره در دو 

نوبت مهرماه و فروردین ماه هر سال است.
دوره کارورزی رشته پزشکی نیز به مدت 18 ماه بوده که 
پیش کارورزی  جامع  آزمون  در  قبولی  از  پس  آن،  شروع 
دانشگاه آزاد، به طور معمول در دو نوبت مهر ماه و فروردین 

ماه هر سال است.
اول سال  نیمسال  واحد  انتخاب  و  ثبت نام  اساس،  این  بر 
لغایت  تاریخ 13  از  تحصیلی 1400-1401 دانشگاه آزاد، 
روز  از  نیز  شروع کالس ها  زمان  و  است  ماه  شهریور   25 

27 شهریور ماه اعالم شده است.
ضمناً دانشجویان می توانند از تاریخ 3 تا 10 مهر ماه، نسبت 

به حذف و اضافه دروس خود اقدام کنند. 
زمان امتحانات رشته های غیرپزشکی این نیمسال نیز از تاریخ 
18 لغایت 30 دی ماه و زمان امتحانات رشته های گروه علوم 
پزشکی نیز از تاریخ 25 دی ماه تا 7 بهمن ماه خواهد بود.

نیمسال دوم  سال  برای  آزاد،  تقویم آموزشی دانشگاه  در 
انتخاب  و  ثبت نام  است که  آمده  تحصیلی 1401-1400 
انجام  ماه  بهمن  لغایت 21   9 تاریخ  از  دانشجویان  واحد 
می شود و کالس های این نیمسال نیز از تاریخ 23 بهمن ماه 

آغاز خواهد شد. 
همچنین دانشجویان می توانند حذف و اضافه واحدهای خود 

را از تاریخ 30 بهمن ماه تا 5 اسفند ماه انجام دهند.
برگزاری امتحانات رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد در این 
نیمسال، از تاریخ 28 خرداد ماه تا 9 تیر ماه سال آینده، و 

 زمان امتحانات رشته های گروه علوم پزشکی نیز از تاریخ 
4 تا 16 تیر ماه سال آتی خواهد بود.

ضمناً ثبت نام و انتخاب واحد دوره تابستانی سال تحصیلی 
1400-1401 دانشگاه آزاد اسالمی نیز از تاریخ 19 لغایت 

23 تیر ماه سال بعد خواهد بود.
الزم به یادآوری است که امتحانات رشته های غیرپزشکی 
 و پزشکی برای دوره تابستانی سال بعد نیز، از تاریخ 5 تا 

10 شهریور ماه سال 1401 برگزار خواهد شد.

اعالم جزئيات انتقال دانشجویان
شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت

ایثارگر  و  شاهد  دانشجویان  انتقال  و  نقل  جزئیات 
اعالم  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
شد؛ بر این اساس، مهلت ثبت نام برای نقل و انتقال 
این دانشجویان، با اولویت انتقال دانشجویان ورودی 

جدید، تا ۱۰ شهریور ماه است. 
بر اساس آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر 
وزارت بهداشت، حداکثر 5 درصد سهمیه پذیرش مقاطع 
تحصیلی دانشگاه های علوم پزشکی )به جز مقطع دکتری 
از دانشجویان، در  انتقال این گروه  تخصصی( برای نقل و 

شروع هر سال تحصیلی اختصاص می یابد.
تسهیالت موضوع این آیین نامه، صرفاً برای همسر و فرزندان 
آنان،  فرزندان  باالی 50 درصد، همسر و  شاهد، جانبازان 
آزادگان، همسر و فرزند آنان و جانبازان 25 تا 49 درصد و 

همسر و فرزندان آنان است.
 ضمناً زمان ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر 
دانشگاه های علوم پزشکی در نیمسال اول سال تحصیلی 
جدید، از »اول تا دهم شهریور ماه« تعیین شده و الزم است 
که متقاضیان، در این مهلت نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

صرفاً  که  است  الزم  انتقال،  شرایط  واجد   دانشجویان 
به  انتقال  و  نقل  از طریق سامانه  و  تعیین شده  زمان  در 
آدرس:  https://vsa.behdasht.gov.ir )بخش سامانه 
انتقال( اقدام کرده و از مراجعه حضوری به دانشگاه ها و ستاد 

مرکزی وزارت بهداشت خودداری کنند.
طبق آیین نامه انتقال، اولویت انتقال با دانشجویان ورودی جدید 
است و تصمیم گیری در مورد تمام متقاضیان انتقال، که در 
سامانه مذکور ثبت نام کرده اند، به بعد از اعالم اسامی پذیرفته 
موکول خواهد شد. آزمون سراسری سال جاری  شدگان 

در واقع، درخواست متقاضیان در کمیسیون نقل و انتقاالت 
بررسی شده و نتیجه آن، پس از بررسی های الزم، از طریق 

پیامک به دانشجویان اطالع رسانی می شود.
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

 انتشار کارنامه نتایج اوليه و زمان تکميل فرم انتخاب رشته هاي 
تحصيلي براي مجازین به انتخاب رشته  در آزمون ورودي 

کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400
به اطالع متقاضیان آزمون ورودي مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1400 مي رساند 
که براي مشاهده نتایج اولیه آزمون خود مي توانند به درگاه اطالع رساني این سازمان 
مراجعه نمایند. داوطلبان براي دسترسي به نتیجه آزمون خود، الزم است که شماره 
داوطلبي یا شماره پرونده و همچنین مشخصات شناسنامه اي )نام خانوادگي و نام، شماره 

شناسنامه و تاریخ تولد( یا اطالعات کارت اعتباري خود را وارد نمایند. 
انتخاب رشته هاي  به  بر اساس محتوای کارنامه مذکور، مجاز  افرادی که  از  آن دسته 
تحصیلي در این آزمون شده اند، الزم است که بر اساس مفاد این اطالعیه، نسبت به دریافت 
دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي )شماره 2( و همچنین تکمیل فرم انتخاب 

رشته هاي اینترنتي خود در موعد مقرر به ترتیب زیر اقدام نمایند.
1- دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي )شماره 2( این آزمون که شامل: شرایط، 
ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته هاست، از بعدازظهر روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/6/8 )امروز( 

در درگاه اطالع رساني این سازمان قابل دریافت است. 
2- به متقاضیان مجاز به انتخاب رشته هاي تحصیلي توصیه مي شود که ابتدا نسبت به 
مطالعه دقیق دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي )دفترچه شماره 2( اقدام نموده 
و با توجه به نتیجه اعالم شده در کارنامه اعالم نتایج اولیه، کدرشته محل هاي مورد نظر 
خود را استخراج و به ترتیب عالقه مرتب نموده و پس از آن در فرم پیش نویس )نمونه اي 
که به همین منظور در دفترچه راهنماي شماره 2 قرار دارد( درج نمایند و پس از اطمینان 
از صحت رشته محل هاي انتخابي خود، از روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/6/۱۰ لغایت 
ساعت 2۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/6/۱3، براي انتخاب رشته با وارد کردن اطالعات 
کارت اعتباري، شماره شناسنامه یا کد رهگیري که در پایان ثبت نام اولیه از سوی سیستم 
به متقاضی داده شده است )درج این اطالعات براي ورود به برنامه انتخاب رشته ضروري 
است(، نسبت به ثبت کد رشته محل هاي انتخابي )حداکثر تا 100 کدرشته محل( و 
تکمیل فرم مذکور اقدام نمایند. پس از تأیید نهایي رشته هاي انتخابي از سوی متقاضی، 
رسید 15 رقمي از سوی سیستم در اختیار وی قرار داده خواهد شد؛ در غیر این صورت، 

انتخاب رشته آنان تکمیل نگردیده است.
3- متقاضیان مجاز به انتخاب رشته، قبل از اقدام به تکمیل فرم انتخاب رشته، 
بندهاي ذیل را مشاهده مي نمایند که در صورت عالمت گذاري در یکي از این 
که   زمان  مشخص  شود  هر  مي شود.  داده  رشته  انتخاب  اجازه  آنها  به  موارد، 
متقاضی  حقایقي را عمدی یا سهوی کتمان  نموده ، در هر مرحله  )پذیرفته شدن ، 

حین  تحصیل   و ...( که باشد، از این آزمون  محروم  خواهد شد.
1-3- اطالعات فوق )معدل کارداني و کارشناسي، رشته و محل تحصیل دوره کارشناسي 

و تاریخ فارغ التحصیلي( مورد تأیید است □
2-3- اطالعات فوق )معدل کارداني و کارشناسي، رشته و محل تحصیل دوره کارشناسي 

و تاریخ فارغ التحصیلي( مورد تأیید نبوده و داراي مغایرت است □
3-3- حداکثر تا تاریخ 1400/6/31 در مقطع کارشناسي فارغ التحصیلي خواهم شد □ 

فارغ التحصیل نخواهم شد □
توضيحاتي درخصوص بند 3 فوق:

1- در صورتي که متقاضیان بند 2-3 را عالمت گذاري نمایند، به آنها اجازه اصالح و 
ویرایش معدل، دانشگاه محل تحصیل و تاریخ فراغت از تحصیل داده خواهد شد و پس از 

ویرایش این موارد و تأیید آنها، اجازه انتخاب رشته به آنان داده مي شود. 
2- متقاضیاني که در ردیف پذیرفته شدگان نهایي قرار بگیرند و به هنگام ثبت نام در 

مؤسسه محل قبولي، داراي مغایرت معدل باشند، با توجه به مصوبات و دستورالعمل هاي 
مربوط، ابتدا از آنان ثبت نام مشروط به عمل خواهد آمد و پس از بررسی وضع علمی، 
چنانچه نمره قبولی را دارا نباشند، قبولی آنان لغو خواهد شد؛ پس الزم است که 
متقاضیان، معدل خود را بر اساس مفاد بند »تذکرات مهم در رابطه با معدل« مندرج در 
صفحه 5 دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي )شماره 2( این آزمون مورد بررسي 
قرار دهند، تا بین معدل اعالم شده به این سازمان و معدلي که به هنگام قبولي ارائه 

خواهند نمود، مغایرتي نباشد. 
3- چنانچه فردی در ردیف پذیرفته شدگان این آزمون قرار بگیرد و تا تاریخ 1400/6/31 
موفق به دریافت مدرک کارشناسي خود نگردد، قبولي وي باطل خواهد شد؛ لذا چنانچه 
به دالیلی احتمال فارغ التحصیلی خود را تا تاریخ فوق نمی دهید، الزم است که حداکثر تا 
تاریخ ۱۴۰۰/6/2۰ درخواست انصراف از گزینش در رشته های انتخابی را به همراه تصویر 
شناسنامه یا کارت ملی )به روش الکترونیکی که در زیر توضیح داده می شود( به سازمان 
سنجش ارسال نمایید تا از گزینش نهایی حذف شوید. به درخواست هایی که بعد از 
تاریخ تعیین شده به این سازمان واصل شود، ترتیب اثرداده نخواهد شد و تمامی 

تبعات آن متوجه شخص متقاضی خواهد بود. 
4- به اطالع متقاضیان کدرشته امتحانی 1152 )مجموعه مدرسی معارف اسالمی( که 
با توجه به مفاد کارنامه نتایج اولیه این آزمون مجاز به انتخاب رشته شده اند، مي رساند از 
آنجایي که شرط ورود متقاضیان در کدرشته امتحاني مذکور به دانشگاه، عالوه بر کسب 
نمره علمي الزم، احراز شرایط عمومي رشته مدرسي معارف اسالمي و نتیجه مصاحبه  
معاونت امور دفاتر، اساتید و مبلغان نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه هاست، 
لذا این دسته از متقاضیان، الزم است که عالوه بر دارا بودن شرایط فوق و همچنین شرایط 
و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون مذکور )دفترچه شماره 1(، 
حداکثر یک هفته پس از اعالم نتایج اولیه، براي طي مراحل پذیرش به درگاه اطالع رساني 
 www.modaresi.nahad.ir نشاني:  به  مبلغان  و  استادان  دفاتر،  امور   معاونت 
مراجعه و ضمن ثبت نام در این سامانه، منتظر اعالم زمان مصاحبه از سوي معاونت مذکور 
باشند. بدیهي است که عدم ثبت نام در این سامانه، به منزله انصراف از تحصیل در این 
رشته تلقي مي شود. ضمناً در گزینش نهایي، وضعیت علمي متقاضیاني که مبادرت به 
تکمیل فرم انتخاب رشته هاي تحصیلي اینترنتي خود در موعد مقرر ننمایند یا نتیجه 
مراحل مذکور از سوي معاونت مذکور به صورت منفي به این سازمان اعالم شود، مورد 

بررسي قرار نخواهد گرفت. 
5- یادآوری های مهم: 

الف - به متقاضیان گرامي توصیه مي شود که قبل از اقدام به تکمیل نهایي فرم انتخاب 
رشته خود، توضیحات و اطالعات مربوط به آن )محل تحصیل، نوع دوره، میزان شهریه و 
...( و همچنین اطالعات مندرج در بخش پیوست های دفترچه راهنمای انتخاب رشته را 

حسب مورد مطالعه نموده و مّد نظر داشته باشند. 
ب - سیستم انتخاب رشته، تا حدودي هوشمند پیش بیني گردیده که در حد امکان، 
خطاهاي احتمالي متقاضیان را در زمان انتخاب رشته اینترنتي به آنان تذکر دهد )به عنوان 
مثال: انتخاب کد رشته محلي که متقاضی در آزمون آن شرکت نکرده یا اینکه در گرایشي 
از گرایش هاي رشته امتحاني خود مجاز به انتخاب رشته نگردیده است و ...(؛ لذا الزم است 

که متقاضیان نسبت به رفع خطاهاي داده شده اقدام نمایند. 
ج - متقاضیان مجاز به انتخاب رشته، الزم است که اطالعیه هاي این سازمان، دفترچه 
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و  دهنده  بورس  ارگان هاي  ضوابط  و  شرایط  و  تحصیلي  رشته هاي  انتخاب  راهنماي 
مؤسساتي را که به صورت شرایط خاص پذیرش مي نمایند، به دقت مطالعه کنند.

