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هفتم َصفر،  سالروز شهادت مظلومانه 

سبط اڪرب رسول اکرم)ص( 

حرضت امام حسن مجتبے)ع(

بر متام مسلامنان تسلیت باد

ثبت نام دانشجویان 

و طالب برای واکسیناسیون

 علیه کرونا ، آغاز شد

کرد  اعالم  بهداشت  وزارت  آمار  مرکز مدیریت 
برای  کرونا  واکسیناسیون  ثبت نام  سامانه  که 

دانشجویان و طالب باز شد.
دانشجویان  وبدا،  تلگرامی  کانال  اعالم  اساس  بر 
دانشگاه  بهداشت،  وزارت  علوم،  وزارت  زیر مجموعه 
آزاد اسالمی و طالب حوزه های  علمیه سراسر کشور 
می توانند به سایت: salamat.gov.ir مراجعه کرده 
و با وارد کردن کد ملی، تاریخ تولد و شماره همراه، 
را  واکسن  تزریق  مکان  و  زمان  بالفاصله  و  ثبت نام 

انتخاب کنند.

به اطالع متقاضیان آزمون سراسری 
شرایط  به  توجه  با  که  می رساند 
تعطیلی  و  کشور  در  کرونا  فراگیر 
کرونا  ملی  ستاد  مصوب  روزه  چند 
ایجاد  و  ماه،  شهریور  اوایل  در 
شهرها  بین  تردد  برای  محدودیت 
عملی  آزمون  برگزاری  استان ها،  و 
آموزش  و  ورزشی  علوم  رشته 
برای  انجام مصاحبه  و  بدنی  تربیت 
شرایط  دارای  رشته های  متقاضیان 
شهید  دانشگاه هاي  )شامل:  خاص 
صدا  قضایي،  علوم  شاهد،  مطهري، 
ایران،  اسالمي  جمهوري  سیماي  و 

علوم  )عج(،  بقیه ا...  پزشکي  علوم  
پزشکي ارتش، رشته دکتري پیوسته 
رشته  تهران،  دانشگاه  بیوتکنولوژي 
عالمه   دانشگاه  اکو  بیمه  مدیریت 
غیرانتفاعي  دانشکده  طباطبایي، 
 - )ع(  رضا  امام  انتفاعي  غیر  رفاه، 
حسین  امام  جامع  دانشگاه  مشهد، 
کارداني  تحصیلي  رشته هاي  )ع(، 
پزشکي  فوریت های  کارشناسی  و 
پیش بیمارستانی دانشگاه هاي علوم 
تحصیلي   کدرشته هاي  و  پزشکي 
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت 
طبق  تهران(  ـ  شهیدرجایي  دبیر 

زمان  در  سازمان  این  برنامه ریزی 
مقرر برگزار نگردید که این موضوع 
باعث تأخیر در ارسال نتایج  به این 

سازمان شده است. 
نتایج  فوق،  موارد  به  توجه  با  لذا 
سال  سراسری  آزمون  نهایی 
در  ماه  مهر  اول  هفته  در    ،1400
درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش 

آموزش کشور اعالم خواهد شد.  
 

روابط عمومی سازمان سنجش 
آموزش کشور

هفته اول مهرماه :

 زمان اعالم نتایج نهایی 
آزمون سراسری سال 1400

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 رشته ها و مواد امتحانی
 آزمون دکتری سال 1401

»خویش« را در خویش پیدا کن، کمال این است و بس !

پدر ها و مادرها !

زمان اعالم نتایج کنکور، حمایت شما ارزشمندترین سرمایه است

چند نكته درباره 

آزمون دکرتی سال 1401
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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

همان گونه که داوطلبان و خوانندگان گرامي اطالع 

دارند، هفته پیش، اطالعیه سازمان سنجش آموزش 

کشور درباره جداول رشته ها و مواد امتحاني آزمون 

این  داوطلبان  و  شد  منتشر   1401 دکتري سال 

کلي  کارهاي  و  با ساز  اجمال  به  ملي  مهم  آزمون 

آن آشنا شدند.

در این یادداشت، صرفاً قصد داریم چند نکته مهم 

دربارة این آزمون را در سطرهاي زیر یادآور شویم. 

بدیهي است که بعداً راجع به آزمون یاد شده با شما 

در این ستون سخن خواهیم گفت.

در  دانشجو  پذیرش  و  »سنجش  قانون  اساس  بر   

دوره هاي تحصیالت تکمیلي در دانشگاه ها و مراکز 

آموزش عالي« آیین نامة اجرایي مربوط و مصوبات 

دوره هاي  در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  »شوراي 

دانشجو  پذیرش  و  سنجش  تکمیلي«،  تحصیالت 

یک  هر  حسب  دکتري(Ph.D)  بر  مقطع  در 

»پژوهش  و  پژوهشي«  ـ  »آموزشي  شیوه هاي  از 

محور« به شرح زیر انجام مي شود:

به دورة دکتري  براي ورود  1- سنجش و پذیرش 

آزمون  معیارهاي  اساس  بر  پژوهشي  ـ  آموزشي 

و  پژوهشي  آموزشي،  متمرکز )50 درصد(، سوابق 

و سنجش  علمي  مصاحبه  و  درصد(،   20( فناوري 

عملي )30 درصد( صورت مي گیرد.

2- سنجش و پذیرش براي دورة دکتري ناپیوسته 

پژوهش محور، بر اساس معیارهاي آزمون متمرکز 

فناوري  و  پژوهشي  آموزشي،  سوابق  درصد(،   30(

عملي  بخش  و  علمي  مصاحبه  درصد(،   20( 

)30 درصد(، و تهیة طرح واره )20 درصد( صورت 

مي گیرد.

سوي  از  متمرکز(  )آزمون  اول  مرحلة  اجراي   -3

امتیاز  ثبت  و  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان 

و  فناوري،  و  پژوهشي  آموزشي،  سوابق  به  مربوط 

مصاحبه علمي، از سوي دانشگاه ها و مراکز آموزش 

عالي پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.

پذیرش  و  سنجش  شوراي  مصوبه  براساس   -4

مواد  تکمیلي،  تحصیالت  دوره هاي  در  دانشجو، 

 1401 دکتري  (Ph.D) سال  متمرکز  آزمون 

تحصیلي  استعداد   ،)1 ضریب  )با  زبان   شامل: 

)با ضریب 1(، و دروس تخصصي در سطح کارشناسي 

یا کارشناسي  ارشد )با ضریب 4(  خواهد بود.

شامل:  دوره ها،  تمام  براي  پذیرش  و  سنجش   -5

روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پردیس هاي خودگردان، 

پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعي، دانشگاه آزاد اسالمي 

و ...، بر اساس قانون یاد شده در بند 1 و آیین نامه 

و  سنجش  شورای  مرتبط  مصوبات  و  آن  اجرایی 

پذیرش دانشجو انجام مي شود.

مقطع  فارغ التحصیالن  و  دانشجویان  تمام   -6

مي توانند،  حرفه اي  دکتري  و  کارشناسي ارشد 

و  عمومي  ضوابط  و  شرایط  بودن  دارا  صورت  در 

اختصاصي، که در دفترچه راهنماي آزمون دکتری 

و شرکت  ثبت نام  آزمون  این  در  درج خواهد شد، 

کنند.

7- داوطلبان آزمون دکتري سال 1401 مي توانند 

براي اطالع از جداول رشته ها و مواد امتحاني این 

آزمون، در زمان ثبت نام آزمون یاد شده به سایت 

 www.sanjesh.org :سازمان سنجش به نشاني

مراجعه کنند.
موفق باشید

چند نكته درباره آزمون دکتري سال 1401

حضرت امام حسن مجتبي )ع( فرمودند:
اي فرزند آدم! از موقعي که به دنیا آمده اي، در 
حال گذراندن عمرت هستي؛ پس، از آ نچه داري، 

براي آینده ات )قبر و قیامت( ذخیره نما. 

