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هفته دیگر، اسامي پذیرفته شدگان آزمون سراسري 
سال 1400 از سوي سازمان سنجش اعالم خواهد 
ورود  مشتاقان  از  دیگر  گروهي  بدین ترتیب،  و  شد 
به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي، پاي در مقطع 
آموزش دانشگاهي می گذارند و به خیل دانشجویان 

پرشمار کشور می پیوندند.
با  که:  است  آن  مجال  این  در  بحث  قابل  نكته 
به  ورود  آیا  و  مي رویم  دانشگاه  به  نگرش  کدام 
دانشگاه، خود هدف است یا وسیله اي براي رسیدن 
براي  پاسخي  کردن  پیدا  واالتر؟  و  برتر  هدفي  به 
مي شود  دیده  که  است  مهم  آنجا  از  پرسش،  این 
سراسري  آزمون هاي  پذیرفته شدگان  از  گروهي 
دانشگاه هاي دولتي و غیردولتي، قبولي در این نهاد 
و  راه،  آغاز  نه  مي دانند،  راه  پایان  را  آموزشي  مهم 
پایان  در  گروه،  این  افراد  از  برخي  آنكه  حداکثر 
تحصیالت دانشگاهي و هنگام فارغ التحصیلي به این 
نتیجه مي رسند؛ به عبارت دیگر، »وسیله« اي به نام 
قبولي در دانشگاه، براي این افراد به »هدف« تبدیل 
مي شود؛ هدفي نهایي که منتهاي آرزوي آنهاست و 
با ورود به این مرکز شكوفایي استعدادها و جست 
به  و  تمام مي شود  دیگر  راه  دانش،  و  علم  و جوي 
و  واحدها  کردن«  »پاس  مي رسند:  خویش  مقصد 
انتظار پایان تحصیالت شدن و بي صبرانه به  چشم 
انتهاي راه اندیشیدن؛ غافل از آنكه اگر کسي شور 
فراگیري دانش و پژوهش در موضوعات یک شاخه 
از یک رشته خاص را، که مطلوب نظر او نیز هست، 
روز  شبانه   نیز  را  خود  عمر  همه  اگر  باشد،  داشته 
باز هم وقت  بگذارد،  انجام چنین کاري کنار  براي 
کم خواهد آورد؛ چرا که ویژگي بارز و برجسته علم، 
عالوه بر پویایي و شتاب، بي  انتها و نامحدود بودن 
آن است و نمي توان براي آن پایاني را در ذهن تصور 

کرد.
حال چه باید کرد که ورود به دانشگاه، هدف نباشد 
و شور و شوق اولیه جوانان ما، که به منظور کسب 
دانش  پاي در عرصه آموزش عالي مي گذارند، چون 
مشعل فروزاني، از گرما و حرارت همیشگي در جهت 
به دست آوردن آخرین یافته هاي علمي و پژوهشي 
در هر یک از شاخه هاي دانش بشري برخوردار بوده 

و ضمن آن، پایداري داشته و جاودانه باشد؟
این  از  دیگري  پرسش هاي  و  پرسش  این  به  پاسخ 
ساختن  برطرف  و  ما،  جوان  نسل  ذهن  در  دست، 

از  پژوهش  و  دانش  اندوزي  عملي  و  نظري  موانع 
این  والدین  همین  طور  و  ذي ربط  مسؤوالن  سوي 
که  آینده ساز،  نسل  این  به  دادن  بها  و  جوانان 
روشن  چشم اندازهاي  و  افق ها  پردازنده  و  سازنده 
فرداي ایران اسالمي هستند، نكته اي است مهم که 
پرداختن به آن، موجب پویایي و شكوفایي متداوم و 

مستمر ُملک و ملت خواهد شد. 
اصالح  در  خانواده ها  نقش  به  مي توان  اینجا  در 
چشم انداز  و  »دانشگاه«  ساختار  از  که  تصویري 
ورود به آن در ذهن فرزندانشان در سال هاي پایاني 
هر  که  تصویري  کرد؛  اشاره  دارد  وجود  دبیرستان 
جوانان  اذهان  در  بینانه تر  واقع   و  درست تر  اندازه 
ما نقش ببندد، به توسعه پایدار دانش و شكوفایي 
که  است  وقت  آن  و  انجامید،  خواهد  استعدادها 
به  ورود  به  راجع  ملي  نگرش  تصحیح  به  مي توان 

دانشگاه امیدوار بود و به آن اندیشید.
در فرجام این »یادداشت« روي سخن ما با داوطلبان 
پذیرفته  )کنكور(  آزمون  این  در  که  است  عزیزي 
باید  با مخاطبان جوانمان  مي شوند، و آن نكته که 
ما  برومند  جوانان  که  است  این  بگذاریم،  میان  در 
تنها  را  خود  ارزشمند  کوشش  و  تالش  تمام   نباید 
ورود  منظور  به  »کنكور«  در  موفقیت  جهت  در 
بسیار  آنها  بلكه  نمایند؛  معطوف  عالي  آموزش  به 
بیشتر و پیشتر از آنكه به آمادگي علمي خود براي 
یعني حداکثر در همان  بپردازند،  دانشگاه  به  ورود 
اندیشه کنند  با خود  باید  سال هاي اول دبیرستان، 
و ببینند که به راستي خداوند متعال در ضمیر آنها 
پس  و  است،  نهاده  امانت  به  را  استعدادهایي  چه 
از شناخت این استعدادها، هم در جهت به فعلیت 
این  همسان سازي  جهت  در  هم  و  آنها  رساندن 
با نیازهاي علمي کشور، که مي تواند به  استعدادها 
دست تواناي آنها در آینده نزدیک برآورده شود، گام 
بردارند، و بدانند که پرداختن به این موضوع هنگام 
ورود به دانشگاه، تا حدودي دیر است، و آن دسته 
و  تحصیل  از  فراغت  حین  تازه  که  دانشجویاني  از 
دانش آموختگي، قصد پرداختن به این مهم را دارند، 
در این زمینه، در مقایسه با افرادي که هنگام ورود 
دیرتر  بسیار  مي اندیشند،  نكته  این  به  دانشگاه  به 
نه  مطلوبي،  نتیجه  معموالً  که  کرد  خواهند  اقدام 

براي آنان و نه براي جامعه، در بر نخواهد داشت.
موفق باشيد

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند: 
اینكه  مگر  قیامت،  روز  در  نیست  کس  هیچ 
)ع(  حسین  امام  کاش  اي  که  مي کند  آرزو 
مي بیند  که  هنگام  آن  بودم؛  کرده  زیارت  را 
نزد  زّوار آن حضرت چه مي کنند و چقدر  با 

خداوند مورد کرامت قرار مي گیرند. 