د- متقاضیان رشته  محل هاي داراي شرایط خاص، ضمن مطالعه دقیق شرایط و ضوابط 
این گونه رشته ها، توجه داشته باشند که منحصراً مجاز به انتخاب حداکثر دو کدرشته 
محل از این نوع کدرشته محل ها هستند؛ در این مورد، اطالعیه این سازمان درخصوص 
معرفي شدگان چند برابر ظرفیت و برنامه زماني مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق 

درگاه اطالع رساني این سازمان در تاریخ  ۱۴۰۰/6/22 منتشر خواهد شد.
)ع(  امام صادق  دانشگاه هاي شاهد،  تحصیلي  کدرشته محل هاي  انتخاب  تبصره: 
و دانشگاه غیرانتفاعي خاتم، از شرط محدودیت انتخاب حداکثر دو کدرشته محل 

رشته هاي داراي شرایط خاص و بورسیه مستثني هستند.
هـ- همه متقاضیان کدرشته هاي امتحاني 1131-1139- 1148 )رشته مدیریت امور 
شهري(، که مجاز به انتخاب رشته شده باشند، الزم است که براي اطالع از زمان مصاحبه 
علمي، به اطالعیه  این سازمان، که در تاریخ ۱۴۰۰/6/22 از طریق درگاه اطالع رساني این 

سازمان منتشر مي شود، توجه نمایند.
و-  با توجه به مصوبه یازدهمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي 
تحصیالت تکمیلي مورخ 1398/1/24 شرکت در آزمون عملي و تشریحي در کدرشته هاي 
امتحاني 1350، 1351، 1352، 1356، 1357، 1358، 1360، 1362 و 1364 منحصراً 
براي متقاضیاني که براساس کارنامه نتایج اولیه در دوره هاي روزانه و نوبت دوم 
)شبانه( مجاز به انتخاب رشته باشند و تمایل به انتخاب رشته محل هاي دوره روزانه 
و نوبت دوم )شبانه( را در فرم انتخاب رشته خود داشته باشند، ضرورت دارد؛ به عبارت 
دیگر، براي متقاضیاني که در دوره روزانه و نوبت دوم )شبانه( مجاز نشوند یا در فرم 
انتخاب رشته خود رشته محل هاي دوره هاي غیرانتفاعي، پردیس خودگردان، پیام نور و 
مجازي را درج  کنند یا براي انتخاب رشته محل هاي دانشگاه آزاد اسالمي اقدام  نمایند، 
آزمون عملي برگزار نخواهد شد. مالک پذیرش در رشته محل هاي دوره هاي غیرانتفاعي، 
پردیس خودگردان، پیام نور، مجازي و دانشگاه آزاد اسالمي، نمره کل نهایي بدون احتساب 
آزمون هاي عملي و تشریحي، حسب مورد، در هریک از کد ضریب ها خواهد بود. متقاضیان 
مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي روزانه و نوبت دوم )شبانه( براي اطالع از زمان برگزاري 
آزمون هاي عملي، تشریحي و پروژه )که از هفته آخر شهریور ماه خواهد بود( به اطالعیه  
این سازمان، که در تاریخ ۱۴۰۰/6/22 از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان منتشر 

مي شود، مراجعه نمایند.
یادآوری 1: متقاضیان کدرشته هاي امتحاني داراي پروژه یا آزمون عملي گروه 
هنر، شامل: کدهاي ۱35۰، ۱35۱، ۱352، ۱356، ۱357، ۱358، ۱36۰، ۱362 
و ۱36۴ که براساس کارنامه نتیجه مجاز به انتخاب دوره هاي روزانه و نوبت 
دوم )شبانه( هستند، در صورت تمایل، به انتخاب کدرشته محل هاي مربوط 
به  انتخاب رشته  انتخاب رشته مي بایست در زمان  به دوره هاي فوق در فرم 
 ۱/5۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  نسبت  عملي،  آزمون  یا  پروژه  هر  انتخاب   ازاي 
)یک میلیون وپانصد( ریال بابت هزینه برگزاري آزمون عملي از طریق کارت هاي 
عضو شتاب اقدام و سپس نسبت به انتخاب رشته عمل نمایند. الزم به توضیح 
است که متقاضیاني مجاز به شرکت در پروژه یا آزمون عملي رشته هاي امتحاني  

فوق خواهند  بود  که:
 ۱- بر اساس کارنامه نتایج اولیه، در رشته و گرایش مربوط به دوره هاي روزانه 

و شبانه مجاز به انتخاب رشته شده باشند.
 2- همزمان با انجام انتخاب رشته، عالقه مندي خود را براي شرکت در پروژه 
یا پروژه ها اعالم نموده و نسبت به پرداخت هزینه فوق براي هر پروژه اقدام 
نماید )متقاضیاني عالقه  مندي خود را براي شرکت در دو یا سه پروژه اعالم 
  نمایند، مي بایست نسبت به پرداخت هزینه براي هر پروژه به مبلغ ۱/5۰۰/۰۰۰ 

)یک میلیون وپانصد( ریال اقدام کنند(.
 3- کدرشته محل هاي پذیرش دوره هاي دوره هاي روزانه و نوبت دوم )شبانه( 

مربوط به هر پروژه یا آزمون عملي را در فرم انتخاب رشته خود درج نمایند.

یادآوری 2: در صورتي که متقاضی مجاز به انتخاب رشته در دوره هاي روزانه 
و نوبت دوم )شبانه( در این مرحله نسبت به اعالم عالقه مندي و پرداخت هزینه 
اقدام نماید، ولي در تاریخ برگزاري پروژه یا آزمون عملي، غایب جلسه آزمون 
باشد، نتیجه پروژه یا آزمون عملي براي وي به صورت نمره »۰« صفر منظور شده 

و نمره کل نهایي متقاضی با اعمال نمره صفر »۰« محاسبه خواهد شد.
ز- متقاضیان الزم است که براي اطالع از اطالعیه احتمالي اصالحیه دفترچه راهنماي 
انتخاب رشته یا رشته هاي جدید، تا پایان مهلت انتخاب رشته به پایگاه اطالع رساني این 
سازمان مراجعه کنند تا در صورت صدور این اطالعیه، از محتواي آن اطالع حاصل نمایند.
ح- آن دسته از متقاضیاني که در تقاضانامه ثبت نامي براي انتخاب رشته هاي دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي و دانشگاه پیام نور، اعالم عالقه مندي ننموده اند، در 
صورتي که حداقل نمره علمي الزم را براي انتخاب رشته هاي این دانشگاه ها کسب کرده 
باشند، در ذیل بند الف )مشخصات ثبت نامي( پیغامي را مبني بر امکان انتخاب این 
رشته ها در کارنامه اعالم نتایج اولیه مشاهده خواهند نمود؛ لذا این دسته از متقاضیان، در 
صورتي که عالقه مند به انتخاب رشته هاي مربوط به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 
غیرانتفاعي و دانشگاه پیام نور هستند، مي بایست پس از واریز مبلغ 137/000)یکصد و سي 
و هفت هزار( ریال بابت اعالم هر مورد عالقه مندي به رشته هاي تحصیلی  دانشگاه پیام نور 
یا مؤسسات غیرانتفاعی، از طریق سیستم اینترنتي و از سوی کارت هاي بانکي عضو شبکه 
شتاب، نسبت به اعالم عالقه مندي به انتخاب این دانشگاه ها و مؤسسات اقدام نموده و 

سپس این رشته ها را در فرم انتخاب رشته اینترنتي درج نمایند.
ط- آن دسته از متقاضیان عالقه مند به انتخاب رشته هاي تحصیلي مراکز و واحدهاي 
دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي، مي بایست، پس از اعالم نتیجه اولیه آزمون و دریافت 
کارنامه، براي اطالع از زمان و نحوه انتخاب رشته از تاریخ ۱۴۰۰/6/9 به درگاه اطالع رساني 
مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی مراجعه نمایند. انتخاب رشته 
براي رشته هاي دانشگاه آزاد اسالمي، با استفاده از کد دسترسي مندرج در کارنامه اعالم 
نتایج اولیه آزمون به طور مجزا و از طریق دانشگاه مذکور انجام مي پذیرد. متقاضیاني 
که در یکي از رشته هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي یا دانشگاه آزاد 
اسالمي پذیرفته شوند، مي توانند به دلخواه خود منحصراً در یکي از مؤسسات 

ثبت نام کنند و مشغول به تحصیل شوند.
ی- پس از مشاهده کارنامه نتایج اولیه آزمون، آن دسته از متقاضیاني که در خصوص 
مندرجات کارنامه )به غیر از معدل کارداني و کارشناسي، نام رشته تحصیلي یا نام محل 
اخذ مدرک کارشناسي( خود سؤالي دارند، ضمن توجه به توضیحات مربوط به کارنامه که 
در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و درگاه اطالع رسانی این سازمان درج گردیده است، 
الزم است حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/6/۱2 منحصراً از طریق سیستم پاسخگویي اینترنتي در 
درگاه اطالع رساني این سازمان اقدام نمایند؛ لذا از متقاضیان تقاضا مي شود که از ارسال 
نامه پستي به  این سازمان و مراجعه به آن حضوري خودداري نمایند. بدیهي است به 
تمامی مواردي که از طریق دیگري یا بعد از تاریخ ۱۴۰۰/6/۱2  واصل شود، به هیچ وجه 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
ک- با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضیان 
 می توانند به سیستم پیشخان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس:
 http://darkhast.sanjesh.org مراجعه کرده و درخواست خود را به همراه مستندات 
الزم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام 
کوتاه ارسال می شود و متقاضیان می توانند پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام 
 http://rahgiri.sanjesh.org :کوتاه، به پرتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس 

وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.
ضمناً متقاضیان، در صورت لزوم، مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را با بخش پاسخگویي 
اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور و یا در روزها و ساعات اداری با شماره  تلفن : 

۴2۱63-۰2۱ در میان بگذارند. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور
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ـــه«،  ـــه ـ س ـــش ـ س ـــه »ش ـــار« ب ـــه ـ چه ـــج ـ س ـــی از »پن ـــام آموزش ـــر نظ ـــا تغیی ب
ـــای آزمایشـــی  ـــه آزمون ه ـــده اســـت ک ـــر آن ش ـــات آموزشـــی ب ـــی خدم ـــرکت تعاون ش
ـــزار  ـــم( برگ ـــه ده ـــوزان ســـال اول دوره دوم متوســـطه )پای ـــرای دانش آم اســـتاندارد را ب

ـــد.  نمای
شـــرکت تعاونـــی خدمـــات آموزشـــی، بـــه منظـــور آمادگـــی دانـــش آمـــوزان دوره 
ـــای  ـــون  ه ـــی آزم ـــه طراح ـــدام ب ـــی 1400- 1401 اق ـــال تحصیل ـــرای س ـــطه، ب متوس
ـــوده  ـــطه( نم ـــم )دوره دوم متوس ـــه ده ـــوزان پای ـــرای دانش آم ـــع ب ـــه ای و جام مرحل
ـــرا  ـــدی و اج ـــوا، بودجه بن ـــر محت ـــد از نظ ـــی جدی ـــا ماهیت ـــا، ب ـــن آزمون ه ـــت. ای اس
ـــه  ـــت ک ـــه اس ـــن زمین ـــود در ای ـــاز موج ـــه نی ـــخگویی ب ـــت پاس ـــم در جه ـــی مه گام
ـــن  ـــم متوســـطه و همچنی ـــه ده ـــز پای ـــوزان عزی ـــش آم ـــه دان ـــورد توج ـــد اســـت م امی

مشـــاوران و دســـت اندرکاران دبیرســـتان های دوره دوم متوســـطه قـــرار گیـــرد.
ــای  ــم دارای ویژگی هـ ــنجش ِ دهـ ــی سـ ــای آزمایشـ آزمون هـ

ــد: ــر می باشـ زیـ
P آشنایی با شیوة درست مطالعۀکتاب  های درسی؛

P ممارست و تمرین در مدیریت و استفادة درست از زمان؛
P کاهش تدریجی استرس و هیجانات احتمالی شرکت در امتحانات؛

P آگاهـــی دانـــش  آمـــوز از نقـــاط ضعـــف خـــود در هـــر درس، در طـــول ســـال 
تحصیلـــی؛

ـــت دوم  ـــت اول و نوب ـــات نوب ـــا امتحان ـــراز ب ـــؤاالت هم ت ـــوای س ـــا محت ـــنایی ب P آش
ـــر درس؛   ـــتاندارد در ه ـــه  ای اس ـــار گزین ـــای چه ـــش  ه ـــب پرس در قال

ــر  ــدول زیـ ــرح جـ ــه شـ ــا بـ ــدی آزمون هـ ــوۀ زمان بنـ نحـ
اســـت. ضمنـــًا زمـــان شـــروع ثبت نـــام از روز شـــنبه مـــورخ 

ــت: 1400/04/26 اسـ

نحوه برگزاری آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:
ایـــن آزمون هـــا در دو فـــاز کلـــی» مرحلـــه ای و جامـــع« و در ده نوبـــت برگـــزار 

می شـــوند. 
ــال  ــدای سـ ــه در هشـــت نوبت از ابتـ ــه ای اســـت کـ ــای مرحلـ ــاز اول، آزمون هـ فـ
تحصیلـــی جـــاری تـــا پایـــان اســـفند 1400 برگـــزار خواهنـــد شـــد. آزمون های 