همانا دنیا آدمی را سرگرم سازد، تا جز بدان 
نپردازد، و دنیا دار به چیزی از دنیا نرسد؛ جز 
که آزمندی ]طمع[ و شیفتگی وی بدان فزون 
را  وی  گردیده  او  بهرة  دنیا  از  آنچه  و  شود، 

بی نیاز نکند از آنچه بدان نرسیده. 

حضرت امام حسن مجتبي )ع( فرمودند: 
هر که نماز صبح را بخواند و در جایگاه خود 
بنشیند تا خورشید طلوع کند، برایش پوششي 

از آتش خواهد بود.
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از۲۰مهرماهآغازمیشود:

ثبت نام وام های دانشجویی
 برای ترم جدید 

ـــام  ـــان ثبت ن ـــوم، زم ـــجویان وزارت عل ـــاه دانش ـــدوق رف ـــس صن رئی
ـــه  ـــاه ب ـــر م ـــد را از ۲۰ مه ـــی جدی ـــال تحصیل ـــجویی درس ـــای دانش وام ه
ـــدود  ـــی، ح ـــال اول تحصیل ـــرای نیمس ـــت: ب ـــرد و گف ـــوان ک ـــد عن بع

ـــت. ـــده اس ـــی ش ـــار پیش بین ـــان اعتب ـــارد توم ۳۰۰ میلی
ـــال  ـــجویی س ـــای دانش ـــام وام ه ـــان ثبت ن ـــوص زم ـــی، در خص ـــر مطیع ـــر ناص دکت
ــای آموزشـــی و  ــدا دانشـــجویان ثبت نام هـ ــد ابتـ تحصیلـــی جدیـــد گفـــت: بایـ
ـــنامه  ـــاه بخش ـــدوق رف ـــس از آن، صن ـــد و پ ـــام دهن ـــان را انج ـــاب واحدهایش انتخ

بـــازه زمانـــی ثبـــت وام هـــای دانشـــجویی را بـــه دانشـــگاه ها اعـــالم می کنـــد.
 رئیـــس صنـــدوق رفـــاه دانشـــجویان وزارت علـــوم افـــزود: معمـــوالً هـــر ســـال از 
20 مهـــر مـــاه بـــه بعـــد، بـــازه زمانـــی ثبـــت درخواســـت وام هـــای دانشـــجویی را اعـــالم 
ـــم  ـــالش می کنی ـــون ت ـــال چ ـــم. امس ـــخص می کنی ـــز مش ـــدت آن را نی ـــرده و م ک
ـــد تکلیـــف تســـت ســـامانه  ـــام صـــورت گیـــرد، بای ـــن ثبت ن ـــد ای کـــه در ســـامانه جدی
ـــد مشـــخص  ـــامانه جدی ـــف س ـــان تکلی ـــا آن زم ـــر ت ـــز روشـــن شـــود، و اگ ـــد نی جدی
ـــامانه  ـــای دانشـــجویان در س ـــام وام ه ـــز ثبت ن ـــد نی ـــی جدی نشـــود، نیمســـال تحصیل
قبلـــی انجـــام می شـــود؛ بنابرایـــن، بـــازه زمانـــی ثبـــت وام هـــای دانشـــجویی را 

ـــم. ـــالغ می کنی ـــگاه ها اب ـــه دانش ـــد ب ـــه بع ـــاه ب ـــر م ـــال از 20 مه ـــر س ـــد ه مانن
ـــه شـــده  ـــارات در نظـــر گرفت ـــاه دانشـــجویان، در خصـــوص اعتب ـــدوق رف ـــس صن رئی
ـــرای نیمســـال  ـــت: ب ـــی 1400 گف ـــای دانشـــجویی نیمســـال اول تحصیل ـــرای وام ه ب
ـــجویی  ـــای دانش ـــرای وام ه ـــار ب ـــان اعتب ـــارد توم ـــدود 300 میلی ـــی، ح اول تحصیل
پیش بینـــی کرده ایـــم و نســـبت بـــه ســـال تحصیلـــی قبـــل، ســـقف وام هـــای 

ـــم. ـــش داده ای ـــد افزای ـــجویی را 30 درص دانش
ـــال  ـــجویی س ـــای دانش ـــب وام ه ـــه ترکی ـــاره ب ـــا اش ـــه، ب ـــی، در ادام ـــر مطیع دکت
ـــد  ـــی جدی ـــال تحصیل ـــجویی س ـــای دانش ـــب وام ه ـــت: ترکی ـــد، گف ـــی جدی تحصیل
ـــون  ـــد؛ چ ـــر نمی ده ـــا را تغیی ـــب وام ه ـــا ترکی ـــأت امن ـــد داشـــت و هی ـــر نخواه تغیی
ـــاه  ـــدوق رف ـــه صن ـــود ک ـــث می ش ـــداد، باع ـــا 21 روی ـــجویی ب ـــوان وام دانش ـــج عن پن
ـــرای  ـــداد اســـت؛ ب ـــدادی روی ـــوان وام شـــامل تع ـــد. هـــر عن ـــه کمـــک دانشـــجو بیای ب

ـــل:  ـــی، مث ـــای طبیع ـــوانح و رویداده ـــاص، س ـــای خ ـــروری، بیماری ه ـــال: وام ض مث
ســـیل و زلزلـــه، اســـتعدادهای درخشـــان و همچنیـــن دانشـــجویان تـــوان خـــواه 

تحـــت پوشـــش حمایت هـــا را پوشـــش می دهـــد.
ـــرار  ـــود ق ـــش خ ـــت پوش ـــا را تح ـــدادی از رویداده ـــوان وام، تع ـــر عن ـــزود: ه وی اف
ـــاً  ـــت و تقریب ـــم نیس ـــم بزنی ـــه ه ـــا را ب ـــب آن وام ه ـــه ترکی ـــه اینک ـــازی ب داده و نی
ـــی  ـــرد، در یک ـــرار بگی ـــت ق ـــورد حمای ـــجو م ـــت دانش ـــاز اس ـــه نی ـــواردی ک ـــام م تم
از آن عناویـــن وام هـــای پنجگانـــه قـــرار می گیـــرد؛ فقـــط تفاوتـــش نســـبت بـــه 
ـــار آن را در  ـــی اعتب ـــت و جابجای ـــوان وام، مدیری ـــج عن ـــن پن ـــه ای ـــت ک ـــل آن اس قب
ـــت و  ـــرده اس ـــر ک ـــاً راحت ت ـــگاه طبیعت ـــجویان و دانش ـــاه دانش ـــدوق رف ـــطح صن س

ـــد. ـــتفاده کنن ـــت اس ـــن ظرفی ـــد از ای ـــر می توانن ـــجویان بهت دانش

تا۲۶شهریورماهتمدیدشد:

انتخاب رشته داوطلبان 
آزمون کارشناسی ارشد 

دانشگاه آزاد 

 انتخـــاب رشـــته داوطلبـــان آزمـــون کارشناسی ارشـــد ســـال
ـــد  ـــاه تمدی ـــهریور م ـــه ۲۶ ش ـــا روز جمع ـــالمی، ت ـــگاه آزاد اس  ۱۴۰۰ دانش