]ای دنیا ![ از دیده ام نهان شو ! به خدا سوگند 
به  گردن  و  بدانی،  خوار  مرا  که  نشوم  رامت 
بندت ندهم تا از این سو بدان سویم کشانی، 
و سوگند به خدا بر عهدۀ خود می گیرم، جز 

آنكه او نخواهد که در آن ناگزیرم.

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند:
نماز، کلید همة خوبي هاست.
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تسهيالت صندوق رفاه برای دانشجويان 
کرونايی در سال جديد اعالم شد

ــرای  ــوم ب ــجویان وزارت عل ــاه دانش ــدوق رف صن
ــی  ــرایط كرونای ــه ش ــا ب ــه بن ــجویانی ك دانش
نتوانســته اند تحصيــالت خــود را بــه اتمــام 
برســانند، دو نيمســال تحصيلــی، تســهيالت 

خوابگاهــی و تغذیــه ای پيش بينــی كــرد.
ــرد:  ــالم ک ــوم اع ــجویان وزارت عل ــاه دانش ــدوق رف صن
ــجویان،  ــاه دانش ــدوق رف ــای صن ــأت امن ــت هی در نشس
مقــرر شــد کــه بــرای دانشــجویان مشــغول بــه تحصیــل 
ــی  ــال تحصیل ــه در س ــا ک ــاری کرون ــیوع بیم در دوره ش
ــاه  ــدوق رف ــان تقســیط بدهــی صن ــه زم 1400-1401 ب
می رســند، دو نیمســال تحصیلــی بــه زمــان تعییــن 
ــه  ــان اضاف ــاط آن ــه اقس ــذ دفترچ ــی و اخ ــت بده وضعی

شــود.
همچنیــن بــا توجــه بــه شــرایط ناشــی از شــیوع بیمــاری 
کرونــا و رعایــت حــال دانشــجویانی کــه بنــا بــه شــرایط 
کرونایــی نتوانســته اند تحصیــالت خــود را بــه اتمــام 
برســانند، در صــورت وجــود ظرفیــت می تواننــد بــه مــدت 
دو نیمســال از خدمــات خوابگاهــی بهره منــد شــوند و نیــز 
ــز  ــه ای نی ــه یاران ــات تغذی ــدت از خدم ــن م ــول ای در ط

برخــوردار خواهنــد شــد.
هیــأت امنــای صندوق رفــاه دانشــجویان همچنین امســال 
بــا افزایــش چهــار وام شــهریه، ودیعــه مســكن، ضــروری 
و تحصیلــی بــرای ســال تحصیلــی جدیــد )1401-1400( 
تــا ســقف 30 درصــد موافقــت کــرد کــه مبالــغ ایــن وام ها 

بــرای ســال جدیــد بــه شــرح زیــر اســت:
* مبلــغ »وام تحصیلــی« بــرای همــه مقاطــع تحصیلی در 
ســال تحصیلــی گذشــته 1 میلیــون و 500 هــزار تومــان 
تــا 2 میلیــون تومــان در هــر نیمســال بــود کــه بــا مصوبــه 
جدیــد بــه 1میلیــون و 900 هــزار تومــان تــا 2 میلیــون و 

600 هــزار تومــان افزایــش یافــت.
ــف  ــع مختل ــک مقاط ــه تفكی ــروری« ب ــغ »وام ض * مبل
تحصیلــی متفــاوت بــود کــه بــر ایــن اســاس، در مقاطــع 
کارشناسی ارشــد  و  ناپیوســته  کارشناســی  کاردانــی، 
ــزار  ــون و 800 ه ــقف 7 میلی ــا س ــر ت ــته حداکث ناپیوس
دکتــری  و  پیوســته  کارشناســی  مقطــع  در  تومــان، 
تخصصــی ناپیوســته غیــر بورســیه حداکثــر تــا ســقف 10 

ــان و مقاطــع کارشناسی ارشــد  میلیــون و 400 هــزار توم
پیوســته، دکتــری پیوســته و دکتــری حرفــه ای حداکثــر 

ــت. ــش یاف ــان افزای ــون توم ــقف 13 میلی ــا س ت
ــرای همــه مقاطــع  ــه مســكن« ب ــن »وام ودیع * همچنی
ــی در شــهر تهــران 25 میلیــون تومــان، در کالن  تحصیل
شــهرها 20 میلیــون تومان و در ســایر شــهرها 15 میلیون 
تومــان در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه ایــن مبالــغ نیــز بــا 
30 درصــد افزایــش بــه ترتیــب در تهــران بــه 32 میلیــون 
ــون  ــه 26 میلی ــهرها ب ــان و در کالن ش ــزار توم و 500 ه
ــه 19 میلیــون و 500 هــزار  تومــان و در ســایر شــهرها ب

تومــان افزایــش یافــت.
ــال  ــد در س ــات جدی ــاس تصمیم ــر اس ــت ب * در نهای
تحصیلــی جدیــد، »وام شــهریه« بــرای دانشــجویان 
کاردانــی، کارشناســی پیوســته و ناپیوســته بــه مبلــغ یــک 
ــان، کارشناسی ارشــد پیوســته  ــزار توم ــون و 300 ه میلی
و ناپیوســته و دکتــری حرفــه ای و دکتــری پیوســته 
2 میلیــون و 600 هــزار تومــان و دکتــری تخصصــی 
ــود. ــد ب ــان خواه ــزار توم ــون و 500 ه ــته 6 میلی ناپیوس