مرحلـــه ای بـــر اســـاس تقســـیم بندی منابـــع درســـی برگـــزار می شـــود؛ 
ــده،  ــیم بندي هاي انجام شـ ــق تقسـ ــون، طبـ ــه از آزمـ ــر مرحلـ ــه در هـ به طوری کـ
ـــه،  ـــر مرحل ـــون ه ـــن، در آزم ـــر ای ـــالوه ب ـــد؛ ع ـــل می آی ـــه عم ـــان ب ـــان امتح از داوطلب
از قســـمت یـــا قســـمت های مربـــوط بـــه مراحـــل قبـــل نیـــز امتحـــان گرفتـــه 
ـــوط  ـــع مرب ـــر مناب ـــد ب ـــا تأکی ـــي ب ـــؤاالت امتحان ـــه، س ـــر مرحل ـــن در ه ـــود؛ لیک می ش
ــوم آزمون  ــال، در مرحله سـ ــراي مثـ ــود )بـ ــي می شـ ــه طراحـ ــان مرحلـ ــه همـ بـ
قســـمت هاي مربـــوط بـــه آزمـــون اول و دوم هـــم منظـــور شـــده اســـت؛ بـــا ایـــن 

ــود(. ــوم خواهد بـ ــؤاالت از قسمت سـ ــتر سـ ــه بیشـ ــد کـ تأکیـ
هـــدف کلـــی ایـــن آزمون هـــا، بررســـی و نـــگاه دقیق تـــر بـــه مطالـــب کتاب هـــای 
ـــال  ـــول س ـــوزان در ط ـــی دانش آم ـــرفت تحصیل ـــی پیش ـــم و ارزیاب ـــۀ ده ـــی پای درس
تحصیلـــی اســـت. در ایـــن میـــان، آزمـــون ویـــژه ای )آزمـــون مرحلـــۀ 5( در نظـــر 
ـــخ 1400/10/24  ـــت اول، در تاری ـــات نوب ـــان امتحان ـــه در پای ـــت ک ـــده اس ـــه  ش گرفت
برگـــزار خواهـــد شـــد و هـــدف آن، جمع بنـــدی مطالـــب نوبـــت اول اســـت کـــه 
ـــی  ـــق آن، آمادگ ـــد و طب ـــد ش ـــزار خواه ـــت اول برگ ـــریحی نوب ـــات تش ـــس از امتحان پ
ــا  ــط بـ ــتاندارد مرتبـ ــه ای اسـ ــش های چهارگزینـ ــاس پرسـ ــر اسـ ــوزان بـ دانش آمـ
ـــت. ـــد گرف ـــرار خواه ـــی ق ـــنجش و ارزیاب ـــورد س ـــی م ـــال تحصیل ـــن نیمس ـــب ای مطال

ــاز دوم، آزمون هـــای جامـــع بـــوده کـــه در دو نوبـــت و در ماه هـــای فروردیـــن  فـ
و اردیبهشـــت برگـــزار خواهنـــد شـــد. هـــدف ایـــن آزمون هـــا، آشـــنایی کامـــل 
ــؤاالت  ــا سـ ــط بـ ــو و مرتبـ ــه ای همسـ ــش های چهارگزینـ ــا پرسـ ــوزان بـ دانش آمـ
امتحانـــات خـــرداد 1401 و به نوعـــی، مقدمـــۀ آمادگـــی بـــرای کنکـــور سراســـری 

ســـال 1402 اســـت. 
ـــی  ـــی »ریاض ـــته های تحصیل ـــط در رش ـــم ، فق ـــنجِش ده ـــی س ـــای آزمایش آزمون ه
فیزیـــک«، »علـــوم تجربـــی« و » ادبیـــات و علـــوم انســـانی« برگـــزار می شـــود و 
ــرکت کنندگان را  ــا شـ ــده تـ ــی برنامه ریزی شـ ــه ترتیبـ ــا بـ ــدی آزمون هـ زمان بنـ

ـــد. ـــاده نمای ـــت آم ـــر نوب ـــات ه ـــرای امتحان ب
پـــس از برگـــزاری هریـــک از آزمون هـــای مرحلـــه ای و همچنیـــن آزمـــون جامـــع، 
کارنامـــه ای بـــا اطالعـــات بســـیار مفیـــد و ارزنـــده، شـــامل: نمـــره خـــام دروس، 
ـــه  ـــه کل در مقایس ـــر درس و رتب ـــه در ه ـــر، رتب ـــرات برت ـــام نف ـــرات خ ـــن نم میانگی
ــی در  ــی و اختصاصـ ــره کل عمومـ ــور و نمـ ــتان و کشـ ــهر، اسـ ــان شـ ــا داوطلبـ بـ
ـــر  ـــان ب ـــا داوطلب ـــرد ت ـــرار می گی ـــان ق ـــار داوطلب ـــی در اختی ـــای آزمایش زیرگروه ه
اســـاس اطالعـــات منـــدرج در ایـــن کارنامه هـــا از میـــزان آمادگـــی خـــود در هـــر 
مرحلـــه از آزمـــون آگاهـــی یافتـــه و نســـبت بـــه رفـــع نقـــاط ضعـــف خـــود تـــا برگـــزاری 
آزمـــون مرحلـــه بعـــد اقـــدام نماینـــد و در نهایـــت نیـــز بـــا شـــرکت در آزمون هـــا 
ـــد. ـــب  نماین ـــال 1401 کس ـــت دوم س ـــی نوب ـــرکت در پایان ـــرای ش ـــی الزم را ب آمادگ

ــه و  ــه جلسـ ــی کارت ورود بـ ــع اینترنتـ ــوه توزیـ ــان و نحـ زمـ
ـــدن  ـــا ش ـــورت مهی ـــنجش: )در ص ـــی س ـــاي آزمایش ـــه آزمون ه کارنام

شـــرایط برگـــزاری آزمـــون بـــه صـــورت حضـــوری(.
کارت ورود بـــه جلســـه آزمون هـــای آزمایشـــی ســـنجش بـــرای کلیـــه داوطلبـــان 
ــراً  ــون، منحصـ ــر آزمـ ــزاری هـ ــل از برگـ ــنبه قبـ ــور، از روز سه شـ ــر کشـ سراسـ
 از طریـــق ســـایت اینترنتـــی شـــرکت تعاونـــی خدمـــات آموزشـــی بـــه نشـــانی:

اطالعيه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

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

 سال تحصيلی 1401-1400
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 www.sanjeshserv.ir توزیـــع می گـــردد و داوطلبـــان بـــا مراجعـــه بـــه 
ســـایت اینترنتـــی فوق الذکـــر، نســـبت بـــه پرینـــت کارت ورود بـــه جلســـه خـــود 
ـــورت  ـــه ص ـــون ب ـــزاری آزم ـــرایط برگ ـــدن ش ـــا ش ـــورت مهی ـــد )در ص ـــدام می نماین اق

حضـــوری(.
در  ســـنجش،  آزمایشـــی  آزمون هـــای  از  نوبـــت  هـــر  نتایـــج  کارنامـــه   
اینترنتـــی  ســـایت  طریـــق  از  آزمـــون،  هـــر  برگـــزاری  روز  بعدازظهـــر 
می گـــردد.  منتشـــر   www.sanjeshserv.ir نشـــانی:  بـــه  شـــرکت 

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دهم:

ـــه  ـــه کلی ـــی ک ـــه متقاضیان ـــنجش، ب ـــازمان س ـــی س ـــات آموزش ـــی خدم ـــرکت تعاون ش
مراحـــل آزمون   هـــای مرحلـــه  ای )8 مرحلـــه( و جامـــع )2 نوبـــت( را بـــه صـــورت 

ـــد.  ـــدی می ده ـــف 20 درص ـــد تخفی ـــام نماین ـــت  ن ـــا ثب یکج
ـــن  ـــدرج در آن، ای ـــام من ـــای ثبت ن ـــوق و هزینه ه ـــهریه ف ـــدول ش ـــه ج ـــه ب ـــا توج ب
ـــل،  ـــورت تمای ـــز، در ص ـــوزان عزی ـــا دانش آم ـــت ت ـــده اس ـــم گردی ـــز فراه ـــکان نی ام
ـــاز و دلخـــواه، انتخـــاب و در  ـــداد موردنی ـــه تع ـــم را ب ـــای ســـنجِش ده ـــد آزمون ه بتوانن
ــد  ــوز می توانـ ــال، دانش آمـ ــد؛ به عنوان مثـ ــام نماینـ ــا ثبت نـ ــک از آزمون هـ ــر یـ هـ

ـــد. ـــع باش ـــون جام ـــت آزم ـــک نوب ـــه ای و ی ـــون مرحل ـــت آزم ـــه نوب متقاضـــی س
ـــی  ـــه آزمون های ـــای آزمایشـــی ســـنجش، مجموع ـــه آزمون ه ـــه اینک ـــا توجـــه ب ـــه ب البت
اســـت کـــه هـــر یـــک مکمـــل دیگـــری اســـت و شـــرکت در تمامـــی آنهـــا، دانش آمـــوز را 
گام بـــه گام آماده تـــر می نمایـــد، لـــذا توصیـــه می شـــود کـــه دانش آمـــوزان عزیـــز، 

ـــد. ـــام نماین ـــا ثبت ن ـــور یکج ـــع،  به ط ـــه ای و جام ـــای مرحل ـــۀ آزمون ه در کلی
الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه جـــدول تکمیلـــی مربـــوط بـــه هزینه هـــای ثبت نـــام، 
ـــنجِش  ـــی س ـــای آزمایش ـــاب آزمون ه ـــه انتخ ـــل ب ـــه مای ـــی ک ـــش آموزان ـــرای دان ب
ــا  ــام آزمون هـ ــی ثبت نـ ــایت اینترنتـ ــتند، در سـ ــی هسـ ــورت تلفیقـ ــم به صـ  دهـ

www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شـــایان ذکر اســـت کـــه دانش آمـــوزان بـــرای اســـتفاده از تخفیـــف، بهتـــر اســـت 
کلیـــه مراحـــل آزمـــون )8 مرحلـــه و 2 نوبـــت جامـــع( را خریـــداری نماینـــد تـــا، 
ـــف  ـــم، از تخفی ـــنجِش ده ـــی س ـــای آزمایش ـــداد آزمون ه ـــورداری از تع ـــن برخ ضم

20 درصـــدی نیـــز بهره منـــد شـــوند. 
توجـــه شـــود کـــه در هنـــگام ثبت نـــام و پـــس از انتخـــاب نوبت هـــای آزمـــون از 
ســـوی دانش آمـــوز، برنامـــه ثبت نـــام اینترنتـــی به طـــور خـــودکار، وجـــه قابـــل 

پرداخـــت را محاســـبه و ارائـــه می نمایـــد.
نحوه ثبت نام:

پرداخـــت اینترنتـــی: دانش آمـــوزان عالقه منـــد بـــه شـــرکت در آزمون هـــاي 
ـــی  ـــای بانک ـــتفاده از کارت ه ـــا اس ـــد ب ـــور مي توانن ـــر کش ـــنجش در سراس آزمایشـــی س
ـــی  ـــات آموزش ـــی خدم ـــرکت تعاون ـــایت ش ـــه س ـــه ب ـــتاب و مراجع ـــبکه ش ـــو ش عض
بـــه نشـــاني: www.sanjeshserv.ir نســـبت بـــه خریـــد و ثبت نـــام در ایـــن 

آزمون هـــا اقـــدام و کدرهگیـــري دریافـــت نماینـــد.
ـــام،  ـــد اینترنتـــی کارت اعتبـــاری ثبت ن ـــه ذکـــر اســـت کـــه خری ـــم: الزم ب ـــه مه نکت
نشـــان دهنده ثبت نـــام نهایـــی دانش آمـــوز نبـــوده و الزم اســـت کـــه متقاضیـــان، 
ـــه لینـــک  ـــز(، ب ـــده و شـــماره رم ـــاری )دریافـــت شـــماره پرون ـــد کارت اعتب بعـــد از خری
ثبت نـــام مراجعـــه نمـــوده و  ثبت نـــام خـــود را نهایـــی و شـــماره پرونـــده و کـــد 

ـــد. ـــت نماین ـــی را دریاف ـــری 16 رقم پی گی
ــام،  ــای ثبت نـ ــه راهنمـ ــق دفترچـ ــه دقیـ ــس از مطالعـ ــی پـ ــوزان گرامـ دانش آمـ
در صـــورت داشـــتن هرگونـــه ســـؤال در خصـــوص شـــرایط و ضوابـــط ثبت نـــام، 
ــل  ــاس حاصـ ــب( تمـ ــدای داوطلـ ــژه 42966-021 )صـ ــط ویـ ــا خـ ــد بـ می تواننـ
نماینـــد. ســـاعات تمـــاس: صبـــح 8:30 الـــی 12:30 و عصـــر 13:30 الـــی 16:00.

ثبت نـــام گروهـــی از طریـــق مـــدارس: دبیرســـتان هایی کـــه مایـــل 
هســـتند بـــراي ســـهولت ثبت نـــام به صـــورت گروهـــی از دانـــش آمـــوزان خـــود 
ثبت نـــام بـــه عمل آورنـــد، بعـــد از مطالعـــه دقیـــق دســـتورالعمل ثبت نـــام 
ـــه  ـــتن هرگون ـــورت داش ـــد در ص ـــکار، مي توانن ـــی هم ـــز آموزش ـــتان ها و مراک دبیرس
ـــا شـــماره  ـــی 16:00 ب ـــی 12:30 و عصـــر 13:30 ال ـــح 8:30 ال ســـؤال، در ســـاعات: صب

تلفن هـــای 88844791 الـــی 88844793 تمـــاس حاصـــل نماینـــد.
نکات مهم:

1- ثبت نـــام کلیـــه نوبت هـــا و مراحـــل آزمون هـــا، ازجملـــه آزمـــون جامـــع نیـــز، 
در ایـــن مرحلـــه انجـــام می شـــود.