ـــد. ش
ـــته  ـــرد: آن دس ـــالم ک ـــگاه آزاد اع ـــی دانش ـــرش و فارغ التحصیل ـــنجش، پذی ـــز س مرک
ـــر  ـــه ب ـــال 1400 ک ـــد س ـــون کارشناسی ارش ـــده در آزم ـــرکت کنن ـــان ش ازداوطلب
ـــوزش کشـــور، مجـــاز  ـــه صـــادر شـــده از ســـوی ســـازمان ســـنجش آم اســـاس کارنام
ـــر  ـــای دای ـــته محل ه ـــاب رش ـــه انتخ ـــد ب ـــده اند و عالقه من ـــته ش ـــاب رش ـــه انتخ ب
در دانشـــگاه آزاد اســـالمی هســـتند، می تواننـــد بـــا اســـتفاده از کـــد دسترســـی 
ـــاعت 24 روز  ـــا س ـــنجش، ت ـــازمان س ـــه س ـــل کارنام ـــدرج در ذی ـــته من ـــاب رش انتخ
ـــز  ـــی مرک ـــام الکترونیک ـــامانه ثبت ن ـــه س ـــه ب ـــا مراجع ـــاه، ب ـــهریور م ـــه 26 ش جمع
ـــبت  ـــه آدرس: www.azmoon.org نس ـــی ب ـــرش و فارغ التحصیل ـــنجش، پذی س

ـــد. ـــدام کنن ـــته اق ـــاب رش ـــه انتخ ب
ـــته را  ـــاب رش ـــای انتخ ـــه راهنم ـــدا دفترچ ـــه ابت ـــود ک ـــه می ش ـــان توصی ـــه داوطلب ب
ـــته  ـــاب رش ـــه انتخ ـــبت ب ـــی، نس ـــب آگاه ـــه و کس ـــس از مطالع ـــرده و پ ـــت ک دریاف

ـــد. ـــدام نماین اق
داوطلبـــان الزم اســـت کـــه پـــس از انتخـــاب رشـــته محـــل، کـــد رهگیـــری و نســـخه 
ـــی، آن را  ـــج نهای ـــالم نتای ـــان اع ـــا زم ـــرده و ت ـــه ک ـــود را تهی ـــام خ ـــی ثبت ن چاپ

ـــد. ـــظ کنن ـــود حف ـــزد خ ن
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با توجه به تماس ها و مکاتبات بسیار زیاد داوطلبان عزیز و مطالب مطرح شده در شبکه های 
و پذیرش  به سنجش  اجتماعی و مصاحبه های متعدد در خصوص موضوعات مربوط 
دانشجو، سازمان سنجش آموزش کشور الزم می بیند که توضیحات ذیل را برای آگاهی 

داوطلبان و هشدار به آنها، به اطالعشان برساند:
 الف- اخیرا مشاهده شده است که عده ای از افراد سودجو  و کالهبردار، با سوءاستفاده از 
اشتیاق داوطلبان و  همچنین شرایط کنونی شیوع و همه گیری ویروس کرونا، اقدام به راه 
اندازی کانال های تلگرامی و اینستاگرامی جعلی با عنوان »روابط عمومی سازمان سنجش 
آموزش کشور« و طرح وعده های دروغین در خصوص اختصاص سهمیه کرونا نموده اند که 

متأسفانه تعدادی از داوطلبان هم به آنها اعتماد و با آنها همراهی کرده اند. 
سازمان سنجش آموزش کشور، ضمن اعالم کالهبردار و سودجو بودن این گونه کانال ها، 
اعالم می دارد که کلیه اخبار و اطالعیه ها درخصوص آزمون ها، نحوه پذیرش، میزان تأثیر 
سوابق تحصیلی، سهمیه های مصوب و سایر اطالعات الزم را که از طریق مراجع ذی صالح 
 ،www.sanjesh.org نشانی:  به  خود  رسمی  سایت  طریق  از  صرفاً  می شود،   ابالغ 
سایت هفته نامه پیک سنجش و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به اطالع داوطلبان 
می رساند و این سازمان هیچ گونه فعالیت و اطالع رسانی در فضای مجازی } تلگرام، 

اینستاگرام و...{ به غیر از کانال های اطالع رسانی داخلی به نشانی زیر ندارد:
http://sapp.ir/sanjeshprnoet : 1-  پیام رسان سروش

https://profile.igap.net/prnoetir : 2-  پیام رسان آي گپ
https://gap.im/prnoetir :3-   پیام رسان گپ

@prnoetir :4-  پیام رسان بله
https://eitaa.com/prnoetir : 5-  پیام رسان ایتا

ب- سنجش و پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی، بر اساس مصوبات قانونی مراجع 
ذی ربط صورت می گیرد و اخیراً مصاحبه های متعددی هم در خصوص روش های سنجش 
و پذیرش برای سال جاری و سال های آینده در رسانه ها صورت گرفته است. در این 

خصوص، سازمان سنجش آموزش کشور الزم می بیند به اطالع داوطلبان عزیز برساند:
1-  ضوابط و قوانین سنجش و پذیرش سال 1400 مطابق دفترچه های رسمی منتشر 
شده در سایت اطالع رسانی این سازمان، مشابه سال گذشته است و هیچ گونه تغییری 
نکرده است و مبنای قوانین و مقررات قانونی، دفترچه های ثبت نامی منتشر شده از سوی 

این سازمان است.
2-  در خصوص روش های سنجش و پذیرش سال های آتی، این سازمان در جریان هیچ کدام از 
تغییرات اعالم شده در مصاحبه های افراد مختلف نیست و مشارکتی هم با آنها در این زمینه ها 
نداشته است و طبیعتاً روابط عمومی این سازمان نیز اطالعاتی در این خصوص ندارد که بتواند 
پاسخگوی داوطلبان عزیز باشد؛ لذا از داوطلبان عزیز درخواست می شود اگر سؤالی راجع به 

این گونه مصاحبه ها دارند، آن را از افراد یا دستگاه های مصاحبه کننده پی گیری نمایند.
در خاتمه، از عموم داوطلبان آزمون هاي سراسري خواهشمند است که در صورت مشاهده 
نام و عنوان این  از  اقدامات خالف قوانین و مقررات یا سوء استفاده احتمالي  هرگونه 
 سازمان، مراتب را از طریق شماره تلفن هاي: ۳۶۱8۲۱5۲ -۰۲۶ و ۰۲۶-۳۶۱8۲۱5۱ 
اینترنتي: نشاني  الکترونیکي: hefazatazmon@sanjesh.org  یا  آدرس   و 

http://q.sanjesh.org/53479 به ستاد خبري اداره کل حراست سازمان سنجش 
آموزش کشور گزارش نمایند.        

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

توضیحات سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

مطالب مطرح شده در شبکه هاي اجتماعي و رسانه ها در ارتباط 

با روش هاي پذیرش دانشجو در سال هاي آتي ، سهمیه ها و 

ارتباط کانال هاي تلگرامي و اینستاگرامي با این سازمان

از  جلوگیـری  منظـور  بـه  داوطلبـان  حضـوری  پذیـرش  عـدم  بـه  توجـه  بـا 
درخواسـت ها  ثبـت  و  بررسـی  در  تسـریع  منظـور  بـه  و  کرونـا  ویـروس  شـیوع 
پیشـخان  سیــــستم  بـه  تواننـد  مـی  متقاضـــیان  الکترونیکـی،  صـورت  بـه 
آدرس: بـه  کشـور  آمــوزش  سنــجش  ســــازمان  الکترونیکـی   خدمــــات 

 http://darkhast.sanjesh.org مراجعـه و درخواسـت خـود را به همراه مسـتندات 
الزم ثبـت نماینـد. ضمنـاً پـس از ثبـت درخواسـت، بـرای داوطلـب ، شـماره نامـه و 