هفته آخر مهرماه :

برگزاری مراسم استقبال از نو دانشجويان 
دانشگاه آزاد 

ــو  ــتقبال از ن ــتورالعمل اس ــه دس ــه ب ــا توج ب
زمــان  اســالمی،  آزاد  دانشــگاه  دانشــجویان 
ــجویان،  ــو دانش ــتقبال از ن ــم اس ــزاری مراس برگ

ــود. ــد ب ــاه خواه ــر م ــر مه ــه آخ هفت
ــرزاد جهان بیــن، معــاون فرهنگــی و دانشــجویی  دکتــر ف
دانشــگاه آزاد اســالمی، دســتورالعمل اســتقبال از نــو 
دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســالمی ســال تحصیلــی 
ــالمی در  ــگاه آزاد اس ــای دانش ــه رؤس 1400-1401 را ب

اســتان ها ابــالغ کــرد.
بــر اســاس ایــن دســتورالعمل، بایــد ســتاد اســتقبال از نــو 
ــه ریاســت  ــی و ب ــورای فرهنگ ــر ش ــر نظ دانشــجویان زی
ــدگان  ــا حضــور نماین ــاون فرهنگــی و دانشــجویی و ب مع
تشــكل های  دانشــجویی،  بســیج  اســتادان،  بســیج 
دانشــجویی، کانون هــای فرهنگــی و نشــریات دانشــجویی 
و هیأت هــای مذهبــی در تمــام واحدهــای دانشــگاهی بــه 
منظــور برنامه ریــزی بــرای نحــوه اســتقبال از دانشــجویان 

تشــكیل شــود.
مراســم اســتقبال از دانشــجویان جدیدالــورود، بــه همــراه 
خانــواده و بــا رعایــت پروتكل هــای بهداشــتی بــه صــورت 
)حضــوری یــا مجــازی(، متناســب بــا نظــر کمیتــه ملــی 

مبــارزه بــا ویــروس کرونــا در هــر واحــد برگــزار می شــود. 
در ایــن دســتورالعمل تأکیــد شــده اســت کــه از ظرفیــت 
اســتادان، بــه ویــژه اســتادان دانش خانــواده و مشــاوره، در 
انتقــال پیام هــای الزم بــه نــو دانشــجویان در طــول تــرم، 

بــه صــورت حداکثــری بهــره گیــری شــود.
زمــان برگــزاری مراســم اســتقبال از نــو دانشــجویان، هفته 
ــو دانشــجویان و  ــر حضــور ن ــا تأکیــد ب ــاه ب آخــر مهــر م
ــر  ــی و عط ــود. غبارروب ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــواده آنه خان
افشــانی مســاجد و مــزار شــهداء در واحدهــای دانشــگاهی 
ــی  ــال تحصیل ــاز س ــرای آغ ــن ب ــدام نمادی ــوان اق ــه عن ب

جدیــد انجــام شــود.

از سال تحصیلی جدید:

صدور معافيت تحصيلی دانشجويان 
اينترنتی می شود

بــر اســاس هماهنگــی بــا ســازمان وظيفــه 
عمومــی ناجــا، از مهرمــاه ســال جــاری معافيــت 
ــی  ــورت اینترنت ــه ص ــجویان ب ــی دانش تحصيل

می شــود. صــادر 
ــور  ــا حض ــجویی، ب ــور دانش ــازمان ام ــالم س ــر اع ــا ب بن
ــازمان  ــا در س ــی ناج ــه عموم ــازمان وظیف ــدگان س نماین
ــور دانشــجویان، کارگاه آموزشــی درخواســت و صــدور  ام
اینترنتــی معافیــت تحصیلــی دانشــجویان در تمــام مقاطع 
تحصیلــی بــرای کارشناســان آموزشــی حــوزه نظــام 
وظیفــه دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی بــه شــیوه 

ــزار شــد. مجــازی برگ
بــا توجــه بــه اینكــه بــا پی گیــری ســازمان امــور 
ــا،  ــی ناج ــه عموم ــازمان وظیف ــت س دانشــجویان و موافق
از مهــر مــاه ســال جــاری بــرای دانشــجویان جدیدالــورود 
ــه  ــی در هم ــای تحصیل ــدور معافیت ه ــت و ص در خواس
مقاطــع تحصیلــی بــدون نیــاز بــه مراجعــه حضــوری بــه 
ــی  ــد، کارگاه آموزش ــد ش ــادر خواه ــی ص ــیوه اینترنت ش
ــی  ــان آموزش ــرای کارشناس ــدام ب ــن اق ــام ای ــد انج فراین

ــد. ــزار ش ــگاه ها برگ ــه دانش ــام وظیف ــوزه نظ ح
ــازمان  ــان س ــدگان و کارشناس ــن نشســت، نماین در ای
وظیفــه عمومــی ناجــا و رئیــس اداره خدمات آموزشــی 
دانشــجویان داخــل  امــور  اداره کل  و کارشناســان 
ــد  ــل فرآین ــی مراح ــجویان، تمام ــور دانش ــازمان ام س
ثبــت درخواســت و صــدور نهایــی معافیــت تحصیلــی 
را بــرای کارشناســان دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش 
ــه ســؤاالت مطروحــه پاســخ  ــی تشــریح کــرده و ب عال