ـــراً  ـــردد، منحص ـــز می گ ـــرکت واری ـــن ش ـــاب ای ـــه حس ـــتباه ب ـــه اش ـــه ب ـــی ک 2- وجوه
پـــس از طـــی مراحـــل اداری مربوطـــه قابـــل اســـترداد اســـت؛ لـــذا داوطلبـــان در هنـــگام 
ــد. ــل آورنـ ــا دقـــت الزم را به عمـ ــداد آزمون هـ ــاب تعـ ــی و انتخـ ــام اینترنتـ ثبت نـ

ثبت نام تلفنی:
ـــی  ـــا، امکان ـــروس کرون ـــران وی ـــل بح ـــه دلی ـــده ب ـــاد ش ـــت ایج ـــه وضعی ـــه ب ـــا توج ب
فراهـــم گردیـــده اســـت تـــا ثبت نـــام بـــرای کلیـــه داوطلبـــان سراســـر کشـــور 
)تهـــران و شهرســـتان ( و همچنیـــن مراکـــز آموزشـــی و دبیرســـتان های متقاضـــی 
آزمون هـــای آزمایشـــی ســـنجش، در صـــورت تمایـــل، بـــه صـــورت تلفنـــی بـــا 
ـــتفاده  ـــا اس ـــد ب ـــان بتوانن ـــود و داوطلب ـــام می ش ـــز انج ـــماره: 88321455-021 نی ش

از ایـــن روش هـــم نســـبت بـــه ثبت نـــام در ایـــن آزمون هـــا اقـــدام نماینـــد. 
راهنمـــای نحـــوه ثبت نـــام  اینترنتـــی آزمون هـــای آزمایشـــی 

ـــنجش س
مراحل ثبت نام:

ــور  ــز عبـ ــام و دریافـــت شـــماره پرونـــده و رمـ گام اول: پرداخـــت مبلـــغ ثبت نـ
ـــی  ـــتاب و به صـــورت اینترنت ـــبکه ش ـــي عضـــو ش ـــاي بانک ـــق کارت ه )پرداخـــت از طری

ـــت(. اس
گام دوم: تکمیـــل فـــرم ثبت نـــام )در ســـایت ارائه شـــده اســـت: لینـــک ثبت نـــام 

آزمون هـــای آزمایشـــی ســـنجش/ ثبت نـــام جدیـــد(.
گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي

با توجه به عدم پذیرش حضوری داوطلبان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و به 
منظور تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، متقاضــیان می توانند به 
 سیـــستم پیشخان خدمـــات الکترونیکی ســـازمان سنـجش آمـوزش کشور به آدرس:

 http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات الزم 
ثبت نمایند. ضمناً پس از ثبت درخواست، برای داوطلب ، شماره نامه و کدرهگیری از 

طریق پیام کوتاه ارسال می شود.
به  کوتاه،  پیام  طریق  از  رهگیری  کد  و  شماره  دریافت  از  پس  توانند  می  داوطلبان 
http://rahgiri.sanjesh.org آدرس:  به  مکاتبات  الکترونیکی  رهگیری   پرتال 
وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.                                                                                                                
روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و پی گيری درخواست داوطلبان به روش الکترونيکی
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داوطلبان  از  عده  یک  برای  تابستان  اواسط  در  سال  هر 
عزیز، پایان مقطعی به نام »کنکور« و برای عده دیگری، 
آغاز فصلی از تحصیل به نام »آمادگی برای کنکور« است. 
معموالً داوطلبان عزیزی که می خواهند در کنکور شرکت 
کنند، از تابستان سال قبل به طور جدی شروع به مطالعه 
می کنند. آغاز مطالعه برای کنکور به صورت جدی، نیاز 
به یک عنصر بسیار مهم و اساسی دارد و آن هم مدیریت 
این مقوله است؛ در واقع، هر یک از کنکوری های عزیزی 
راضی  و  خوب  رتبه  سراسری  آزمون  در  می خواهند  که 
کننده ای به دست آورند، باید حتماً در مدت زمان آمادگی 
برای کنکور و جوانب مختلف این آمادگی، کارهایی را انجام 
دهند که ما در این مقاله از آن به عنوان »مدیریت کنکور« 

نام می بریم. 
 مدیریت کنکور، یعنی رعایت مسائل و مواردی درباره کنکور 
که باعث می شود شما در مدت زمان کوتاه تر، همراه با صرف 
انرژی و هزینه کمتر، رتبه خوبی در این آزمون کسب کرده 
و به هدفتان نائل شوید. قبل از اینکه بیشتر درباره مدیریت 
کنکور صحبت کنیم، الزم است که درباره مدیریت تعریفی 
ارائه دهیم. در ساده ترین تعریف می توان گفت: مدیریت، 
یعنی هماهنگ کردن منابع انسانی و مادی برای رسیدن 
به هدف. با وجود اینکه ممکن است برای برخی از شما 
عزیزان، مسأله مدیریت، مسأله پیچیده و مبهمی به نظر 
برسد، اما در واقع اصاًل این طور نیست. همه ما در طول 
شبانه روز، از مدیریت در سطوح مختلف استفاده می کنیم. 
در دیدن یک فیلم، رفتن به مهمانی، مسافرت کردن و سایر 

موارد مشابه این امور. در زمینه کنکور هم شما عزیزان باید 
توجه داشته باشید که فقط رعایت مسائل بسیار ساده و 
معمولی، که ممکن است از چشم بسیاری از داوطلبان دور 
بماند، همان مدیریت کنکور است و همه شما دوستان عزیز 
می توانید این موارد را به سادگی رعایت کنید و به راحتی 
با کسب یک رتبه خوب و قابل قبول، در یک رشته مناسب 
پذیرفته شوید. از مهم ترین زمینه های مدیریت کنکور 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:  
1- مدیریت زمان

یکی از مهم ترین موارد مدیریت کنکور، مدیریت زمان است. 
ما بارها در مقاالتی که در این نشریه درباره کنکور نوشته ایم، 
به مدیریت زمان و اهمیت آن برای کنکور اشاره کرده ایم؛ با 
این همه، هر چه از مدیریت زمان بگوییم باز هم کم است. 
مدیریت زمان، یعنی اینکه شما بتوانید از زمان خود به 
بهترین نحوی به منظور مطالعه برای کنکور استفاده کنید. 
یکی از باارزش ترین دارایی های یک داوطلب، زمان است. 
برای بسیاری از افراد عادی شده است که وقت خود را هدر 
بدهند و تالشی هم برای استفاده از آن نکنند؛ اما برای یک 
داوطلب کنکور، که وقت محدودی برای رسیدن به یک 
هدف بزررگ دارد، موضوع هدر دادن وقت می تواند بسیار 

زیان بخش باشد.
 مدیریت زمان، اصاًل سخت نیست. اگر خود را ملزم کنید 
که به موقع شروع به انجام کاری کنید، قادر خواهید بود 
که به نحو احسن آن را تا پایان مدیریت کنید؛ پس اگر 
از  کنکور،  برای  آمادگی  در طی  زمانتان  که  می خواهید 
دست نرود سعی کنید که 
درست  برنامه ریزی  یک 
هر  برای  و  باشید  داشته 
روز، هفته، ماه و طول سال 
برای  کنکور،  برای  آمادگی 
تا  کنید  برنامه ریزی  خود 
باالیی  سرعت  با  بتوانید 

مطالعه کنید و عالوه بر آن، وقت کافی هم برای انجام همه 
کارهایتان داشته باشید.

2- مدیریت منابع
به عنوان یک داوطلب، زمانی می توانید موفق تر باشید که 
بدانید برای کنکور باید چه منابع و کتاب هایی را چه وقت 
و چگونه مطالعه کنید. اولویت بندی، مهارتی ضروری، اما 
دشوار و حساس است که در بسیاری از مواقع، ما را ترغیب 
می کند با استفاده از مدیریت و مهارت های مشابه، توانمندی 
خود را افزایش داده و در آن زمینه تصمیم درستی بگیریم. 
یکی از مشکالت بزرگی که بسیاری از داوطلبان در طی 
ایام آمادگی برای کنکور دارند، توانایی نداشتن در مدیریت 
منابع کنکور است. داوطلب، کوهی از کتاب ها و جزوه های 
مختلف را جمع می کند، بدون آنکه بداند که کدام یک از 
این منابع در اولویت هستند؛ عالوه بر آنکه مطالعه این 
منابع، نیاز به وقت زیادی هم دارد، و چون بیشتر مطالب 

آن تکراری است، باعث هدر رفتن وقت نیز می شود. 
یکی دیگر از جنبه های مدیریت منابع کنکور، این است که 
شما داوطلب گرامی بدانید و تصمیم بگیرید که در مقاطع 
مختلف و با توجه به زمانی که در دست دارید، مطالعه کدام 
منابع را در اولویت قرار دهید و از کدام یک از آنها صرف نظر 
کنید؛ مثاًل وقتی از برنامه هفتگی عقب می مانید، تست زنی 
را کمتر کنید یا اینکه در پایان دور اول، وقتی زمان کم 
آوردید، با توجه به بودجه بندی کنکور، برخی از مباحثی 
را، که از آنها سؤال کمتری می آید، حذف کنید. در طی 
فرصت های آمادگی برای کنکور، به کارهایی که زودتر باید 
انجام شوند، توجه جّدی داشته باشید و روی آنها تمرکز 
کنید. هدفمند باشید و به خاطر بسپارید که انجام کارهای 
کوچکتری که ارزش زیادی دارند، بهتر از انجام کارهای زیادی 
هستند که شاید خیلی هم برایتان فایده ای نداشته باشند.

3- مدیریت مطالعه
مواجه  آن  با  داوطلبان  از  بسیاری  که  از مشکالتی  یکی 
هستند، چگونگی مطالعه برای کنکور است. در برخی از 

مدیریت کنکور 

بسیار ساده است!
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موارد، دیده می شود که داوطلب به این موضوع عالقه مند 
است، هدف دارد و وقت می گذارد، اما نمی داند که چگونه 
توجه  باید  عزیزان  شما  بخواند.  درس  و  کند  مطالعه 
داشته باشید که برای کنکور، ابتدا باید یک مطالعه اولیه 
داشته باشید و زیر نقاط مهم و اصلی را خط بکشید و 
خالصه برداری کنید، و حتی کنار مطالب کتاب نیز نکاتی را 
با رنگ های مختلف بنویسید و آن را برای دوران جمع بندی 
خود نگه دارید. در مدیریت مطالعه، تکرارها و مرورها را 
فراموش نکنید. هنگام مرورهای هفتگی و ماهیانه و در 
نهایت، در دوران جمع بندی، هر آنچه را که قباًل خالصه 
کرده اید، دوباره بخوانید و در همین حین، تست زنی نیز 
داشته باشید، و سرانجام در هفته های پایانی، تست زنی 
سرعتی را در برنامه خود لحاظ کنید. با این سبک مطالعه، 
مطمئن باشید که بخش بسیار زیادی از آنچه را که مطالعه 

کرده اید، فراموش نخواهید کرد.
4- مدیریت مکان

برای یک داوطلب کنکور، مکان مطالعه نیز اهمیت بسیار 
زیادی دارد. داوطلبی می تواند در منزل و حتی در میان سر 
و صدا هم درس بخواند و داوطلب دیگر حتماً باید در سکوت 
و آرامش مطالعه کند. داوطلبی در کتابخانه و دیگری عادت 
دارد که در پارک درس بخواند. به عادات مطالعه خود نگاه 
کنید و ببینید که جزو کدام دسته از داوطلبان هستید و در 
کجا راحت تر می توانید درس بخوانید. به یاد داشته باشید 
که مدیریت مکان، بسیار مهم است؛ زیرا تا شما نتوانید 
در مکان مناسبی که به حضور در آن عادت دارید مطالعه 
کنید، مطلب زیادی یاد نخواهید گرفت و این موضوع باعث 

هدر رفتن وقت و انرژی شما خواهد شد.
5- مدیریت مقاطع

قبل  سال  تابستان  مقطع  دارد.  مختلفی  مقاطع  کنکور، 
دوران  یا  ماه  خرداد  مقطع  نوروز،  عید  مقطع  کنکور، 
اینها به مقاطع طالیی کنکور  از  جمع بندی که هر یک 
معروفند. داوطلب، باید مقاطع مهم کنکور را بشناسد تا 
بتواند به خوبی برای آن مقاطع برنامه ریزی کرده و آنها را 
مدیریت کند؛ مثاًل اگر داوطلب، دوران جمع بندی خردادماه 
را به خوبی نشناسد و نداند که در این دوره چه باید بکند، 

مطمئناً نمی تواند از مطالعه خود بهره کافی ببرد.
6- مدیریت کالس های کنکور 

یکی از دغدغه های اصلی بیشتر داوطلبان، این است که آیا 
برای کسب نتیجه بهتر در کنکور باید الزاماً در کالس های 
کنکور شرکت کنند یا نه، و از خود می پرسند: اصاًل این 
کالس ها چقدر می تواند در موفقیت من تأثیر داشته باشد؟ 
این کالس ها، چقدر وقت و انرژی مرا در دوران آمادگی 
برای کنکور خواهد گرفت؟ و .... برای مدیریت بهتر این 
بخش در کنکور، در ابتدا باید هر داوطلب، وضعیت خود 

درس ها  کدام  در  اینکه  کند:  مشخص  درس  هر  در  را 
ضعیف تر و در کدام درس ها قوی تر است؟ آیا با خواندن 
یک جزوه خوب نمی تواند مشکل خود را در درس هایی که 
ضعیف است، برطرف کند؟ اینکه نیاز به چند جلسه کالس 
خصوصی یا کنکور دارد؟ و .... وقتی به تمام این مسائل به 
خوبی جواب دادید، بعد با یک مدیریت صحیح و اصولی، 
تصمیم بگیرید که چه زمانی در این کالس ها شرکت کنید 
و چند جلسه و در کدام درس ها از این کالس ها استفاده 
کنید؛ البته شرکت حضوری در این کالس ها در شرایط 
گسترش ویروس کرونا توصیه نمی  شود؛ مگر آنکه تمهیدات 
بهداشتی الزم در کنار آن برای داوطلبان فراهم آمده باشد.