کدرهگیـری از طریـق پیـام کوتاه ارسـال می شـود.
داوطلبـان مـی تواننـد پـس از دریافت شـماره و کـد رهگیـری از طریق پیـام کوتاه، 
http://rahgiri.sanjesh.org :بـه پرتال رهگیری الکترونیکـی مکاتبات بـه آدرس 
وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.                                                                                                                

روابط عمومی  سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و پی گیری 

درخواست داوطلبان به روش الکترونیکی
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هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

 TOEFL ، GRE،IELTS به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر
و ... می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات و 
وعده های واهی مبنی بر اخذ مدارک مورد نظر، با مشخصات داوطلب  اقدام به کالهبرداری 
و اخذ مبالغ قابل توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان ناظر آزمون های  
بین المللی در کشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی این مراکز به مراجع قضائی، موارد ذیل 

را  برای اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت که قباًل 
مجری آزمون از سوی این سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از 
پرداخت هرگونه وجه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های 

بین الملل( نسبت به مجاز بودن مرکز اطمینان حاصل نمایید.
2 - با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان در 
فهرست متخلفان آزمون های این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمناً این داوطلبان از 2 تا 10 
سال از شرکت در آزمون هایی که این سازمان برگزار می نماید یا ناظر آن است، محروم خواهند 
شد. همچنین در صورتی که متخلفان در طول محرومیت اقدام به ثبت نام در یکی مراکز 
نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.

3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد 
خودداری نمایند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.

4 - داوطلبانی که با جعل مدارک هویتی سعی در گمراه نمودن مجریان آزمون نمایند 
و در آن شرکت کنند و تخلف آنان )حتی پس از دریافت مدرک ( اثبات گردد، برابر 
مقررات برگزاری آزمون ها، مدارک مربوط به آنها باطل و از شرکت در آزمون ها به مدت 2 
تا10سال محروم خواهند شد و با توجه به اینکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده از 
سند مجعول و شرکت کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسالمی )تعزیرات 
مصوب 1375( جرم تلقی می شود و مجازات کیفری به همراه خواهد داشت، این گروه از 

متخلفان برای  صدور احکام قضائی به مراجع قضائی معرفی می گردند.
یادآور می شود که براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز آزمون های بین المللی، کلیه 
مراحل ثبت نام آزمون ها بایستی شخصاَ توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت 
عدم رعایت شرایط ثبت نام، از شرکت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه با افراد یا شرکت های سودجو که به روش های 
مختلف اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی می نمایند برخورد قانونی 

خواهد شد.

ضمن اعالم رشته ها، مواد امتحانی و ضرایب دروس هر یک از مجموعه های امتحانی 
این  ذیل  جدول  شرح  )به   1401 سال   )Ph.D( دکتری  مقطع  ورودی  آزمون 
و  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به  است(،  آمده  سازمان سنجش  سایت  در  که  اطالعیه 
شرکت در این آزمون می رساند که پذیرش دانشجو در سال 1401 بر اساس قانون 
»سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز 
همچنین  و  اسالمی  شورای  محترم  مجلس   1394/12/18 مصوب  عالي«  آموزش 
آیین نامة اجرایي مربوطه و مصوبات »شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي 
دفترچه  در  مندرج  ضوابط  و  شرایط  و  اطالعیه  این  مطابق  و  تکمیلی«  تحصیالت 
راهنمای ثبت نام پذیرش آزمون مذکور، که در زمان ثبت نام )آذر ماه سال 1400( از 

سوی این سازمان منتشر می شود، صورت خواهد گرفت.
۱- دکتري آموزشي ـ پژوهشي: سنجش و پذیرش براي ورود به مقطع دکتري 

ناپیوسته آموزشي ـ پژوهشي، بر اساس معیارهاي زیر انجام مي گیرد:
۱-۱- آزمون متمرکز )50 درصد(.

۲-۱- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري )20 درصد(.
۳-۱- مصاحبه علمي و سنجش عملي )30 درصد(.

 ۲- دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای مقطع دکتری ناپیوسته پژوهشـ  محور،
 بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

۱-۲- آزمون متمرکز )30 درصد(.
۲-۲- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(.

۳-۲- مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(.
۴-۲- تهیه طرحواره )20 درصد(.

اجرای مرحلة اول )آزمون متمرکز( از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، و ثبت 
از سوی   ... و  فناوری، مصاحبه علمی  و  پژوهشی  آموزشی،  به سوابق  مربوط  امتیاز 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.
تحصیالت  دوره هاي  در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شورای  مصوبه  اساس  بر   -۳

تکمیلی، مواد آزمون متمرکز دکتری (Ph.D) سال 1401 به شرح زیر خواهد بود:
الف( آزمون زبان                            با ضریب )1(
ب( آزمون استعداد تحصیلی                              با ضریب )1(
با ضریب )4( ج( آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد  
سنجش و پذیرش برای تمامی دوره ها، شامل دوره های : روزانه، نوبت دوم )شبانه(، 
 پردیسهای خودگردان، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعي، دانشگاه آزاد اسالمی و .... بر اساس 

قانون فوق و آیین نامه اجرایی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت. 
۴- شرایط و ضوابط در دفترچة راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دکتري 

نیمه متمرکز سال 1401 اطالع رساني خواهد شد.
5- با توجه به امکان اصالح عناوین رشته ها یا سایر اطالعات در جداول مجموعه های 
امتحانی تا زمان شروع ثبت نام، مالک نهایی، اطالعات درج شده در دفترچه راهنمای 

ثبت نام خواهد بود.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی 

دوره های دکتری )Ph.D( سال 1401
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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 مطالعةکتاب  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 ـــة ده ـــی پای درس
تحصیلـــی اســـت. در ایـــن میـــان، آزمـــون ویـــژه ای )آزمـــون مرحلـــة 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، مقدمـــة 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 

اطالعیه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

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

 سال تحصیلی 1401-1400
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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:

 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(.
 کارنامـــه نتایـــج هـــر نوبـــت از آزمون هـــای آزمایشـــی ســـنجش، در بعدازظهـــر 
ــانی: ــایت اینترنتـــی شـــرکت بـــه نشـ  روز برگـــزاری هـــر آزمـــون، از طریـــق سـ

 www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. 

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 ـــة 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
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پردۀ اول 

نهایی  »آمار  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  مسؤوالن  گفته  به 

سراسري  آزمون  رشته  انتخاب  به  مجاز  داوطلبان  رشته  انتخاب 

سال 1400 نشان می دهد که از تعداد یک میلیون و 82 هزار و 

900 داوطلب مجاز، تعداد 523 هزار و 671 نفر، نسبت به انتخاب 

رشته های تحصیلی با آزمون اقدام کرده اند«.

پردۀ دوم  

دهمین سالی است که کنکور می دهد. هر سال وقتی رتبة کنکورش 

اعالم می شود، با خود می گوید: سال دیگر حسابی درس می خوانم و 

 حتماً رتبة سه رقمی می آورم، و در ابتدا هم بیش از روزی 10 ساعت

به مرور، کیفیت و کمّیت  بعد،  به  ماه  از آذر  اما  درس می خواند، 

مطالعه اش کاهش می یابد و به تدریج، زمان مطالعه اش به یکی دو 

ساعت در روز می رسد؛ تازه این مدت کوتاه را هم با دلمردگی و 

کالفگی درس می خواند و باز روز از نو و روزی از نو! وقتی از او 

می پرسم که چرا مسیر دیگری را برای آیندة خود انتخاب نمی کند، 

می گوید: غیرممکن است. همه از من انتظار دارند که دکتر شوم. 

اصاًل بعد از این همه خرج کردن پول و سرمایه و وقت گذاشتن، 

مردم چه می گویند اگر دکتر نشوم؟! 