ــد. دادن
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همة ما، گاه خواسته و ناخواسته، اشتباهاتی را مرتكب 
از  خارج  رفتار  پرخاشگرانه،  و  تند  سخنان  می شویم. 
کردن،  انگاری  سهل  اخالقی،  و  اجتماعی  هنجارهای 
یا  شخصی  وظایف  به  نسبت  بی تفاوتی  و  سستی 
اجتماعی، بدقولی، بی نظمی و ده ها مورد دیگر، می تواند 
ما  اطرافیان  گریبان گیر  تبعاتش  که  باشد  اشتباهاتی 
و  صحیح  عذرخواهی  مواقع،  این  در  شد.  خواهد  نیز 
حد  تا  می تواند  که  است  سحرآمیز  راهكاری  کارآمد، 
تنش ها  بدهد،  آرامش  فرد  خود  و  اطرافیان  به  زیادی 
را کاهش داده و جریان زندگی را روان کند؛ اما چگونه 
باید عذرخواهی کرد که چنین تأثیری داشته باشد؟ آیا 
برای  است؟  کافی  می خواهم«  »معذرت  گفتن  صرف 
خود شما چند بار پیش آمده است که فردی به دالیلی 
از شما عذرخواهی کرده است، اما نتوانسته اید که عذر او 

را بپذیرید و این سخن را کافی ندانسته اید؟ واقعیت این 
است که یک عذرخواهی صحیح و نتیجه بخش، مراحلی 
دارد که بدون رعایت این مراحل، تأثیری نخواهد داشت.

چگونه عذرخواهی کنيم؟ 
عذرخواهی هم یک هنر رفتاری است و  مانند هر هنر 
آموخت.  را  آن  می توان  ممارست  و  تمرین  با  دیگری، 
یک عذرخواهی تأثیرگذار، ضمن حفظ شأن و غرور فرد 
عذرخواهی کننده، متواضعانه خواهد بود. در اینجا به نكاتی 
که الزم است در این زمینه رعایت کرد، اشاره می کنیم. 

مشکل را پيدا کنيد
در ابتدا دلیل ناراحتی طرف مقابل خود را بیابید و در 
نامهربانانه  آیا حرفی  باشید.  پیدا کردن مشكل منصف 

بر زبان آورده اید؟ )هر چند که ممكن است آن حرف، 
به قولی که داده اید عمل  نتوانسته اید  آیا  باشد(  راست 
کنید؟ آیا این رنجش متعلق به گذشته  است یا اینكه 
باید  برای چه  ندانید  اگر  است؟  افتاده  اتفاق  تازگی  به 
عذرخواهی کنید، هیچ وقت نخواهید توانست به درستی 
این کار را انجام دهید. امكان دارد که خود را در آنچه 
ندانید؛ در  ناراحتی مخاطبتان شده است، مقصر  باعث 
احساس  او  اینكه  از  را  خودتان  احساس  صورت،   این 
و  کنید  بیان  ندارد،  خوشی  حال  و  می کند  ناراحتی 

بگویید که به خاطر این امر، عمیقاً ناراحت هستید. 
به طور واضح و صریح معذرت خواهی كنيد

برای عذرخواهی کردن، باید به رفتار و اشتباهتان، که 
به  باعث دلخوری مخاطبتان شده است، اشاره کنید و 
خاطر همان اشتباه، از او دلجویی کنید. در اینجا ذکر 

برای جبران اشتباهتان :

عذرخواهے ڪنید، اما بهانه نیاورید!
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ناراحتی ات شده ام، مرا  باعث  مانند: »اگر  جمالت کلی 
ببخش !« مؤثر نیست؛ زیرا عذرخواهی باید خیلی ساده، 
صریح و مصداقی باشد ؛ برای مثال، اگر مادرتان از نحوه 
پاسخگویی شما ناراحت شده است، بگویید: »برای اینكه 
مؤدبانه پاسختان را ندادم، عذر می خواهم«، و اگر کارتان 
علتی داشته است، علت آن را هم بیان کنید و بگویید 
که چرا چنین خطایی را مرتكب شده اید؛ تا طرف مقابل 

شما، فكر نكند که از او متنفر هستید.

مسؤوليت تقصير خود را گردن بگيريد
برخی از افراد هنگام عذر خواهی می گویند: »متأسفم، اما 
....« و بعد به گونه ای سخن می گویند که مفهومش این 
است که تو بیشتر از من مقصر هستی یا اصاًل من مقصر 
نیستم و عوامل دیگر باعث بروز این اشتباه شده است! 
در این مواقع، ما نمی خواهیم بپذیریم که اشتباه کرده ایم 
و این موضوع زمانی از بین خواهد رفت که ما مسؤولیت 
اشتباه خود را بپذیریم و برای جبران آن تالش کنیم. به 
هر حال، انكار یک موضوع، هرگز نمی تواند به بازسازی 
یک رابطه کمک کند، و در بیشتر موارد، شرایط را به 
این  حقیقت  کرد.  خواهد  تبدیل  قبل  وضعیت  از  بدتر 
است که اگر عذرخواهی تمام و کمال نباشد، درست مثل 
آوردن،  بهانه  با  عذرخواهی  که  همچنان  است؛  توهین 
است  است که ممكن  نیست. درست  دیگر عذرخواهی 
افراد یا چیزهایی دیگری هم در آن تقصیر دست داشته 
عذرخواهی  آنها  خاطر  به  نمی توانید  شما  باشند، اما 
بخواهید. عذر  خودتان  جانب  از  فقط  باید  شما  کنید؛ 

زمان مناسب عذرخواهی را پيدا کنيد
گاهی اوقات بالفاصله بعد از ارتكاب یک اشتباه، بهترین 
زمان برای عذرخواهی است، و گاهی اوقات باید مدتی 
شود.  پیدا  کار  این  انجام  براي  مناسب  زمان  تا  بگذرد 
نیش یک حرف ناراحت کننده را می توان با یک معذرت 
خواهی سریع از بین برد، اما سایر تقصیرات، نیازمند این 
است که زمانی بگذرد تا فرد مقابل کمی آرام شده باشد؛  
عذرخواهی  اشتباهتان  برای  زودتر  هرچه  اگر  چند  هر 

کنید، این عذر خواهي، تأثیر گذارتر خواهد بود.