7- مدیریت روابط
وقتی یک دانش آموز برای کنکور آماده می شود، یکی از 
مواردی که باید حتماً آن را مدیریت کند روابط داوطلب با 
دوستان، خانواده و فامیل است. این روابط اگر مدیریت نشود 
و زمان مشخصی نداشته باشد، باعث می شود تا زمان و انرژی 
زیادی از داوطلب گرفته شود. شاید شما هم از جمله کسانی 
بگویید،  به دیگران »نه«  به سادگی  باشید که نمی توانید 
و به همین دلیل، قسمت عمده ای از وقت خود را صرف 
انجام کارهایی می کنید که به دلیل خجالت یا رودربایستی 
یا دالیل مشابه پذیرفته اید. در چنین شرایطی، تالش برای 
بهبود مهارت مدیریت روابط، باعث می شود تا شما وقت 
کمتری را صرف رابطه با دیگران یا انجام کارهایشان کنید. 
برای روابط خود برنامه خاصی داشته باشید تا در این دوره 
مهم به لحاظ  کمبود وقت ضرر نکنید. سعی کنید که از 
دوستان  دیدن  برای  را  بخشی  خود،  استراحت  وقت های 
با  فراغت  اوقات  گذراندن  برای  دهید.  اختصاص  فامیل  و 
خانواده نیز وقت های خاصی را در طول شبانه روز در نظر 
بگیرید. بعضی از داوطلبان عزیز گمان می کنند که در این 
دوره می توانند به طور کلی با دوستان یا فامیل خود قطع 
رابطه کنند؛ اما در این زمینه اصاًل افراط و تفریط درست 
نیست. اگر وقتی را با خانواده یا دوستان خود بگذرانید یا در 
برخی از مهمانی ها )در شرایط عادی و سالم و پس از برطرف 
شدن بیماری کرونا در سطح جامعه( شرکت کنید، حتماً این 
موضوع در روحیه شما تأثیر مثبتی خواهد گذاشت؛ پس 
مدیریت روابط، بهترین شیوه کنترل این روابط است؛ به 

گونه ای که به وقت و زمان شما صدمه نزند.
8- مدیریت تلفن 

نمی توانند  که  کسانی  از  امان  و  موبایل  و  تلفن  از  امان 
افرادی  از  امان  و  کنند  کنترل  را  خود  تلفنی  مکالمات 
که مدام در حال پیام دادن هستند!! به خصوص االن که 
ابزارهای ارتباط مجازی هم برای بسیاری از افراد جذابیت 
دارد و بخشی از وقت آنها در دنیای مجازی، صرف پیام 
دادن یا دیدن فیلم و عکس در آنها می شود. اگر می خواهید 

برای کنکور آماده شوید، حتماً باید تکلیف خود را از همین 
حاال با مکالمه های تلفنی و موبایل خود و دنیای مجازی 
مشخص کنید. سعی کنید دوستانتان را عادت دهید تا 
در دوره آمادگی برای کنکور، برای شما پیامک بزنند، و 
جواب  برای  را  زمان خاصی  که  دهید  عادت  را  خودتان 
دادن به تلفن و خواندن پیام هایتان اختصاص دهید. نکته 
دیگر اینکه این مکالمات تلفنی نباید تأثیر منفی بر ذهن 
شما در زمان مطالعه گذارد؛ یعنی وقتی درس می خوانید، 
فقط درس بخوانید، نه اینکه به اتفاق های روزمره از جمله 

مکالمات تلفنی فکر کنید.
9- مدیریت خواب و استراحت

وقتی شروع به مطالعه برای آمادگی در کنکور می کنید، 
حتماً سعی کنید که زمانی را بین ساعات مطالعه برای 
استراحت خود در نظر بگیرید یا ساعات خواب و بیداری 
خود را تنظیم کنید. بهترین زمان مطالعه از ساعت پنج 
صبح تا ساعت نه تا ده شب است؛ البته داوطلبانی وجود 
یادگیری  شب ها  و  هستند  شب خوان  معموالً  که  دارند 
بهتری دارند. اگر می توانید، سعی کنید تا صبح ها درس 
خوانده و شب ها را به استراحت بپردازید. نگران نباشید؛ 
زیرا بدن انسان در طی کمتر از یک ماه، به اتفاق های جدید 
عادت خواهد کرد؛ اما اگر نمی توانید چنین شیوه ای را به 
کار بگیرید، از شیوه قبلی برای مطالعه خود استفاده کنید.   

۱۰- مدیریت احساسات
دوره آمادگی برای کنکور، دوره بسیار مهم و پر افت و خیزی 
است. شما در این دوره، در شرایط خاصی قرار می گیرید و 
ممکن است در زمان هایی خوب مطالعه کرده و گاهی نیز 
اصاًل نتوانید مطالعه کنید و خوب درس بخوانید؛ از طرف 
دیگر، گاهی ممکن است که شما به راحتی بتوانید به همه 
یا بیشتر تست ها به خوبی پاسخ دهید و گاهی هم اصاًل 
نتوانید جواب تست ها را بدهید و سرخورده و ناراحت شوید. 
این  یادآوری در چنین شرایطی،  قابل  نکته    مهم ترین 
است که شما احساسات خود را مدیریت کنید و به راحتی 
تسلیم شرایط بد نشده و افسرده نگردید. سعی کنید که 
استرس نداشته باشید و در هر صورت، بسیار محکم و قوی، 
دوران آمادگی برای کنکور را پشت سر بگذارید. مدیریت 
احساسات و برخورد قوی با مسائل کنکور، بر آمادگی شما 
برای کنکور تأثیر مثبت خواهد گذاشت. اگر شما پر انرژی 
و با روحیه باال باشید، مطمئن باشید که یادگیری تان بهتر 
اهداف  به  راحت تر  هستید،  امیدوار  چون  و  بود،  خواهد 
خود خواهید رسید؛ از طرف دیگر، ناامید شدن یا داشتن 
و  توان  باعث کاهش  درباره کنکور هم  منفی  احساسات 

انرژی شما و دور شدن شما از اهدافتان خواهد شد.
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ــون  ــان آزم ــا داوطلب ــن روزه ــاز شــد و ای شــهریور آغ
سراســری ســال 1401 در تکاپــوی درس خوانــدن 
ــم  ــی مه ــال تحصیل ــک س ــرای شــروع ی ــی ب و آمادگ
و سرنوشــت ســاز هســتند. چــه آنهــا کــه ســال 
ــت  ــدم رضای ــل ع ــه دلی ــد و ب ــور داده ان ــته کنک گذش
ــار دیگــر کنکــور دهنــد و  ــد ب از رتبه شــان، می خواهن
چــه آنهــا کــه امســال دوازدهــم هســتند و می خواهنــد 
ــد،  ــرکت کنن ــری ش ــون سراس ــار اول در آزم ــرای ب ب
الزم اســت کــه در همیــن ابتــدای راه، بــه نــکات زیــر 
توجــه داشــته باشــند تــا ســال آینــده، همیــن روزهــا 

ــت خاطــر داشــته باشــند. ــۀ خــود رضای از رتب

 از همين امروز شروع کن
ــن روزهــا ذهــن تعــدادی  یکــی از ســؤال هایی کــه ای
ــه خــود مشــغول کــرده، ایــن اســت  از داوطلبــان را ب
کــه از کــی بایــد بــه طــور جــدی بــرای کنکــور درس 

خوانــد؟
ــما  ــه ش ــت ک ــد گف ــزان بای ــن عزی ــه ای ــخ ب در پاس
بایــد از همیــن امــروز آغــاز کنیــد و مطمئــن باشــید 
کــه هــر یــک روز تأخیــر شــما در درس خوانــدن بــه 
ــخت  ــدی و سرس ــای ج ــه از رقب ــای آن اســت ک معن
ــت  ــت اس ــد. درس ــب می افتی ــدم عق ــد ق ــود چن خ
ــوز درس  ــان هن ــی از داوطلب ــل توجه ــداد قاب ــه تع ک
خوانــدن بــرای آزمــون سراســری ســال آینده را شــروع 
ــه بهترین هــا باشــد  ــد ب ــگاه شــما بای ــا ن ــد، ام نکرده ان
ــون  ــان آزم ــن داوطلب ــود را بهتری ــان علمی خ و رقیب

ــد. ــری بدانی سراس
گاه می شــنویم کــه داوطلبــی می گوید: مــن کــه 

ــک رقمــی نیســت،  ــۀ ت ــه دســت آوردن رتب ــم ب هدف
ــه خــودم ســختی بدهــم؟! ــدر ب ــد آن ق پــس چــرا بای
ــت:  ــد گف ــان بای ــته از داوطلب ــن دس ــه ای ــخ ب در پاس
ــد و نمی دانیــد کــه در  ــر نداری اوالً شــما از آینــده خب
آینــده شــرایط شــما چگونــه خواهــد شــد؛ پــس اکنون 
کــه شــرایط نســبی درس خوانــدن را داریــد، کوتاهــی 
ــی  ــه رقم ــۀ س ــد رتب ــر می خواهی ــاً اگ ــد، و ثانی نکنی
بیاوریــد، بایــد بــرای رتبــۀ دو رقمــی درس بخوانیــد، و 
اگــر هدفتــان کســب رتبــۀ چهــار رقمــی اســت بایــد 
نحــوة خواندنتــان مثــل دارنــدة یــک رتبــۀ ســه رقمــی 
ــود  ــبات خ ــان در محاس ــر داوطلب ــون اکث ــد؛ چ باش
ــفانه  ــد و متأس ــتباه می کنن ــدن اش ــرای درس خوان ب
کمــی دســت باالتــر  از واقعیــت، آمادگــی علمــی خــود 

ــد. ــور می کنن را تص
 

هدفتان را مشخص کنيد
ــدف  ــد ه ــیری، بای ــر مس ــودن ه ــروع پیم ــل از ش قب
ــیر  ــرد. مس ــخص ک ــیر را مش ــردن آن مس ــی ک از ط
ــد قبــل از  کنکــور هــم همیــن طــور اســت. شــما بای
ــدف  ــاً انتخــاب ه ــن مســیر، حتم ــودن ای شــروع پیم
ــی  ــط کاف ــید. فق ــته باش ــون سراسری داش ــرای آزم ب
اســت کــه یــک لحظــه بــه ســختی های ســال کنکــور 
فکــر کنیــد. تصــور کنیــد کــه یــک ســال از بهتریــن 
ســال های زندگی تــان را بایــد هــر روز صبــح زود 
ــی از  ــل توجه ــم  قاب ــوید و  حج ــدار ش ــواب بی از خ
درس هــا را فرابگیریــد، مطالعــه کنیــد و بــرای تثبیــت 
اطالعاتتــان تمریــن کنیــد و تســت بزنیــد. بــه همیــن 
ــون،  ــای تلویزی ــح، تماش ــه تفری ــت ک ــل، الزم اس دلی

خــواب  و  همــراه  تلفــن  از  غیرمتعــارف  اســتفاده 
ــم  ــادی ک ــد زی ــا ح ــود را ت ــاب خ ــاب و کت بی حس
ــر هــدف مشــخصی نداشــته باشــید،  ــد. حــال اگ کنی

انجــام چنیــن کاری بســیار دشــوار اســت.  
ــان روشــن و  ــه اهدافت ــم اســت ک ــان، مه ــن می در ای
ــک هــدف روشــن و واضــح،  ــن ی واضــح باشــند. تعیی
جســمی  ســالمت  از  شــما  کــه  می شــود  باعــث 
بیشــتری نســبت بــه قبــل برخــوردار باشــید، رضایــت 
ــر و  ــید،  نظ ــته باش ــود داش ــی خ ــتری از زندگ بیش
ــد  ــف نکن ــما را تضعی ــۀ ش ــران روحی ــای دیگ حرف ه
و در کل، شــانس قبولــی شــما و موفقیتتــان بــه طــور 

ــد. ــش یاب قطــع افزای
 

تک درس نخوانيد
ــد  ــد درس را بای ــک روز چن ــه  در ی ــت از اینک صحب
مطالعــه کــرد و چــه تنوعــی از درس هــا را در برنامــۀ 
مطالعاتــی داشــت، ارتبــاط مســتقیمی بــا حجــم 
ــی  ــاً  داوطلب ــب دارد. مطمئن ــک داوطل ــی ی مطالعات
ــد،  ــه می کن ــاعت مطالع ــه 12 س ــور روزان ــه ط ــه ب ک
ــبانه  ــاعت در ش ــط 4 س ــه فق ــی ک ــه کس ــبت ب نس
روز مطالعــه دارد، می توانــد درس هــای بیشــتری را 
ــما  ــک روز، ش ــه در ی ــا اینک ــد، ام ــک روز بخوان در ی
ــه مطالعــۀ یــک درس  8 ســاعت را پشــت ســر هــم ب
اختصــاص دهیــد و بــه اصطــالح »مطالعــۀ بقچــه ای« 
ــی  ــیار عقالن ــرم، بس ــان ت ــات پای ــد، برای امتحان کنی
ــاًل کار  ــور اص ــرای کنک ــی ب ــت، ول ــش اس و نتیجه بخ
ــک  ــوع در ی ــۀ دروس متن ــت. مطالع ــی نیس صحیح
روز، باعــث یادگیــری بهتــر می شــود و شــما را از 

داوطلبان آزمون سراسری سال 1401 می پرسند :

این روزها چه ڪنیم؟
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ــد،  ــا می کن ــب ره ــدن مطال ــراری ش ــی و تک یکنواخت
ــر آن درس  ــک روز درگی ــه ی ــط در هفت ــما فق ــا ش ام
خواهیــد شــد و در نتیجــه پیوســتگی مطالــب و 
ــن  ــورد نظــر از بی ــا درس م ــداوم شــما ب ــری  م درگی

ــت. ــد رف خواه
البتــه تنــوع بیــش از حــد دروس بــرای مطالعــه روزانــه 
نیــز مشــکالت خــاص خــودش را بــه وجــود مــی آورد؛ 
ــوالً  ــی معم ــر درس ــۀ ه ــی مطالع ــق ابتدای ــرا دقای زی
ــود،  ــب می ش ــن در آن مطل ــدن ذه ــق ش ــرف عمی ص
ــرعت  ــه س ــه، ب ــان مطالع ــدای زم ــما در ابت ــر ش و اگ
ــه  ــما لطم ــری ش ــد، یادگی ــدی بروی ــراغ درس بع س

خواهــد خــورد.