پردۀ سوم  

سال گذشته، رتبه اش در گروه آزمایشي علوم تجربی، حدود 3000 

شده بود، اما چون تمامی آرزو و هدفش، تحصیل در رشته پزشکی 

بود، انتخاب رشته نکرد و برای سال دیگر ماند. می گفت: مطمئن است که سال بعد، 

عکسش را به عنوان رتبة تک رقمی در سایت های خبری می گذارند! امسال رتبه اش 

برنامه ریزی  بعد  سال  کنکور  برای  قبل،  از  غمگین تر  و  است  شده  پارسال  برابر  دو 

می کند. 

علوم  آزمایشي  گروه  داوطلبان  ویژه  به  داوطلبان،  از  توجهی  قابل  تعداد  روزها  این 

تجربی، تصور می کنند که راه سعادت و خوشبختی، از مسیر پذیرش در رشته های 

پزشکی یا پیراپزشکی می گذرد؛ از این رو، آنها تمامی هّم و غم خود را به کار می گیرند 

نکنند، حاضرند  رتبة خوبی کسب  اگر  و  پذیرفته شوند،  نظر  مورد  تا در رشته های 

می رسد  نظر  به  یابند.  دست  خود  آرزوی  به  تا  بمانند  کنکور  پشت  سال  چند  که 

یکی از دالیلی که امسال  نزدیک به نیمی از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، اقدام 

افراد در  این  آیا  اما  باشد؛  با آزمون نکرده اند، همین  انتخاب رشته های تحصیلی  به 

به رشته های  راه موفقیت در زندگی، ورود  تنها  آیا  سال های دیگر موفق می شوند؟ 

پزشکی یا پیراپزشکی است؟ به راستی چرا یک داوطلب، سال های ارزشمند زندگی 

خود را صرف شرکت در کنکورهای پی درپي می کند؟ در این نوشته، نگاهی گذرا به 

این موضوع داریم.

خوش نامی کاذب

آیا همة داوطلبانی که برای تحصیل  در رشته های پزشکی، دندانپزشکی یا داروسازی 

داوطلبان  از  درصد  عالقه مند هستند؟ چند  یاد شده  رشته های  به  می کنند،  تالش 

به خاطر کسب عنوان »خانم دکتر« یا »آقای دکتر«، آرزوی تحصیل در رشته های 

پزشکی را در سر می پرورانند؟ چند درصد از این داوطلبان، به خاطر اینکه دیگران از 

آنها انتظار دارند که پزشک، حقوق دان، مهندس کامپیوتر یا .... شوند، این رشته ها 

را انتخاب می کنند؟ 

»خویش« را در خویش پیدا ڪن،
ڪامل این است و بس !
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واقعیت این است که احساس نیاز به نمایش بهترین تصویر ممکن از خودمان، حسی 

ده هزار سال پیش به  ریشه دار است. نخستین دهکده ها و شهرهای کوچک تقریباً 

افراد به  از آنجایی که در چنین زیستگاه هایی ممکن نبود که همة  وجود آمدند، و 

از  برخورداری  بشناسند،  را  یکدیگر  خوبی 

یافت؛  فزاینده ای  اهمیت  مناسب،  شهرت 

در واقع، از نقطه نظر تکاملی، اهمیت دادن 

این  اما  است،  درک  قابل  دیگران،  نظر  به 

امر، امروزه دیگر چندان معقول نیست؛ زیرا 

اعتبار و آبرو، درک ما را نسبت  بر  تمرکز 

به اینکه چه چیزهایی عمیقاً خوشحالمان 

می سازد، مخدوش می کند؛ از سوی دیگر، 

رها ساختن خودمان، ما را از دست فشارها 

نجات می دهد؛ فشار و استرسی که بی شک برای خوب زیستن، مضر است. 

شاید در هیچ دوره ای از ادوار گذشته، توجه به کارنامة بیرونی افراد، مثل دورة معاصر 

نبوده است؛ زیرا شبکه های اجتماعی، فرهنگی را به وجود آورده اند که در آن آدم ها 

از  استفاده  با  و  تبدیل شده اند  برندهای شخصی خودشان  برای  به مدیران کوچکی 

فیس بوک، توییتر، اینستاگرام و ... یک خود بیرونی به نمایش می گذارند که به شکل 

دروغینی، سرخوش و تا حدی اغراق آمیز است؛ به عبارت دیگر، تعداد قابل توجهی از 

افراد، به »ماشین های ستایش طلب« تبدیل شده اند که به دنبال الیک های فیس بوک 

یا اینستاگرام، دفعات مشاهدة کانال شخصی و تعداد دنبال کننده های خود هستند. 

همین دسته از افراد، از رتبة کنکور و رشتة تحصیلی شان نیز برای مطرح شدن خود 

استفاده می کنند، و متأسفانه وقتی فردی در این تار عنکبوت گرفتار شود، دیگر براي 

وي، خالص شدن از آن و در پیش گرفتن یک زندگی خوب، هرگز آسان نخواهد بود. 

چه باید کرد؟

مردم دنیا، هر طوری که دلشان بخواهد، در مورد شما می نویسند، توییت می کنند 

نثارتان  و تمجید  و پست می گذارند. مردم پشت سر شما شایعه می سازند، تحسین 

شما  و  می گویند  بد  شما  از  یا  می کنند 

اما  بگیرید؛  را  فرآیند  این  جلوی  نمی توانید 

هم  کار  این  انجام  به  مجبور  خوشبختانه 

نیستید. اگر پولتان از راه تبلیغات در نمی آید، 

باشید.  مسائل  این  نگران  که  نیست  الزم 

زندگی، علی رغم الیک های شما و الیک های 

دیگران بر مطالب شما، می گذرد. 

و  شدن  مشهور  آرزوی  آنکه  جای  به  بیایید 

انجام  فکر  به  باشید،  داشته  را  شدن  مطرح 

به  آینه  در  بتوانید  روز،  انتهای  در  که  کنید  زندگی  و طوری  باشید  مفید  کار  یک 

خودتان نگاه کنید و از اینکه کار ارزشمندی را انجام داده اید، از خودتان راضی باشید؛ 

زیرا اگر کاری را انجام دهید که دیگران از آن کار خوششان نیاید، اما خودتان حس 

خوبی نسبت به آن کار داشته باشید و مطمئن باشید که کاری اخالق مدار است، 

اما  کنند،  ستایش  کاری  انجام  بابت  را  شما  دیگران  اگر  و  بود،  خواهید  خوشحال 

خودتان نسبت به انجام آن خشنود نباشید، احساس ناراحتی خواهید کرد.

پس آیندة تحصیلی و شغلی خود را بر اساس ستایش ها یا انتقادهای بیرونی، پی ریزی 

نکنید و تالش کنید تا از تأیید بیرونی، به تأیید درونی برسید؛ بنابراین، به قول آن 

شاعر معروف، »خویش« را در خویش پیدا کن، کمال این است و بس!  

تعداد قابل توجهی از افراد، به »ماشین های ستایش طلب« تبدیل 

شده اند که به دنبال الیک های فیس بوک یا اینستاگرام، دفعات 

مشاهدۀ کانال شخصی خود و تعداد دنبال کننده های خود 

هستند.  همین دسته از افراد، از رتبۀ کنکور و رشتۀ تحصیلی خود نیز 

برای مطرح شدن خود استفاده می کنند
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عزیز  دانش آموزان  اطالع  به  بدین وسیله  متعال،  درگاه خداوند  به  و سپاس  با حمد 
تحصیلی  سال  دوازدهم  سنجِش  آزمایشی  آزمون های  که  می رساند  دوازدهم   پایه 

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 جلسة 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 مطالعة 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 :

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم :
شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی، بــا بررســی های همــه جانبــه و دریافــت نظــرات 
ــای  ــة 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. 
ــوم  ــی عل ــروه آزمایش ــه گ ــرای س ــط ب ــتانه، فق ــای تابس ــه: آزمون ه توج
ریاضــی و فنــی، علــوم تجربــی و علــوم انســانی برگــزار خواهــد شــد.