عذرخواهی فقط با زبان نباشد  
گاهی عذرخواهی، بیشتر راهی برای فرار از پاسخگویی 
کننده،  عذرخواهی  لحن  و  رفتار  مواقع،  این  در  است؛ 
بیانگر پشیمانی او نیست و فقط با  به کار بردن کلماتی 
»اشتباه  یا  می خواهم«  »معذرت  »ببخشید«،  مثل 
کردم« و ... می خواهد هر چه سریع تر جّو حاکم را تغییر 
انجام کارهای  دهد. شاید این نوع عذر خواهی ها برای 
سطحی، مانند: پریدن به میان حرف کسی یا تنه زدن 
به کسی در خیابان، مفید باشد، اما برای جبران زمانی 
که احساسات طرف مقابل را عمیقاً جریحه دار کرده ایم، 
در  کدورتي  یا  رنجش  که  افرادی  نزد  نیستند.  مؤثر 
قلبشان ایجاد کرده ایم، معذرت خواهی، زمانی صحیح و 
مؤثر است که پاسخی عاطفی، همدالنه و از صمیم قلب 
به آنها بدهیم؛ یعنی از ته قلب و برای رفتار خاصی از 
آنها معذرت خواهی کنیم؛ در این مواقع، الزم است که 
با زبان بدن و بار معنایی کلمات، احساستان را به طرف 
انتخاب  در  باید  بفهمانید. هنگام عذر خواهي  مقابلتان 
صورت  به  را  آنها  و  باشید  داشته  کافی  دقت  کلمات 
بفهمد که شما  مقابلتان  تا طرف  نكنید  بیان  سرسری 
نقش بازی نمی کنید و احساستان واقعی است؛ زیرا زبان 
بدن، رسواکننده است و احساس طرف مقابلتان در این 

زمینه اشتباه نخواهد کرد. 

روی حرفتان بمانيد 
 بعضی از افراد تصّور می کنند که می توان رفتار زشتی را 
انجام داد و بعد با یک معذرت خواهی ساده، اوضاع را رو 
به راه کرد؛ برای مثال، برخی از دانش آموزان، در کالس 
درس، حرمت کالس و دبیر خود را نگه نمی دارند و بعد 
می شوند،  مدرسه شان  کادر  یا  دبیر  ناراحتی  شاهد  که 
که  دارند  انتظار  و  می کنند  ساده  خواهی  عذر  یک 
بپذیرد  از  آنها  را  خواهي  عذر  این  راحتی  به  دبیرشان 
و روز از نو روزی از نو. خود من بارها شاهد بوده ام که 
خاطر  به  بار  چندین  جلسه،  یک  طی  دانش آموز،  یک 

بی نظمی یا درس نخواندن، عذر خواهی کرده و گاه عمر 
یک عذرخواهی حّتي به چند دقیقه هم نرسیده است! 
بنابراین، معذرت خواهی آدم ها فقط وقتی فایده دارد که 

بتواند رفتارشان را عوض کند.
جبران کردن، مرحله تكمیلی یک عذرخواهی واقعی و 
کامل است. هنگام عذرخواهی بگویید: »به خاطر اشتباهم 
متأسفم و می خواهم جبران کنم.« با جبران کردن نشان 
و  پذیرفته  را  اشتباهمان  کار  مسؤولیت  که  می دهیم 
احساس طرف مقابل را به خوبی درک کرده ایم. انجام 
این کار باعث می شود که هم طرف مقابل را خوشحال 
باشیم. داشته  بهتری  احساس  خودمان  هم  و  کنیم 

صبور باشيد
طرف  از  نشد،  واقع  قبول  مورد  عذرخواهی تان  اگر 
دوباره  اجازه  و  شنیدن حرف هایتان  خاطر  به  مقابلتان 
مثاًل  کنید؛  تشكر  آینده،  در  مجدد  عذرخواهی  برای 
ناراحت  دستم  از  هنوز  که  می کنم  »درک  بگویید: 
دادید،  من  به  عذرخواهی  اجازه  اینكه  از  هستید، اما 
نظرتان عوض شد،  اگر  و ممنون می شوم که  متشكرم 
اجازه دهید که بار دیگر از شما عذرخواهی کنم.« گاهی 
اوقات افراد می خواهند که ببخشندتان، اما هنوز به کمی 
زمان برای آرام شدن خود نیاز دارند. اگر به اندازه کافی 
شود،  پذیرفته  عذرخواهی تان  که  باشید  شانس  خوش 
کار،  آخر  در  بهانه  چند  آوردن  برای  شدن  وسوسه  از 
اجتناب کنید؛ در عوض، از قبل برنامه بریزید که برای 
کار  چه  کدورت،  رفع  و  آنها  دل  از  ناراحتي  درآوردن 
می خواهید بكنید. یادتان باشد، اینكه فقط چون کسی 
عذرخواهی شما را قبول کرده است، به این معنا نیست 
بلكه ممكن است  مدت ها  که کاماًل بخشیده شده اید، 
طول بكشد تا آن فرد دوباره به شما اعتماد کند. شما 
کار زیادی برای سرعت بخشیدن به این روند ندارید. اگر 
فرد موردنظر واقعاً برایتان مهم است، ارزشش را دارد که 
زمان الزم را به او بدهید تا آرام تر شود؛ اما نباید انتظار 

داشته باشید که وي فوراً به حالت عادی برگردد.