زمــان خــود را بيــن درس خوانــدن و 
ــد ــيم کني ــت زدن تقس تس

کســانی کــه می خواهنــد در آزمون هــای تســتی مثــل 
ــز عمــل  ــه صــورت موفقیــت آمی آزمــون سراســری، ب
ــی  ــه خوب ــردن ب ــن ک ــا تمری ــد ب ــد بتوانن ــد، بای کنن
ــان،  ــای زم ــد متده ــوزان بای ــد. دانش آم ــت بزنن تس
تســت زدن و رســیدن بــه جواب هــای زیــر یــک خــط 
ــا بتواننــد درصــد باالیــی را  ــد ت ــاد بگیرن ســؤاالت را ی
ــت زنی  ــاً تس ــا عموم ــد؛ ام ــا بزنن ــه آزمون ه در این گون
مطلــوب پــس از مطالعــه صحیــح می آیــد؛ یعنــی 
شــما اول بایــد توانایــی درس خوانــدن صحیــح را 
داشــته باشــید و پــس از آن بتوانیــد روی تســت زنــی 
خــود کار کنیــد؛ از ایــن رو، پاســخ دانش آموزانــی کــه 
ــه بیشــتر تســت  ــد ک ــؤال را می کنن ــن س همیشــه ای

ــن دو،  ــه ای ــت ک ــن اس بزنــم یــا درس بخوانــم، ای
ــر هســتند. ــل همدیگ مکم

بــرای رســیدن بــه یــک زمــان مطالعــۀ ایــده آل، عجلــه 
نکنید

ــد  ــش بدهی ــان را افزای ــاعت مطالعه ت ــه س ــرای اینک ب
عجــول نباشــید. اگــر ایــن روزهــا  عــادت داریــد کــه 
ــه  ــک دفع ــد ی ــد، نبای ــاعت درس بخوانی ــه 4 س روزان

ــه  ــاعت مطالع ــی 12 س ــه روزی 10 ال ــان را ب برنامه ت
در روز افزایــش دهیــد؛ چــون در حــال حاضر، بــدن و 
ذهــن شــما بــا همــان 4 الــی 5 ســاعت درس خوانــدن 
ــا دو  ــک ی ــد طــی ی ــده اســت و  نمی توانی ــم ش تنظی
ــار  ــد و انتظ ــر بدهی ــان را تغیی ــات بدنی ت روز،  تنظیم
بازدهــی باالیــی از خودتــان داشــته باشــید؛ پــس 
دقــت کنیــد کــه افزایــش بازدهی تــان بایــد کــم کــم 
ــه  ــد ک ــاًل ســعی کنی ــور تدریجــی باشــد؛ مث ــه ط و ب
هــر هفتــه، یــک ســاعت بــه  برنامــۀ مطالعاتــی خــود 

اضافــه کنیــد.

هر روز درس بخوانيد
ــۀ  ــه دقیق ــی اینک ــدن یعن ــا درس خوان ــرای خیلی ه ب
90 خودشــان را بــا حجــم زیــادی از دروس خفــه 
کننــد! شــاید بــه کمــک ایــن روش بتــوان در امتحانات 
مدرســه نمــرة قابــل قبولــی گرفــت، امــا بــا ایــن روش 
در کنکــور راه بــه جایــی نخواهیــد بــرد.  بهتــر اســت 
ــاص  ــدن اختص ــه درس خوان ــی را ب ــر روز زمان ــه ه ک
ــای  ــان در روزه ــان مطالعاتی ت ــد و ضمــن آن، زم دهی
ــا یکدیگــر متفــاوت نباشــد؛ یعنــی  مختلــف، خیلــی ب
در یــک روز دو ســاعت و در روز دیگر 10 ســاعت درس 
نخوانیــد. مطمئــن باشــید کــه  اگــر  مطالعــۀ دروس را 
ــد،  ــد یــک وظیفــه در برنامــه درســی تان بگنجانی مانن
خواهیــد  انگیــزة  بیشــتری  آن،  پی گیــری  بــرای 

داشت. 

 تعيين یک هدف روشن و واضح، باعث 
می شود که شما از سالمت جسمی بيشتری 

نسبت به قبل برخوردار باشيد، رضایت 
بيشتری از زندگی خود داشته باشيد،  نظر 
و حرف های دیگران روحيۀ شما را تضعيف 

نکند و در کل، شانس قبولی شما و 
موفقيتتان به طور قطع افزایش یابد.

کسانی که می خواهند در آزمون های 
تستی مثل آزمون سراسری، به صورت 
موفقيت آميز عمل کنند، باید بتوانند 
با تمرین کردن به خوبی تست بزنند. 

دانش آموزان باید متدهای زمان، تست 
زدن و رسيدن به جواب های زیر یک خط 

سؤاالت را یاد بگيرند تا بتوانند درصد 
باالیی را در این گونه آزمون ها بزنند
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدین وسیله به اطالع دانش آموزان عزیز پایه 
تحصیلی  سال  آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم  که  می رساند  دوازدهم 

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

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

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

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

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

حضور در 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 آشنایی کامل با شیوة درست مطالعۀ کتاب های درسی؛
P عمیق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتاب های درسی هر پایه؛

P آشنایی با پرسش های چهار گزینه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
P ممارست و تمرین در مدیریت زمان؛

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

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

ثبت نام، از روز شنبه مورخ 1400/04/26 است:
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نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم:
شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی، بــا بررســی های همــه جانبــه و دریافــت نظــرات 
ــای  ــۀ آزمون ه ــی، مجموع ــز آموزش ــرم مراک ــران محت ــران و مدی ــاوران، دبی مش
ــی 1401-1400  ــال تحصیل ــرای س ــت ب ــارده نوب ــاً در چه ــی را مجموع آزمایش
ــتانه،  ــورت تابس ــی به ص ــای آزمایش ــت از آزمون ه ــت. دو نوب ــوده اس ــی نم طراح
ــت از  ــار نوب ــه ای و چه ــورت مرحل ــی به ص ــای آزمایش ــت از آزمون ه ــت نوب هش
آزمون هــای آزمایشــی به صــورت جامــع برگــزار خواهــد شــد تــا داوطلبــان شــرکت 
کننــده درآزمون هــای آزمایشــی ســنجِش دوازدهــم، بــا ارزیابــی کامــاًل 
علمــی و اســتاندارد، از وضعیــت علمــی و تحصیلــی خــود شــناخت پیــدا کــرده و در 
هــر مرحلــه از آزمون هــا نســبت بــه رفــع مشــکالت تحصیلــی خــود اقــدام نماینــد.
ــای  ــت و در ماه ه ــتانه، در دو نوب ــای تابس ــتانه: آزمون ه ــای تابس آزمون ه
مــرداد و شــهریور 1400 بــا هــدف ارزیابــی مطالعــات تابســتانی داوطلبــان برگــزار 

خواهــد شــد. 
توجــه: آزمون هــای تابســتانه، فقــط بــرای ســه گــروه آزمایشــی علــوم ریاضــی 

و فنــی، علــوم تجربــی و علــوم انســانی برگــزار خواهــد شــد.
ــه ای: در هشــت نوبــت آزمون هــای آزمایشــی مرحلــه ای،  ــای مرحل آزمون ه
کــه از ابتــدای ســال تحصیلــی تــا پایــان اســفند 1400 برگــزار می گــردد، منابــع 
درســی بــرای مطالعــه داوطلبــان بــه هشــت قســمت تقســیم شــده اســت کــه در 
هــر مرحلــه از آزمون هــای مرحلــه ای، ســؤاالت از منابــع تقســیم بندی شــده همــان 
مرحلــه طــرح می گــردد. الزم بــه توضیــح اســت کــه ســؤاالت آزمــون هــر مرحلــه، با 
تأکیــد بــر منابــع درســی اعــالم شــده بــرای همــان مرحلــه )طبــق تقســیم بندی(، 
بــه عــالوة ســؤاالت منابــع درســی مرحلــه قبــل، طراحــی می گــردد )بــرای مثــال، 
ــه آزمون هــای مراحــل اول و دوم  ــوط ب ــون قســمت های مرب ــه ســوم آزم در مرحل
هــم منظــور شــده، بــا ایــن تأکیــد کــه بیشــتر ســؤاالت از بودجــه بنــدی مرحلــه 

ســوم خواهــد بــود.(
ــای  ــب کتاب ه ــه مطال ــر ب ــگاه دقیق ت ــا، بررســی و ن ــن آزمون ه ــی ای ــدف کل ه
ــوزان در طــول  ــش آم ــلی دان ــی پیشــرفت تحصیـ ــۀ دوازدهــم و ارزیاب درســی پای
ســال تحصیلــی اســت. در ایــن میــان، آزمــون ویــژه ای )آزمــون مرحلــۀ 5( در نظــر 
ــات نوبــت اول، در تاریــخ 1400/10/24  ــان امتحان گرفتــه شــده اســت کــه در پای
ــه  ــت ک ــت اول اس ــب نوب ــدی مطال ــدف آن، جمع بن ــد و ه ــد ش ــزار خواه برگ
ــی  ــق آن، آمادگ ــد شــد و طب ــت اول برگزارخواه ــات تشــریحی نوب ــس از امتحان پ
دانش آمــوزان براســاس پرســش های چهارگزینــه ای اســتاندارد مرتبــط بــا مطالــب 

ایــن نوبــت تحصیلــی مــورد ســنجش و ارزیابــی قــرار خواهــد گرفــت.   
ــا قبــل از برگــزاری آزمــون  ــع: از ابتــدای ســال 1401 و ت ــای جام آزمون ه
ــای  ــا فاصله ه ــع ب ــی جام ــون آزمایش ــت آزم ــار نوب ــال 1401، چه ــری س سراس
زمانــی هدفمنــد و خصوصیــات و ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد و مکمــل یکدیگــر 
برگــزار می شــود و در آزمــون جامــع نوبــت اول، تنهــا دروس پایــه دهــم و یازدهــم، 

ــه می شــود. ــون گرفت ــان آزم از داوطلب

اطالعيه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره:

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم 
ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم 

)دوره دوم متوسطه(
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زمـان و نحـوه توزیـع اینترنتـی کارت ورود بـه جلسـه و کارنامـه 
شـرایط  شـدن  مهیـا  صـورت  )در  سـنجش:  آزمایشـی  آزمون هـاي 

بـه صـورت حضـوری( برگـزاری آزمـون 
کارت ورود بـه جلسـه آزمون هـای آزمایشـی سـنجش بـرای کلیـه داوطلبـان 
سراسـر کشـور، از روز سه شـنبه قبل از برگزاری هر آزمون، منحصراً از طریق سـایت 
 www.sanjeshserv.ir :اینترنتـی شـرکت تعاونـی خدمـات آموزشـی بـه نشـانی
توزیـع می گـردد و داوطلبـان، بـا مراجعـه بـه سـایت اینترنتـی فوق الذکـر، نسـبت 
بـه پرینـت کارت ورود بـه جلسـه خـود اقـدام می نماینـد )در صورت مهیا شـدن 

شـرایط برگـزاری آزمـون به صـورت حضوری(.
کارنامـه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمایشـی سـنجِش دوازدهـم، در بعدازظهر 
 همـان روز برگـزاری هـر آزمـون از طریـق سـایت اینترنتـی شـرکت بـه نشـانی:

دانش آمـوزان  اطـالع  بـه  ضمنـاً  می گـردد.  منتشـر    www.sanjeshserv.ir
می رسـاند کـه محاسـبه نمـره کل آزمون های آزمایشـی، بر اسـاس آخریـن مصوبات 
و ضوابـط سـازمان سـنجش آموزش کشـور انجام خواهد شـد. همچنیـن نمره آزمون 
دروس عمومـی و اختصاصـی، هماننـد آزمـون سراسـری و بـر اسـاس نمـره آزمـون 
عمومـی )بـا توجـه بـه ضرایب(، به عالوه سـه برابـر نمره آزمـون اختصاصـی )با توجه 

بـه ضرایـب( تقسـیم  بر مجمـوع کل ضرایب محاسـبه می شـود.
شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

مبلغ هر آزمون جامعمبلغ هر آزمون تابستانه یا مرحله ای

85۰.۰۰۰ ریال6۰۰.۰۰۰ ریال 

شـرکت تعاونـی خدمـات آموزشـی، بـرای متقاضیانـی کـه کلیـه مراحل 
آزمون هـای تابسـتانه و مرحلـه ای )۱۰ مرحلـه( و جامـع )۴ نوبـت( را بـه 
صـورت یکجا ثبت نـام نماینـد، از تخفیف2۰درصـدی بهره مند می شـوند. 
بـا توجـه به جدول شـهریه فـوق و هزینه های ثبت نـام مندرج در آن، ایـن امکان نیز 
فراهـم گردیـده اسـت تـا دانش آمـوزان عزیز، در صـورت تمایـل، بتواننـد آزمون های 
سـنجِش دوازدهـم را بـه تعـداد موردنیاز و دلخـواه، انتخاب و در هر یـک از آزمون ها 
ثبت نـام نماینـد؛ به عنوان مثـال، دانش آمـوز می توانـد متقاضـی سـه نوبـت آزمـون 