ــه ای،  ــت آزمون هــای آزمایشــی مرحل ــه ای: در هشــت نوب ــای مرحل آزمون ه
ــا پایــان اســفند 1400 برگــزار می گــردد، منابــع  کــه از ابتــدای ســال تحصیلــی ت
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، 
بــا تأکیــد بــر منابــع درســی اعالم شــده بــرای همــان مرحلــه )طبــق تقســیم بندی(، 
بــه عــالوة ســؤاالت منابــع درســی مرحلــه قبــل، طراحــی می گــردد )بــرای مثــال، 
ــای مراحــل اول و دوم  ــه آزمون ه 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 ــی و ن ــا، بررس ــن آزمون  ه ــی ای ــدف کل ه
ــوزان در طــول  ــش آم ــلی دان ــی پیشــرفت تحصیـ ــم و ارزیاب ــة دوازده درســی پای
ســال تحصیلــی اســت. در ایــن میــان، آزمــون ویــژه ای )آزمــون مرحلــة 5( در نظــر 
ــخ 1400/10/24  ــت اول، در تاری ــات نوب 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.   
ــون  ــل از برگــزاری آزم ــا قب ــدای ســال 1401 و ت ــع: از ابت 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، 

ــود. ــه می  ش ــون گرفت ــان آزم از داوطلب

اطالعیه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم 
ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم )دوره دوم متوسطه( سال تحصیلی 1401-1400
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زمــان و نحــوه توزیــع اینترنتــی کارت ورود بــه جلســه و کارنامــه 
آزمون هــاي آزمایشــی ســنجش: )در صــورت مهیــا شــدن شــرایط 

ــوری( ــورت حض ــه ص ــون ب ــزاری آزم برگ
کارت ورود بــه جلســه آزمون هــای آزمایشــی ســنجش بــرای کلیــه داوطلبــان 
سراســر کشــور، از روز سه شــنبه قبل از برگزاری هر آزمون، منحصراً از طریق ســایت 
 www.sanjeshserv.ir :اینترنتــی شــرکت تعاونی خدمات آموزشــی بــه نشــانی 
توزیــع می گــردد و داوطلبــان، بــا مراجعــه بــه ســایت اینترنتــی فوق الذکــر، نســبت 
بــه پرینــت کارت ورود بــه جلســه خــود اقــدام می نماینــد )در صــورت مهیــا شــدن 

شــرایط برگــزاری آزمــون به صــورت حضــوری(.
کارنامــه نتایــج هــر نوبــت از آزمون هــای آزمایشــی ســنجِش دوازدهــم، در 
بعدازظهــر همــان روز برگــزاری هــر آزمــون از طریــق ســایت اینترنتــی 
ــه  ــاً ب ــردد. ضمن ــر می گ ــانی: www.sanjeshserv.ir  منتش ــه نش ــرکت ب ش
ــی،  ــای آزمایش ــره کل آزمون ه ــبه نم ــه محاس ــاند ک ــوزان می رس ــالع دانش آم اط
ــات و ضوابــط ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور انجــام  ــر اســاس آخریــن مصوب ب
خواهــد شــد. همچنیــن نمــره آزمــون دروس عمومــی و اختصاصــی، هماننــد آزمــون 
ــب(، به عــالوه  ــه ضرای ــا توجــه ب ــر اســاس نمــره آزمــون عمومــی )ب سراســری و ب
ســه برابــر نمــره آزمــون اختصاصــی )بــا توجــه بــه ضرایــب( تقســیم  بــر مجمــوع 

ــود. ــبه می ش ــب محاس کل ضرای
شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

بــا توجــه بــه درخواســت دانش آمــوزان، متقاضیانــی کــه کلیــه مراحــل آزمون هــای 
ــد  ــام نماین ــه صــورت یکجــا ثبت ن ــت( را ب ــع )4 نوب ــه( و جام ــه ای )8 مرحل مرحل

ــد. ــد گردن ــام بهره من ــدی ثبت ن ــف 20درص ــد از تخفی ــز می توانن نی
ــن  ــدرج در آن، ای ــام من ــای ثبت ن ــوق و هزینه ه ــهریه ف ــدول ش ــه ج ــه ب ــا توج ب
ــل،  ــورت تمای ــز، در ص ــوزان عزی ــا دانش آم ــت ت ــده اس ــم گردی ــز فراه ــکان نی ام
بتواننــد آزمون هــای ســنجِش دوازدهــم را بــه تعــداد موردنیــاز و دلخــواه، انتخــاب و 
ــد  ــوز می توان ــال، دانش آم ــد؛ به عنوان مث ــام نماین ــا ثبت ن ــک از آزمون ه ــر ی در ه

متقاضــی ســه نوبــت آزمــون مرحلــه ای و یــک نوبــت آزمــون جامــع باشــد.
البتــه، بــا توجــه بــه اینکــه آزمون هــای آزمایشــی ســنجش، مجموعــه آزمون هایــی 
اســت کــه هــر یــک مکمــل دیگــری اســت و شــرکت در تمامــی آنهــا، دانش آمــوز 
ــز،  ــوزان عزی ــه دانش آم ــود ک ــه می ش ــذا توصی ــد، ل ــر می نمای ــه گام آماده ت را گام ب

ــد. ــام نماین ــع،  به طــور یکجــا ثبت ن ــه ای و جام ــای مرحل ــة آزمون ه در کلی
الزم بــه ذکــر اســت کــه جــدول تکمیلــی مربــوط بــه هزینه هــای ثبت نــام، بــرای 
ــنجِش  ــی س ــای آزمایش ــاب آزمون ه ــه انتخ ــل ب ــه مای ــی ک ــالع دانش آموزان اط
ــا  ــام آزمون ه ــی ثبت ن ــایت اینترنت ــتند، در س ــی هس ــورت تلفیق ــه ص ــم ب دوازده

ــت. ــده اس )www.sanjeshserv.ir( درج ش
ــت  ــر اس ــف، بهت ــتفاده از تخفی ــرای اس ــوزان ب ــه دانش آم ــت ک ــر اس ــایان  ذک ش
ــا  ــد ت ــداری نماین ــع( را خری ــت جام ــه و 4 نوب ــون )8 مرحل ــل آزم ــه مراح کلی
 ضمــن برخــورداری از تعــداد آزمون هــای آزمایشــی ســنجِش دوازدهــم، از تخفیــف

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

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

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

آزمایشــی ســنجش، در سراســر کشــور مي تواننــد، بــا اســتفاده از کارت هــای بانکــی 
عضــو شــبکه شــتاب و مراجعــه بــه ســایت شــرکت تعاونــی خدمــات آموزشــی بــه 
ــدام و  ــن آزمون هــا اق ــام در ای ــه ثبت ن نشــاني: www.sanjeshserv.ir نســبت ب

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

ــد. ــت نماین ــی را دریاف ــری 16 رقم ــد پی گی ک
ــام، در  ــای ثبت ن ــه راهنم ــق دفترچ ــه دقی ــس از مطالع ــی، پ ــوزان گرام دانش آم
صــورت داشــتن هرگونــه ســؤال در خصــوص شــرایط و ضوابــط ثبت نــام، می تواننــد 
ــا خــط ویــژه 42966-021 )صــدای داوطلــب( تمــاس حاصــل نماینــد. ســاعات  ب

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

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

الــی 88844793 تمــاس حاصــل نماینــد.