گاهی عذرخواهی، بيشتر راهی برای فرار از پاسخگويی است؛ در اين مواقع، رفتار و لحن 
عذرخواهی کننده، بيانگر پشيمانی او نيست و فقط با  به کار بردن کلماتی مثل »ببخشيد«، 

»معذرت می خواهم« يا »اشتباه کردم« و ... می خواهد هر چه سريع تر جّو حاکم را تغيير دهد
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به اطالع متقاضیانی که در آزمون کارداني به کارشناسي ناپیوسته سال 1400 ثبت نام و 
شرکت نموده اند، مي رساند که اسامي پذیرفته شدگان نهایي رشته هاي مختلف تحصیلي 
پذیرش با آزمون و همچنین رشته هاي تحصیلي پذیرش صرفاً براساس سوابق 
تحصيلي آزمون مذکور که گزینش  آنها به روش  متمرکز صورت  گرفته  است به همراه 
فهرست اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفیت رشته تحصیلي نیمه متمرکز فوریت هاي 

پزشكي پیش بیمارستانی در درگاه اطالع رساني این سازمان قرار گرفته است. 
پذیرفته شدگان نهایي براي اطالع از نحوه ثبت نام، تاریخ ثبت نام و مدارک الزم براي ثبت نام 
)عالوه بر مدارک مندرج در بند الف این اطالعیه( ضرورت دارد که در تاریخ 1400/06/30 
به درگاه اطالع رساني دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمایند. در 
صورتي که دانشگاه یا مؤسسه اي، در درگاه اطالع رساني خود برنامه زماني براي ثبت نام درج 
ننموده باشد، پذیرفته شدگان این مؤسسات الزم است که در یكي از روزهاي چهارشنبه 

1400/06/31 و یا شنبه 1400/07/03 براي ثبت نام در محل قبولي خود اقدام نمایند. 
پذیرفته شدگان دانشكده ها و آموزشكده هاي فني و حرفه اي و کشاورزي تحت پوشش 
دانشگاه فني و حرفه اي الزم است که براي اطالع از زمان، نحوه و شرایط ثبت نام به درگاه 
اطالع رسانی سازمان مرکزي دانشگاه فني و حرفه اي به نشاني: www.tvu.ac.ir  یا 
به درگاه اطالع رسانی دانشكده یا آموزشكده محل قبولي خود مراجعه نمایند. الزم به 
 ذکر است اسامی افرادی که در ردیف معرفي شدگان چند برابر ظرفیت رشته  تحصیلي 
نیمه متمرکز فوریت هاي پزشكي پیش بیمارستانی اعالم گردیده ، باید مطابق بند »ب« 

مندرج در این اطالعیه براي انجام مصاحبه اقدام نمایند.
الف( مدارك  الزم  براي  ثبت نام 

مداركردیفمداركردیف

اصل شناسنامه و یک برگ تصویر از 1
موافقتنامه  رسمي  از محل  خدمت  مبني  بر عدم  هم زماني  و 8تمام صفحات آن

تداخل  ادامه  تحصیل با ادامه  خدمت  طرح نیروي انساني

اصل کارت ملي و دو برگ تصویر پشت 2
9و روي آن

مجوز ادامه تحصیل و یا تأییدیه تسویه حساب با صندوق رفاه 
کارداني  مقطع  )فارغ التحصیالن  بهداشت،  وزارت  دانشجویان 
دانشگاه هاي علوم پزشكي که از مزایاي صندوق بهره مند شده اند(

شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهیه 3
10شده در سال جاري

تأییدیه تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان وزارت 
علوم، )فارغ التحصیالن  دوره هاي  کارداني  رشته هاي  تحصیلي  

غیرپزشكي  که  از مزایاي  صندوق  مذکور بهره مند شده اند(

مدرک   وضعیت  نظام  وظیفه )براي 4
11برادران(

حكم کارگزیني و فرم موافقتنامه کتبي از اداره آموزش و 
پرورش محل خدمت شاغالن رسمي یا پیماني وزارت آموزش و 

پرورش مبني بر موافقت با ادامه تحصیل آنان

5
اصل حكم مرخصي ساالنه براي 

کارمندان دولت یا موافقت رسمي و 
بدون قید و شرط سازمان متبوع

12
که  کارداني  معادل  مدرک  دارندگان  تحصیل  ادامه  و  ثبت نام 
دفترچه  اختصاصی  شرایط  قسمت  »ز«  بند  شرایط  واجد 
راهنمای ثبت نام )توضیحات صفحه 19( هستند، بالمانع است

6

اصل یا گواهي مدرک کارداني 
)فوق دیپلم برای قبول شدگان 

نیمسال اول تا1400/6/31و نیمسال 
دوم1400/11/30(

13
ارائه فرم انصراف قطعي از تحصیل برای دانشجویان رشته هاي 

تحصیلي دوره هاي روزانه )آزمون سال 1398 به قبل(

7
ارائه  اصل  گواهینامه انجام خدمات 

قانوني مقرر )طرح الیحه نیروي انساني( 
یا گواهي معافیت از آن

------------

نيمه متمرکز  تحصيلي  رشته  پذيرش  ظرفيت  برابر  چند  معرفي  شدگان   ب( 
کارشناسي ناپيوسته فوريت هاي پزشکي:

آن  دسته  از متقاضیانی که  فهرست  اسامي  آنان  جزو معرفي شدگان  چند برابر ظرفیت  پذیرش 
رشته  تحصیلي نیمه متمرکز کارشناسي ناپیوسته فوریت هاي پزشكي )کد رشته محل هاي 1180 تا 

1222 مربوط به کد رشته امتحاني 114 گروه آموزشي پزشكي( در درگاه اطالع رساني این سازمان 
اعالم شده، الزم است که براي آگاهي از زمان و مكان برگزاري مصاحبه، به اطالعیه ای که در روز 

یکشنبه مورخ 1400/7/11 در درگاه اطالع رسانی این سازمان درج خواهد شد، مراجعه نمایند. 
ج( يادآوری های مهم:

1- پذیرفته شدگان هر یک از رشته های تحصیلی این آزمون چنانچه در ردیف پذیرفته 
شدگان نهایی آزمون سراسری سال1400 )متعاقباً اعالم می گردد( نیز قرار بگیرند، الزم 
است که از دو رشته قبولی خود یكی را به دلخواه انتخاب و در آن رشته ثبت نام نمایند. 