مرحلـه ای و یک نوبـت آزمون جامع باشـد.
البتـه، بـا توجـه بـه اینکـه آزمون هـای آزمایشـی سـنجش، مجموعـه 
آزمون هایـی اسـت که هـر یک مکمـل دیگری اسـت و شـرکت در تمامی 
آنهـا، دانش آمـوز را گام بـه گام آماده تـر می نمایـد، لـذا توصیـه می شـود 
کـه دانش آمـوزان عزیـز، در کلیـۀ آزمون های مرحلـه ای و جامـع،  به طور 

نمایند. ثبت نـام  یکجـا 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه جدول تکمیلـی مربوط بـه هزینه هـای ثبت نام، بـرای دانش 
آموزانـی کـه مایـل بـه انتخـاب آزمون هـای آزمایشـی سـنجِش دوازدهـم به صـورت 
 (www.sanjeshserv.ir) تلفیقی هسـتند، در سـایت اینترنتـی ثبت نام آزمون هـا 

درج شده است.
شـایان ذکر اسـت کـه دانش آمـوزان، بـرای اسـتفاده از تخفیـف، بهتـر اسـت کلیـه 
تـا ضمـن  نماینـد  را خریـداری  نوبـت جامـع(  و 4  مرحلـه   10( آزمـون  مراحـل 
 20 تخفیـف  از  دوازدهـم،  سـنجِش  آزمایشـی  آزمون هـای  تعـداد  از  برخـورداری 

بهره منـد شـوند.  نیـز  درصـدی 
توجـه فرماییـد کـه در هنـگام ثبت نـام و پـس از انتخـاب نوبت های آزمون از سـوی 
را  پرداخـت  قابـل  وجـه  خـودکار،  به طـور  اینترنتـی  ثبت نـام  برنامـه  دانش آمـوز، 

محاسـبه و ارائـه می نمایـد.

نحوه ثبت نام:
پرداخت اینترنتـی: دانش آمـوزان عالقه مند به شـرکت در آزمون هاي آزمایشـی 
عضـو  بانکـی  کارت هـای  از  اسـتفاده  بـا  مي تواننـد،  کشـور  سراسـر  در  سـنجش، 
 شـبکه شـتاب و مراجعـه بـه سـایت شـرکت تعاونـی خدمـات آموزشـی بـه نشـاني:

 www.sanjeshserv.ir نسـبت بـه ثبت نـام در این آزمون ها اقـدام و کدرهگیري 
نمایند. دریافت 

نکتـه مهـم: الزم به ذکر اسـت کـه خریـد اینترنتـی کارت اعتباری 
ثبت نـام، نشـان دهنده ثبت نام نهایـی دانش آموز نبوده و الزم اسـت 
کـه متقاضيان، بعـد از خریـد کارت اعتباری )دریافت شـماره پرونده 
و شـماره رمـز(، به لينـک ثبت نـام مراجعه نمـوده و  ثبت نـام خود 
را نهایـی و شـماره پرونـده و کـد پی گيـری 16 رقمـی را دریافت 

. یند نما
دانش آمـوزان گرامـی، پـس از مطالعـه دقیـق دفترچه راهنمـای ثبت نـام، در صورت 
داشـتن هرگونـه سـؤال در خصـوص شـرایط و ضوابـط ثبت نـام، می تواننـد بـا خـط 
ویـژه 42966-021 )صـدای داوطلـب( تمـاس حاصـل نمایند. سـاعات تماس: صبح 

8:30 الـی 12:30 و عصـر 13:30 الـی 16:00.
ثبت نام گروهـی از طریق مـدارس: دبیرسـتان هایی کـه مایل هسـتند براي 
سـهولت ثبت نـام به صـورت گروهـی از دانـش آمـوزان خـود ثبت نـام بـه عمل آورند، 
بعـد از مطالعـه دقیـق دسـتورالعمل ثبت نـام دبیرسـتان ها و مراکز آموزشـی همکار، 
مي تواننـد در صـورت داشـتن هرگونـه سـؤال، در سـاعات: صبح 8:30 الـی 12:30 و 
عصـر 13:30 الـی 16:00 با شـماره تلفن های 88844791 الـی 88844793 تماس 

حاصـل نمایند.

نکات مهم:
1- ثبت نـام کلیـه نوبت هـا و مراحـل آزمون هـا، ازجملـه آزمـون جامـع نیـز، در این 

مرحلـه انجام می شـود.
2- وجوهـی کـه به اشـتباه به حسـاب این شـرکت واریز می گـردد، منحصـراً پس از 
طـی مراحـل اداری مربوطـه قابل اسـترداد اسـت؛ لـذا داوطلبـان در هنـگام ثبت نام 

اینترنتـی و انتخـاب تعـداد آزمون هـا دقـت الزم را به عمـل آورند.
ثبت نام تلفنی:

بـا توجـه بـه وضعیـت ایجاد شـده بـه دلیـل بحـران ویـروس کرونـا، امکانـی فراهم 
گردیـده اسـت تا ثبـت نام برای کلیه داوطلبان سراسـر کشـور )تهران و شهرسـتان ( 
آزمایشـی  آزمون هـای  متقاضـی  دبیرسـتان های  و  آموزشـی  مراکـز  همچنیـن  و 
سـنجش، در صـورت تمایـل، به صورت تلفنی با شـماره: 8832۱۴55-۰2۱ نسـبت 

بـه ثبـت نـام در ایـن آزمون هـا اقـدام نمایند. 

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

گام اول: پرداخـت مبلـغ ثبت نـام و دریافت شـماره پرونده و رمز عبـور )پرداخت از 
طریـق کارت هاي بانکي عضو شـبکه شـتاب و به صورت اینترنتی اسـت(.

ثبت نـام  لینـک  اسـت:  ارائه شـده  سـایت  )در  ثبت نـام  فـرم  تکمیـل  دوم:  گام 
جدیـد(. ثبت نـام  سـنجش/  آزمایشـی  آزمون هـای 

گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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در صورت امکان شرکت در کالس هاي آمادگی برای کنکور:

نقش آنها در موفقیت من چیست؟
در سال های اخیر، ظرفیت پذیرش دانشجو به مقدار قابل 
توجهی افزایش یافته است و امروز کمتر کسي وجود دارد 
که نتواند وارد دانشگاه شود؛ اما این موضوع باعث از بین 
رفتن رقابت میان داوطلبان نشده است؛ زیرا در حال حاضر، 
هدف، تنها قبولی در دانشگاه نیست، بلکه داوطلبان تالش 
می کنند که در رشته و دانشگاه مورد عالقه خود تحصیل 
کنند. به خاطر همین موضوع، باز هم رقابت برای کسب 
رتبه خوب در میان بیشتر داوطلبان وجود دارد؛ در این 
میان، برخی از داوطلبان سعی می کنند تا، عالوه بر مطالعه، 
از راه های مختلفی مانند رفتن به کالس های کنکور، گرفتن 
معلم خصوصی و ... از دیگر داوطلبان پیشی بگیرند. در چند 
سال اخیر، به خصوص در شهرهای بزرگ، تب استفاده از 
کالس های کنکور تقریباً همگانی و در برخی از موارد به 

نوعی چشم و هم چشمی تبدیل شده است. 
    سؤالی که وجود دارد این است که: آیا واقعاً این کالس ها 
واقعاً  و  است  مؤثر  و  مفید  داوطلبان  برای  مؤسسات  و 
می تواند توقع داوطلبان را در رابطه با موفقیت در کنکور 
برآورده کند؟ با توجه به اینکه امروزه کالس های کنکور، 
دغدغه بسیاری از داوطلبان آزمون سراسري شده است، در 
این مقاله تالش می کنیم تا این کالس ها و شرکت در آنها را 
بررسی کنیم. امیدواریم که شما داوطلبان عزیز، این مقاله را 
به خوبی مطالعه کرده و سپس در خصوص شرکت در این 

کالس ها تصمیم درستی بگیرید.
)البته این مطلب، پیش از شیوع و گسترش کرونا در یک 
سال و نیم اخیر تدوین شده و به هر حال به کار گیری 
که  کشور،  بهداشتی  عادی  شرایط  برای  آن  توصیه های 
دارد،  وجود  کالس ها  این گونه  در  فیزیکی  حضور  امکان 

عملی خواهد بود(.
1- کالس های کنکور، تلف کنندگان وقت و انرژی شما
یکی از مهم ترین معایب و ایرادهایی که کالس های کنکور 
دارند این است که وقت و انرژی داوطلبان را هدر می دهند. 
یا داوطلب پشت کنکوری، که  به عنوان یک دانش آموز 
عالقه به شرکت در این کالس ها دارید، باید بخشی از وقت 
و انرژی خود را در طی روز، صرف این کالس ها نمایید. 
اگر دانش آموز باشید و بخواهید در ساعاتی غیر از ساعات 
این کالس ها شرکت کنید، معموالً خستگی  مدرسه در 
باعث می شود تا پس از بازگشتن به خانه تا مدتی نتوانید 
بپردازید.  برنامه خود  مطالعه طبق  یا  درسی  تکالیف  به 
ممکن است که حتی خستگی ناشی از شرکت در کالس ها 
برای داوطلبانی که به مدرسه نمی روند نیز زیاد باشد. این 
موضوع، به خصوص در شهرهای بزرگ، که رفت و آمد، 
وقت بسیاری از داوطلبان را می گیرد، بیشتر مشهود است. 
اگر بعد از خواندن تمام مقاله، هنوز به شرکت در کالس های 
کنکور اصرار داشتید و آن را برای موفقیت خود در کنکور 
الزم دانستید، حتماً در کالس هایی شرکت کنید که، عالوه 

بر استفاده از استادان و معلمان کارآزموده و با تجربه، از 
نظر زمانی در ساعاتی برگزار شود که با ساعات درس و 
استراحت شما تداخل پیدا نکند و شما حتماً ساعات خاصی 
را برای این کالس ها در برنامه روزانه خود در نظر گرفته 
باشید. مخصوصاً در شهرهای بزرگ، به دوری و نزدیکی این 
کالس ها به محل زندگي تان دقت کنید تا بخشی از وقتتان 
در راه تلف نشود. یک پیشنهاد، که ممکن است برخی از 
شما داوطلبان از آن استقبال کنید، این است که اگر مجبور 
به حضور در کالس هایی شدید که مسافت قابل توجهی 
با منزل شما داشتند، در بین راه می توانید لغات عربی، 
انگلیسي یا برخی از مباحث دروس آزمون را، که از قبل 
ضبط کرده اید، گوش کنید. چون شما خسته هستید، انجام 
این کار باعث می شود تا بدن شما تقریباً در حال استراحت 
باشد و فقط گوشتان بشنود و از طریق حافظه شنیداری 
مباحث  این شرایط، شنیدن  در  را حفظ کنید.  مطالبی 
تاریخ ادبیات به شکل داستان گونه، از آنجایی که نسبت 
به درس عربی و زبان آسان تر است، مفیدتر و بهتر است.

2- پول خود را دریابيد
گزافی  هزینه های  معموالً  کنکور،  در کالس های  شرکت 
باالی هر جلسه،  به خانواده ها تحمیل می کند. رقم های 
ضمن اینکه از معیار مشخصی پیروی نمی کند، تضمینی 
هم برای کیفیت آموزشی معلم به شمار نمی آید؛ در حالی 
که کسب شهرت و نام در عرصه تدریس خصوصی و تهیه 
و تدوین جزوه هایی که مالک روشنی برای سنجش اعتبار 
آنها وجود ندارد، نمی تواند معیار خوبی برای انتخاب یک 
معلم خوب باشد؛ از طرف دیگر، با وجود اینکه در تبلیغات 
این مؤسسات، عالوه بر تضمینی بودن، از نگرفتن شهریه 
تا زمان کسب نتیجه سخن گفته مي شود، اما کافی است 
تا شما به یکی از این مؤسسات مراجعه کنید تا ببینید 
 ... با ترفندهای مختلف مانند جزوه، کتاب و  که چگونه 
مبالغ بسیار زیادی را از داوطلبان می گیرند. به این ترتیب 
مشاهده می شود که آنها به مقاصد خود در کسب سودهای 

کالن از داوطلبان به راحتی دست می یابند.
با عنایت به اینکه وضع اقتصادی بیشتر خانواده های ایرانی 
از  پایین تر  موارد،  از  برخی  در  حتی  و  متوسط  حد  در 
متوسط است، هر یک از داوطلبان عزیزی که در چنین 
شرایطی قرار دارند، باید بسنجند که با توجه به هزینه هایی 
که  را  نتیجه ای  می توانند  آیا  کرد،  خواهند  پرداخت  که 
دوست دارند به دست آورند یا نه، و اصاًل دستیابی به این 
نتیجه، چقدر می تواند از نظر خود داوطلب، و نه بنا به قول 

این مؤسسات، تضمینی باشد. 
مواقعی وجود دارد که داوطلب، مباحث و فصولی از یک 
درس اصلی را که تأثیر بسزایی در قبولی و رتبه او دارد 
بلد نیست، و مواردی هم وجود دارد که برخی از مباحث و 
فصول یک درس با ضریب نه چندان مهم را نمی داند. اگر 