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

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

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

ثبت نام تلفنی:
بــا توجــه بــه وضعیــت ایجــاد شــده بــه دلیــل بحــران ویــروس کرونــا، امکانــی فراهم 
گردیــده اســت تا ثبت نــام برای کلیه داوطلبان سراســر کشــور )تهران و شهرســتان ( 
ــی  ــای آزمایش ــی آزمون ه ــتان های متقاض ــی و دبیرس ــز آموزش ــن مراک و همچنی
ــماره: 021-88321455  ــا ش ــی ب ــورت تلفن ــه ص ــل، ب ــورت تمای ــنجش، در ص  س

نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام نمایند. 

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

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

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

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

شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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مدارس  مطرح ترین  دانش آموزان    آیا  می دانید از 

محروم ترین  دانش آموزان  گرفته تا  تهران  غیرانتفاعی 

مناطق کشور، یکی از بزرگترین دغدغه هایشان، برخورد 

والدین با  نمرات مدرسه و به خصوص نتایج کنکور آنهاست؟

فرزندانشان  موفقیت  برای  راستی  به  که  والدینی 

آنها  که  مایلند  و  مایه  می گذارند  مال  و  جان  از 

آرزوی  و  یابند  دست  تحصیلی  مدارج  بهترین  به 

دانشگاهی  رشته های  بهترین  در  را  آنها  قبولی 

سپری  می کنند.  را  روزهایشان  امید  این  با  و  دارند 

اینکه اولیای دانش آموزان مایلند که فرزندانشان بهترین 

برایشان بهترین آرزوها را دارند، چیز عجیبی  باشند و 

نیست و قابل قبول است، اما مشکل از آنجا شروع  می شود 

که تعدادی از والدین با هر اشتباه فرزندشان، او را توبیخ 

 می کنند، و متأسفانه حتی شاهدیم که گاهی این توبیخ 

و تحقیر تا جایی پیش  می رود که به تنبیه بدنی منتهی 

 می شود؛ در واقع، شاهد طنزی تلخ هستیم که والدین به 

گفتة خودشان برای موفقیت و خوشبختی  فرزندشان، 

تخریب  می کنند! وجه  بدترین  به  را  او  جسم  و  روح 

نتایج  اعالم  زمان  در  والدین  نقش  اهمیت  به  توجه  با 

نهایی آزمون سراسری، به والدین پیشنهاد  می کنیم که  

در این مقاله با ما همراه شوند.

روزهای قبل از اعالم نتایج نهایی

در  فرزندتان  که  این  می ترسید  از  و  نگرانید  شما 

یا  شما  آرزوی  و  امید  آن،  در  قبولی  که   رشته ای 

خودش بوده است، پذیرفته نشود؛ اما نباید این نگرانی 

را به فرزندتان منتقل کنید. فرزند شما نباید تصور کند 

داشته شدنش،  دوست  میزان  یا  او  اعتبار  و  ارزش  که 

بستگی  به رشته ای دارد  که در دانشگاه قبول  می شود.

تلفن  دارید، پشت  این روزها در هر جمعی که حضور 

می شنود(  او  که  شرایطی  در  )خصوصاً  خانواده تان  با 

درباره وضعیت حساس او سخن نگویید. انجام این کار، 

که  حس  می کند  و  می گذارد  روانی  بار  او  ذهن  روی 

را سرشکسته خواهد کرد. شما  قطعاً  نشود،  موفق  اگر 

 مقایسه نکنید

فرزندتان  موفقیت  و  تحصیلی  وضعیت  کردن   مقایسه 

که  بعدی اش،  یا  قبلی  برادر  و  یا خواهر  با همساالنش 

بین  از  را  فرزندان  نفس  به  اعتماد  موفق ترند،  او  از 

نبوده است،  به قدر کافی موفق  اینکه  القای  و   می برد، 

او را در مسیرش تحقیر  می کند و ناامید می سازد. باید 

دارد. را  خود  خاص  توانایی های  فرد،  هر  که  بپذیرید 

باید بپذیریم که ما به عنوان انسان هایی متفاوت، که هم 

در ژنتیک منحصر به فرد هستیم و هم در محیط های 

گوناگونی پرورش یافته ایم، دارای استعداد های متفاوتی 

هستیم. هر انسانی دارای هوش، بهره معین و توانایی هایی 

منحصر به فرد و خاص خودش است؛ البته باید متذکر 

با  باشد،  که  توانایی  از  سطحی  هر  در  انسان،  که  شد 

گوناگون،  مهارت های  آموختن  و  ممارست  و  تمرین 

 می تواند خود را از لحاظ فکری و عملی ارتقا بخشد، و 

فرزند شما نیز از این قاعده مستثنا نیست. دانش آموزان 

مسلماً با مهارت های تست زنی و مدیریت زمان پا به دنیا 

نمی گذارند! بنابراین، وقتی که یک دانش آموز کنکوری 

ممکن  کنکور  می کند،  برای  خواندن  درس  به  شروع 

است که در سطح مطلوب نباشد؛ اما این مسأله به آن 

گاه یک  بکشد.  باال  را  نمی تواند خود  نیست که  معنی 

دانش آموز با یک بار خواندن، مبحثی را متوجه  می شود 

بار خواندن همان مبحث  به چند  و دانش آموزی دیگر 

تمرکز  دو ساعت  دانش آموز  می تواند  یا یک  دارد،  نیاز 

از  بعد  دیگر  دانش آموز  و  کند  مطالعه  و  باشد   داشته 

50 دقیقه نیاز به استراحت دارد، و در نهایت، دانش آموزی 

عاشق درس خواندن و تست زدن است و دانش آموزی 

دیگر به کارهای فنی یا حضور در بازار کار عالقه مندتر 

با دیگران  است؛ پس به هیچ وجه نباید فرزند خود را 

مقایسه کنید، بلکه باید توانایی ها و عالیقش را بشناسید 

تا در همان زمینه پیشرفت کند. را تشویق کنید  او  و 

زمان اعالم نتایج ڪنکور، حامیت شام 
ارزشمندترین رسمایه است

پدر ها و مادرها !
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آرزوهای  کردن  برآورده  ابزار  شما  فرزندان 

شما نیستند!

او  نام  کوچک  از شاگردانم،  یاد دارم که مادر یکی  به 

را با توجه به اینکه مناسب برای  تابلوی مطب  خواهد 

بود، انتخاب کرده بود! به عبارت دیگر، از همان نوزادی 

دوران  در  و  داشت  را  فرزندش  شدن  آرزوی پزشک 

تحصیل، فرزندش را به گونه ای با این آرزو اخت کرده بود 

که او نمی توانست آینده ای جز تحصیل در رشته پزشکی 

را برای خودش تصور کند، و با اینکه محیط بیمارستان 

و کار درمانی را دوست نداشت، تصور  می کرد که راهی 

جز این ندارد و اصاًل به دنیا آمده است تا پزشک شود!