ثبت نام در یک رشته تحصیلی به منزله انصراف از رشته دیگر تلقی خواهد شد.
2- همه  پذیرفته شدگان  ملزم  هستند که در تاریخ هاي  تعیین  شده  براي ثبت نام  به  مؤسسه 
آموزش  عالي  مربوطه مراجعه  نمایند. عدم  ثبت نام  در تاریخ هاي  مقرر به   منزله  انصراف  از 

تحصیل در رشته قبولي تلقي شده و قبولي  این دسته از پذیرفته شدگان لغو خواهد شد.
3- پذیرفته شدگاني که اسامي آنان همزمان به عنوان پذیرفته نهایي در دو کدرشته محل 
)یکي كد رشته محل هاي مربوط به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي تابعه 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
یا مراكز  به واحدها  یا دانشگاه فرهنگيان و دیگر كد رشته محل هاي وابسته 
آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي( اعالم شده باشد، الزم است که منحصراً در یكي از 
کدرشته محل هاي قبولي ثبت نام نمایند. چنانچه این دسته از پذیرفته شدگان در هر دو کد 
رشته محل ثبت نام نموده و مشغول به تحصیل شوند، به  عنوان متخلف شناخته شده و با 

آنها طبق ضوابط مربوط رفتار خواهد شد.
    4- متقاضیان الزم است که براي اطالع از شرایط و ضوابط، نشاني و تلفن دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي، به دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته که هم  اکنون در درگاه 

اطالع رساني این سازمان قابل دسترسي است، مراجعه نمایند. 
  ضمناً براي متقاضیان واجد شرایط گزینش، کارنامه اي حاوي اطالعات الزم، رتبه متقاضی 
و آخرین رتبه پذیرفته شده در هر یک از کد رشته محل هاي انتخابي و در سهمیه مربوط 
تنظیم مي گردد. این کارنامه از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان هم زمان با اعالم 

نتیجه در دسترس خواهد بود.
د( نحوه ارسال درخواست يا ارتباط غيرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور

باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضيان به منظور جلوگيری از شيوع ویروس 
كرونا و در راستای تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الكترونیكی، متقاضیان 
در صورت داشتن هر گونه سؤال یا اعتراض به مندرجات کارنامه می توانند حداكثر تا 
تاریخ 1400/07/6 به سیستم پیشخوان خدمات الكترونیكی 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. متقاضیان می توانند پس از دریافت 
شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه، به پرتال رهگیری الكترونیكی مكاتبات به 
آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد شده و از آخرین وضعیت درخواست خود 
مطلع شوند. به مواردی كه ازطریق دیگری یا بعد از تاریخ 1400/07/6 واصل شود 

به هيچ وجه ترتيب اثرداده نخواهد شد.
ضمناً متقاضیان در صورت لزوم، مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را از با بخش پاسخگویي 
اینترنتي سازمان سنجش آموزش کشور و یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن: 

42163-021 نیز در میان بگذارند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آوزش کشور درخصوص:

 اعالم اسامي پذيرفته شدگان نهايي رشـته هاي تحصيلي متمرکز و 

 معرفي شدگان چند برابر ظرفيت  پذيرش رشته تحصيلي نيمه متمرکز فوريت هاي 

پزشکي پيش بيمارستانی در آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته سال 1400
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بدین وسیله از متقاضیاني که فهرست اسامي آنان در درگاه اطالع رساني این سازمان به 
عنوان معرفي شدگان چند برابر ظرفیت رشته هاي داراي شرایط خاص یا بورسیه در آزمون 
ورودي مقطع کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1400 درج گردیده، دعوت مي نماید با توجه 
به نكات ذیل و بر اساس برنامه زماني مشخص شده مربوط به کدرشته محل ذي ربط، براي 
مصاحبه، آزمون اختصاصي، آزمون تشریحي، آزمون پروژه و سایر مراحل گزینش مورد 
لزوم به نشاني مشخص شده مراجعه نمایند. عدم مراجعه براي شرکت در مراحل فوق، به 
منزله انصراف متقاضی از گزینش در کدرشته محل یا رشته محل هاي انتخابي مربوط تلقي 

مي گردد و فرصت دیگري براي انجام مراحل مذکور وجود نخواهد داشت.
یادآوري: معرفی شدگان الزم است که از روز سه شنبه مورخ 1400/6/23 برای اطالع 
از مدارک مورد نیاز، زمان و محل مصاحبه به درگاه اطالع رساني دانشگاه مورد نظر )طبق 
مندرجات جدول ذیل( مراجعه تا چنانچه تغییري در برنامه زماني مصاحبه به عمل آمده 

باشد، از آن مطلع شوند.    
 ضمناً شایان ذكر است: 

 آن دسته از متقاضیانی که باتوجه به اولویت کدرشته محل های انتخابی شانس قبولی 
در رشته های انتخابی قبل از كد رشته های شرایط خاص و بورسيه )كدرشته های 
موضوع این اطالعيه( را داشته اند یا حداقل نمره علمی الزم برای معرفی برای مصاحبه 
این رشته ها را نداشته اند در فهرست معرفی شدگان چند برابر قرار نگرفته اند. این متقاضیان 
در صورت هر گونه سؤال پس از اعالم نتایج نهایی و با توجه به کارنامه کدرشته محل های 

انتخابی می توانند با این سازمان مكاتبه نمایند.
 