یک داوطلب در چنین شرایطی باشد، باید با مشورت و 
رایزنی با والدین و افراد با تجربه و با مقایسه آن هزینه و وقت 
و انرژی، که صرف مي کند و چیزی که به دست می آورد، 
تصمیم نهایی را بگیرد؛ به عنوان نمونه، شما داوطلب رشته 
تجربی، مبحث ژنتیک درس زیست شناسی را، که مهم ترین 
درس در گروه آزمایشي علوم تجربی محسوب می شود، بلد 
نیستید. با توجه به اینکه این مبحث، بخش بسیار مهمی از 
درس زیست شناسی را تشکیل می دهد، اگر یک داوطلب 
در این مبحث ضعیف باشد، ممکن است که این نکته به 
طور مستقیم بر رتبه او تأثیر گذارد؛ با این همه، این موضوع 
باعث نمی شود که شما به عنوان اولین و آخرین راه حل، به 
سراغ کالس های کنکور بروید؛ زیرا راه های مختلفی برای 

جبران این ضعف وجود دارد. 
قبل از هر چیز سعی کنید که با مطالعه چند باره کتاب 
و جزوه های معلمتان و حتی معلمان سایر دبیرستان ها، 
که به مهارت در تدریس مشهور هستند، این مشکل را بر 
طرف کنید. در این میان می توانید از همکالسی ها و سایر 
دانش آموزان و داوطلبانی که در این مبحث یا درس قوی 
هستند نیز کمک بگیرید. انجام این کارها به شما امکان 
می دهد تا بخشی از مشکل یا همه آن را حل کنید. حاال 
وقت آن رسیده است که با چند پرسش و تست زنی، بار 
دیگر خود را محک بزنید تا ببینید که چقدر توانسته اید 
ضعف ها و مشکالت خود را در این زمینه جبران کنید. اگر 
هنوز ضعف شما در این درس زیاد بود، راه حل دیگری هم 
برای شما قبل از شرکت در کالس های کنکور وجود دارد، و 
آن هم استفاده از کالس های رفع اشکال هست. شما در این 
کالس ها می توانید تمرکز خود را روی آنچه که نمی دانید، 
متمرکز کرده و از صرف وقت و هزینه خود در این زمینه 
نیز به صورت قابل مالحظه ای کم کنید. در چنین شرایطی 
با خود صادق باشید و ببینید که آیا پاسخ ندادن به چند 
تست احتمالی، می تواند تأثیر قابل مالحظه اي بر رتبه و 
شرایط شما داشته باشد یا نه. اگر پاسختان به این پرسش، 
مثبت است، پس حتماً ابتدا کالس های رفع اشکال و سپس 
استفاده از معلم خصوصی را در چند جلسه انتخاب کنید 

که باز هم از کالس های کنکور، به مراتب بهتر است. 
3- سردرگمی داوطلبان در مواجه شدن با مطالب

این  دارند  بیشترکالس های کنکور  اشکاالتی که  از  یکی 
است که، بی توجه به میزان اطالعات و وضعیت تحصیلی 
متفاوت  نکات  و  اطالعات  ارائه  به  مبادرت  دانش آموزان، 
است  ممکن  که  حالی  در  می کنند؛  کنکوری  و  درسی 
از دانش آموزانی که در آن کالس ها حضور دارند،  برخی 
هنوز مطالب اصلی و کلیدی درس را فرا نگرفته باشند. 
با شرکت  دانش آموزان،  تا  می شود  باعث  موضوع  همین 
نکته هایی  و  مطالب  از  انبوهی  با  کنکور،  در کالس های 
مواجه  شوند که با دروسی که معلمانشان در کالس های 
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درسی تدریس می کنند، دوگانگی ایجاد می کند. برخی از 
کالس های کنکور و استادان این کالس ها، به عمد چنین 
مطالبی را به کنکوری ها ارائه می دهند تا نشان دهند که 
سطح مؤسسات آنها، در مقایسه با سایر مؤسسات، باالتر 
است و همین موضوع ممکن است اعتماد به نفس کاذبی به 
برخی از داوطلبان بدهد و آنها گمان کنند که تمام مطالب 
ریز درسی را هم فرا گرفته اند و می توانند رتبه خوبی را در 
آزمون سراسري به دست آورند؛ در حالی که اگر داوطلبی، 
مطالب اصلی و مهم را نداند؛ چگونه می تواند مطالب ریز 
درسی را به خاطر سپرده و در کنکور از آنها استفاده کند؟!

4- هيچ تضمينی وجود ندارد
رقابت برای کشاندن داوطلبان به این کالس ها، تا جایی 
افراد  تا  می کنند  پیاده  ترفندی جدید  روز  هر  که  است 
قرار دهند.  پر سود خود هدف  تجارت  برای  را  بیشتری 
یکی از اصلی ترین و مهم ترین تبلیغات بسیار گول زننده 
مؤسسات کنکور، تأکید بر تضمینی بودن صد در صدی 
مؤسسات  این  خدمات  بودن  مجانی  و  داوطلبان  قبولی 
از  زیادی  شمار  ساله  هر  است.  کنکور  برگزاري  زمان  تا 
این مؤسسات می شوند؛  ترفندها جذب  این  با  داوطلبان 
اما شمار کسانی که هر سال در کنکور، رتبه خوبی کسب 
مي کنند یا حتی در رشته و دانشگاه خوبی قبول مي شوند، 
نسبت به تعداد شرکت کنندگان در آن، بسیار کم است. 
این موضوع خود به خوبی نشان می دهد که تبلیغات این 
مؤسسات، کذب محض است؛ از طرف دیگر، بسیاری از 
رتبه های برتری که همه ساله به عنوان شرکت کنندگان این 
مؤسسات معرفی می شوند، یا نامشان بدون اطالع آنها درج 
می شود و یا اینکه مؤسسات یاد شده با پرداخت مبلغی به 
این افراد، اجازه معرفی آنها را به عنوان رتبه های برتر شرکت 
کننده در این مؤسسات، از این گروه از داوطلبان می گیرند.
    یکی دیگر از شیوه های تبلیغی این مؤسسات، آن است که 
با ادعاي ارتباط خود با سازمان سنجش یا سایر سازمان های 
دولتی مرتبط با آموزش و پرورش، سعی می کنند تا جایگاه 
مؤسسه خود را به عنوان مؤسسه ای قانونی و مهم به همگان 
نشان دهند و داوطلب را قانع کنند که قبولی آنها در آزمون 
سراسری، فقط منوط به ثبت نام آنان در آن مؤسسه است؛ 
در حالی که کافی است که یک داوطلب به چند مؤسسه 
مختلف سری بزند تا ببیند و بشنود که هر یک شمشیری 
را علیه یکدیگر تیز کرده و معایب یکدیگر را می گویند و 
همه آنها نیز خود را وابسته به سازمان سنجش یا آموزش و 
پرورش می دانند. برای اینکه از صحت این تبلیغ مؤسسات 
مطمئن شوید، بهتر است که از آموزش و پرورش یا سازمان 
سنجش، درباره انتساب آنها  به این نهادهاي دولتي مطمئن 
به  و  بارها  آموزش کشور،  سازمان سنجش  )البته  شوید 
دفعات متعدد، انتساب این گونه مؤسسات را به خود، کذب 

محض اعالم کرده است(.
5- سطح پایين علمی استادان 

را  خود  که  مؤسسات،  این  زیاد  بسیار  تبلیغات  وجود  با 
مؤسسات برتر علمی و شرکت کنندگانشان را رتبه های برتر 
کنکور می دانند، ضعفی که بیشتر مؤسسات یاد شده دارند، 
آن است که استادان آنها در بسیاری از دروس، مدرسانی 
و  تست زنی  نحوه  و  کنکور  زمینه  در  کمتر  که  هستند 
این  از  برخی  کرده اند.  عمل  موفق  قبیل  این  از  مواردی 
مؤسسات، به خصوص در شهرهای بزرگ، سعی می کنند 
که دو یا سه استاد معروف را برای تدریس دروس دعوت 

کرده و در بقیه درس ها از مدرسان کم سابقه و کم تجربه 
استفاده کنند؛ در واقع، آنها با استفاده از نام همان دو یا 
چند استاد، داوطلبان زیادی را جذب می کنند. برخی از 
مؤسسات نیز ادعا می کنند که جزوات استادان و معلمان با 
تجربه و مطرح را ارائه می دهند؛ در حالی که هیچ تضمینی 
در این خصوص وجود ندارد و واقعاً یک داوطلب چگونه 
مي تواند به این نکته پي ببرد که این جزوه مربوط به آن 

استاد خاص است؟! 
    در شهرهای کوچکتر، که رقابت برای جذب داوطلبان 
کمتر است، مؤسسات کنکور، معموالً مدرسان و معلمان 
بسیار تازه کار و کم تجربه را استخدام می کنند. آنها از 
این طریق قصد دارند تا هم دستمزد کمی به این مدرسان 
پرداخته و هم سود بیشتری را عاید مؤسسه خود نمایند؛ از 
طرف دیگر، مؤسسات، عالوه بر تبلیغ استادانشان، از راه های 
دیگری هم نسبت به جذب داوطلب مبادرت می کنند. آنها 
سعی می کنند تا با مشاوره رایگان و آموزش مهارت های 
تست زنی، مسائل مربوط به تقویت حافظه، کاهش استرس، 
غلبه بر اضطراب و ... وارد عرصه شده و وقت و هزینه شما 
را از بین ببرند؛ در حالی که تمام این موارد اخیر را می توان 

از طریق خواندن چند مقاله و تمرین نیز به دست آورد.
6- ارائه مشاوره غلط و مداخله در امر انتخاب رشته
  عالوه بر این، یکی از مهم ترین نقص هایی که این مؤسسات 
دارند آن است که به همه داوطلبانی که مربوط به یک گروه 
آموزشی هستند، برنامه ای تقریباً یکسان می دهند؛ بدون 
اینکه به خوبی با آنها مشورت کرده و درباره ویژگی های 
هر یک از داوطلبان، بیشتر بدانند؛ این در حالی است که 
حافظه، توان یادگیری و نقاط ضعف و قوت هر داوطلب، 
در مقایسه با سایرین در دروس مختلف، متفاوت است؛ به 
عالوه، هر داوطلب، ویژگی های جسمی و روحی و اهداف 
خاص خود را دارد که با داوطلب دیگر، قطعاً متفاوت است.

در پایان، اگر می خواهید واقعاً از وقت و انرژی خود به خوبی 
در راه آمادگی برای کنکور استفاده کنید، حتماً به نکات زیر 

توجه نمایید:
1- از روی چشم و هم چشمی در مؤسسات و کالس های 
تقویتی کنکور شرکت نکنید؛ بلکه قبل از هر چیز، توان 

علمی خود و وقت و هزینه های انجام این کار را بسنجید.
2- درباره مؤسسه اي که مي خواهید در آن ثبت نام کنید، 
به خوبی تحقیق کنید و از داوطلبان سال های قبل، که در 
کالس هاي این مؤسسه شرکت کرده اند، حتماً پرس و جو 

نمایید. هزینه و مبالغ باال، دلیل بهتر بودن کار یک معلم یا 
مؤسسه در عرصه کنکور نیست. 

3- اعتماد به نفس خود را افزایش دهید و خود را درگیر 
تبلیغات آموزشگاه های کنکور، که می تواند باعث افسردگی 

و ناامیدی شما شود، نکنید.
4- قبل از ثبت نام در این مؤسسات، حتماً در این باره با افراد 
مطلع مشورت کنید و ببینید که آیا می توانید مشکل خود 
را با شرکت در چند جلسه کالس خصوصی، که مخاطبش 
فقط شما هستید و فقط به بررسی اشکاالت شما پرداخته 
می شود، رفع کنید یا نه؛ یا اینکه مجبور خواهید شد که 

تدبیر دیگري در این زمینه بیندیشید.
کمک  کتاب های  بیشتر  که  باشید  داشته  خاطر  به   -5
آموزشی و جزوات این مؤسسات، تکراری و بی کیفیت است 
و نمی تواند جایگزین منابع اصلی شما شود؛ پس به هیچ 
این کتاب ها توصیه نمی شود.  از  عنوان خرید و استفاده 
را  کتاب ها  این  نویسندگان  فریب  که  کنید  سعی  ضمناً 
در مورد معلم موفق و برجسته بودن در زمینه تدریس و 

کنکور، نخورید.
6- اگر می خواهید برای پیشرفت تحصیلی خود در کنکور 
قدمی بردارید، در آزمون های آزمایشی شرکت کنید. این 
زمان، مدیریت  مهارت، مدیریت  افزایش  باعث  آزمون ها، 
استرس، تجربه و ... می شود. حال اینکه در چه تعداد از 
کنکورها شرکت نمایید، این موضوع، بستگی به شما دارد. 
هر چه نیاز بیشتری به بهره گیری از مزایای پیشگفته داشته 
باشید، مسلماً نیاز به شرکت در این گونه آزمون ها، در شما 

بیشتر احساس می شود. 
با  تنها  آموزشگاه ها،  واقعی  غیر  تبلیغات  پی گیری   -7
شکایات دانش آموزان میسر مي شود؛ پس اگر با مشکلی 
مواجه شدید، سعی کنید که اطالع رسانی کرده و حتماً 

وضعیت این مؤسسات را تا آخر پی گیری کنید.
8- کتاب های آموزشی و درسی به گونه ای طراحی شده 
است که هر داوطلب می تواند با یک برنامه ریزی درست 
و اصولی و مطالعه دقیق آنها در کنکور موفق شود. توجه 
داشته باشید که بسیاری از رتبه های برتر آزمون سراسري، 
نه به کالس خصوصی رفته  و نه از برنامه های این گونه 
مؤسسات استفاده کرده اند؛ بلکه آنها فقط با یک برنامه ریزي 

منظم، که خودشان انجام داده بوده اند، پیش رفته اند.
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