خود  گذشته  ناکامي هاي  خانواده ها  از  برخی  واقع،  در 

آرزوهاي سرکوب  و  فرزندانشان سرایت مي دهند  به  را 

شدة خود را در آیندة  فرزندانشان مي بینند، و متأسفانه 

و  پرخاشگري  خانواده ها،  در  وضعیتي  چنین  ایجاد  با 

است  شرایطي  چنین  در  و  مي گیرد،  شکل  افسردگي 

نخستین  و  مي گریزند  خانواده  از  سرخورده  افراد  که 

نقطه  همین  در  درست  خانواده،  از  گریز  جرقه هاي 

شکل مي گیرد؛ به عبارت دیگر، وقتی موفقیت تحصیلی 

فرزند، آمال خانواده بشود، و پدر و مادر، تمام امید خود 

در  کنند،  وابسته  خود  فرزند  تحصیلی  موفقیت  به  را 

مادر  و  پدر  هم  و  فرندان  هم  نگرفتن،  نتیجه  صورت 

شد. خواهند  مواجه  یأس  و  سرخوردگی  با  )خانواده( 

بعد از اعالم نتایج آزمون نهایی

آزمون  نتیجة  فرزندتان دربارة  اضطراب  کاهش  برای   

فرزندتان  و اجازه دهید تا  نکنید  او سؤال  از  سراسری، 

خودش از نتیجة آزمون برای شما بگوید. همچنین بعد 

از اطالع از رشته ای که فرزندتان در آن پذیرفته شده )یا 

آگاهی از اینکه در هیچ رشته ای پذیرفته نشده است(، از 

سرزنش و مقایسه او با دیگران پرهیز کنید؛ چرا که این 

موضوع ممکن است موجب آسیب روحی و جسمی  او شود.

شما باید در صورت قبول نشدن فرزندانتان در کنکور، 

به  و  کنید  فراموش  را  خود  خواسته هاي  و  آرزوها 

نکته  این  باشید  و  خود  فرزند  روحیه  تقویت  دنبال 

کنکور،  در  شکست  که  شوید  یادآور  فرزندانتان  به  را 

آینده  سال  در  آنها  و  نیست  زندگي  پایان  معناي  به 

در  کنند؛  طي  را  آزمون  این  موفقیت  با  مي توانند  نیز 

ضمن، اگر به دانشگاه  نیز نروند، شما همچنان آنها را 

دوست دارید و برایشان ارزش قائل هستید و معتقدید 

به  ورود  فرزندتان،  موفقیت  و  خوشبختی  راه  تنها  که 

نیست. خاص  رشته  یک  در  تحصیل  ادامة  و  دانشگاه 

سخن آخر اینکه شما با ایجاد یک رابطه مبنی بر اعتماد 

و درک و عشق دو طرفه با فرزندتان،  می توانید شناخت 

پیدا  خود  فرزند  عادات  و  شخصیت  به  نسبت  عمیقی 

کنید.وقتی شما بر عادات و اخالقیات فرزندتان احاطه 

با  چگونه  شرایطی  هر  در  که  باشید،  می دانید  داشته 

فرزند خود رفتار کنید و چه راهبرد هایی را پیش بگیرید 

تا آسیب و تنش های ممکن را به حداقل برسانید. اگر 

ناراحتي  ندادن  نشان  صورت  در  که  مي کنید  فکر 

که  شرایطي  یا  خود  کاري  کم  متوجه  فرزندتان  خود، 

یا احساس خواهد  نخواهد شد  نیاورده است،  به وجود 

آرامي  به  است،  نبوده  مهم  براي شما  موضوع  که  کرد 

و به صورت دوستانه، موضوع را با او در میان بگذارید؛ 

مثاًل به وی بگویید که از او انتظار باالتري داشته اید یا 

باعث  بوده،  او  پیش بیني  از  خارج  که  مشکالتي  حتماً 

فرزندتان  با  است.  شده  وی  سوی  از  رتبه  این  کسب 

به  و  کنید  رفتار  و صمیمي  مهربان  دوست  یک  مانند 

کل، به  در  باشید؛  او  کم کاري  یا  شکست  علت  دنبال 

وی  با  کننده،  ناراحت  و  تنش آلود  جّوي  ایجاد  جاي 

بدهید  اطمینان  فرزندتان  به  و  کنید  دوستانه صحبت 

را در  بهترین کار ممکن  و  بود  او خواهید  که در کنار 

داد. انجام خواهید  زمینه،  این  در  به وی  جهت کمک 
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تولیمو  پیشرفته  انگلیسي  زبان  آزمون  در  شرکت  متقاضیان  اطالع  به  بدین وسیله 
مطابق  الکترونیکي،  روش  به  فوق،  آزمون   178 الي   167 هاي  دوره  که  مي رساند 
جدول ذیل برگزار خواهد شد. آن دسته از افرادي که متقاضي شرکت در این آزمون 
هستند، مي توانند در زمان مقرر، که از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان اعالم 

مي گردد، نسبت به ثبت نام در آن اقدام نمایند.

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

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

منجر به لغو آزمون متقاضي خواهد شد.
الف – شرایط و مدارک مورد نیاز براي شرکت در آزمون:  

برگزار مي گردد،  رایانه  از طریق  الکترونیکي و  این آزمون به صورت  آنجایي که  از 
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 مي بایست با  کارت 
شناسایي معتبر )شامل: کارت ملي هوشمند، شناسنامه عکسدار جدید یا گذرنامه( به 

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

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

 -  بخش هاي تستي: 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 بیان نوشتاري
تعداد سؤاالت 35 سؤال )15 سؤال تکمیل جمله و 20 سؤال شناسایي خطا(، مدت 

پاسخگویي 22 دقیقه.
)Listening Comprehension(بخش دوم: درک مطلب شفاهي – شنیداري

 B 20 گفت و گوي کوتاه(: 20 سؤال؛ قسمت( A تعداد سؤاالت 35 سوال )قسمت 
مدت  سؤال(،   7 سخنراني(:   3( C قسمت سؤال؛   8 طوالني(:  گوي  و  گفت   2(

پاسخگویي 18 دقیقه.
سؤاالت بخش شنیداري)درک مطلب شفاهي( به صورت مستقل براي هر متقاضي از 
طریق هدست پخش خواهد شد و 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 
نیست؛  تکرار  قابل  و  مي شود  یک بار پخش  فقط  متن سؤاالت شنیداري  که  باشند 
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.
- بخش تشریحي:نوشتاري)Writing( 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– تذکرات مهم:

براي  التکس  دستکش  و  فیلتر(  )بدون  الیه  سه  ساده  ماسک  داشتن  همراه   -1
متقاضیان الزامي است و مراکز آزمون موظف هستند که از ورود متقاضیان به سالن 

آزمون، بدون همراه داشتن لوازم فوق خودداري نماید.
هوشمند،  ملي  کارت  )شامل:  معتبر  شناسایي  کارت  بایست  مي  متقاضیان   -2

شناسنامه عکسدار جدید یا گذرنامه( همراه داشته باشند.
)خودکار،  افزار  نوشت  شامل:  اضافي  وسایل  هرگونه  آوردن  از  باید  متقاضیان   –3
خودنویس، اتود، روان نویس، کاغذ یادداشت 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، مسؤولیتي در قبال نگهداري از این وسایل ندارند.
قبیل:  از  وسیله،  نوع  هر  کردن  بدل  و  رد  یا  متقاضیان  سایر  با  کردن  4- صحبت 
لوازم التحریر، نت )یادداشت( و ... در جلسه امتحان، تقلب و تخلف محسوب مي شود و 
با متقاضي متخلف، برابر قانون رسیدگي به تخلفات و جرایم 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، 
و  تخلفات  به  رسیدگي  قانون  آزمون، طبق  در جلسه  ماشین حساب  یا  هندسفري 

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 
سیستم  طریق  از  آزمون،  برگزاري  زمان  از  بعد  روز  یک  تا  حداکثر  متقاضیان،  که 
پاسخگویي اینترنتي مندرج در درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به 
نشاني: www.sanjesh.org  با این سازمان مکاتبه و درخواست خود را ثبت نمایند. 
بدیهي است که درخواست هاي واصله بعد از مهلت مقرر، قابل بررسي و پي گیري 
نخواهد بود. ضمناً الزم است که از مراجعه حضوري به این سازمان، خودداري گردد.

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

تاریخ  و نحوه  برگزاري آزمون )الکترونیکي( زبان انگلیسي 

پیشرفته تولیمو )Tolimo( دوره هاي 167 الي 178
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