الف( برنامه زماني شرکت در مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشته هاي داراي 
شرايط خاص يا بورسيه:

)1( متقاضیاني که اسامي آنان در درگاه اطالع رساني این سازمان به عنوان معرفي شده یک یا 
دو کد رشته محل داراي شرایط خاص یا بورسیه از رشته های امتحاني مربوط درج شده، الزم 
است با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه هاي راهنماي شماره 1 و 2 آزمون ورودي 
دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1400، مفاد شرایط و ضوابط اختصاصي کدرشته 
محل هاي داراي شرایط خاص و بورسیه )مندرج در صفحه 476 الي 511 دفترچه راهنماي 
شماره 2 درج شده است( و این اطالعیه، در موعد مقرر براي انجام مصاحبه، آزمون اختصاصي 
یا سایر مراحل گزینش به محل ذي ربط مراجعه نمایند؛ در غیر این صورت، در مرحله نهایي 

در کدرشته محل انتخابي مربوط، گزینش نخواهند شد.
)2( متقاضیان عالوه بر دارا بودن شرایط بند فوق الزم است شرایط و ضوابط اختصاصي 

مؤسسه داراي شرایط خاص یا دستگاه اجرایي بورس دهنده را نیز دارا باشند. 
)3( معرفي شدگان چند برابر ظرفيت می بایست برای كسب اطالعات بيشتر در 
خصوص نحوه ثبت نام، مدارك مورد نياز، زمان و مراحل مصاحبه به شرح جدول 

ذیل به درگاه اطالع رساني دانشگاه یا مؤسسه ذي ربط مراجعه نمایند.
)4( به هنگام گزینش نهایي در هر کدرشته محل اعالم شده در این اطالعیه، متقاضیاني 
شرکت داده خواهند شد که نتیجه مصاحبه، آزمون اختصاصي و سایر مراحل گزینش آنان 

از سوی مراجع ذي ربط تأیید شده باشد.
)5( پس از انقضاي مهلت مقرر براي شرکت در مصاحبه یا آزمون اختصاصي، هیچ تقاضایي 
قابل پذیرش نیست؛ لذا به متقاضیان تأکید مي شود که در مهلت مقرر تعیین شده به محل 

ذي ربط مراجعه نمایند.  

نام دانشگاه و آدرس درگاه و شماره تلفن براي انجام مراحل مصاحبه
شماره تلفنآدرس سایتنام دانشگاه

www.ri-khomeini.ac.ir021-5108580پژوهشكده امام خمیني )ره( و انقالب اسالمي

http:www.apll.ir021-88642458پژوهشكده مطالعات واژه گزیني – تهران
021-88642465

www.smc.ac.ir025-31125149دانشكده آموزش عالي تربیت مربي عقیدتي سیاسي سپاه قم

www.Hu.jz.ac.ir025-32925104دانشكده غیرانتفاعي الهیات و معارف اسالمي هدا – وابسته به جامعه الزهرا )س(

www.refah.ac.ir021-35074338دانشكده غیرانتفاعي رفاه – تهران

www.dafoosaja.ac.ir021-66461992دانشكده فرماندهي و ستاد ارتش جمهوري اسالمي ایران

https://ui.ac.ir031-37932125دانشگاه اصفهان

http://imamaliuniv.aja.ir021-61048404دانشگاه افسري امام علي)ع( – نزاجا
021-66955040

www.bou.ac.ir025-32136628دانشگاه غیرانتفاعي باقر العلوم)ع( قم

دانشگاه تهران
دانشكده مطالعات جهان )تمامی انتخاب رشته كنندگان كدر شته محل های 

كدرشته امتحانی 1131 دانشگاه تهران(
دانشكده مدیریت

پردیس دانشكده هاي فني دانشكده مكانیک

/https://ut.ac.ir

https://fws.ut.ac.ir021-61119268

Https://management.ut.ac.ir021-61117750
021-88631174

https://me.ut.ac.ir021-61115208

www.ihu.ac.ir021-74188225دانشگاه جامع امام حسین)ع(
021-74188198

www.shahed.ac.ir021-51215093-94دانشگاه شاهد

www.iribu.ac.ir 021-22168538دانشگاه صدا و سیماي جمهوري اسالمي ایران
22168643

www.kntu.ac.ir021-84064172دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي تهران

www.mut.ac.ir 021-22945141-6دانشگاه صنعتي مالک اشتر
داخلي 38650

www.atu.ac.ir021-22223001-4دانشگاه عالمه طباطبایي تهران

http://apu.ac.ir021-48931285دانشگاه علوم انتظامي امین

www.aja.ir011-52353091دانشگاه علوم دریایي امام خمیني)ره( نوشهر

اطالعيه سازمان سنجش آوزش کشور درخصوص :

 اعالم اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت در آن دسته از کد 
رشته هاي امتحاني داراي شرايط خاص و بورسيه به همراه برنامه 

زماني انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل  گزينش رشته هاي 
ذي ربط و همچنين  تاريخ ، زمان و محل مصاحبه يا برگزاري آزمون  

عملي يا  پروژه در کدرشته هاي امتحاني  1350، 1351، 1352، 
1356، 1357، 1358، 1360، 1362 و 1364 آزمون ورودي 

مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400
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www.ujsas.ac.ir021-66707021دانشگاه علوم قضایي و خدمات اداري دادگستري
 داخلي 263 و 313 

www.ssau.ac.ir021-64032031دانشگاه علوم و فنون هوایي شهید ستاري

www.isuw.ac.ir021-88094001-5دانشگاه غیرانتفاعي امام صادق)ع( – واحد برادران
 داخلي340 

www.isu.ac.ir021-22094901دانشگاه غیرانتفاعي امام صادق)ع( – واحد خواهران
 داخلي 468 

www.khatam.ac.irدانشگاه غیرانتفاعي خاتم تهران
021-89174094
021-89174148
021-89174197

www.golestan.motahari.ac.ir دانشگاه غیرانتفاعي شهید مطهري
www.motahari.ac.ir021-33566166-9

https://www.um.ir051-38804679دانشگاه فردوسي مشهد

www.yazd.ac.ir035-31232858دانشگاه یزد
035-31233790

یادآوری های مهم:    
الف - براي رشته هاي دانشگاه اطالعات و امنيت ملي  اسامي چند برابر ظرفیت در درگاه 
اطالع رساني این سازمان اعالم نخواهد شد. زمان برگزاري مصاحبه و سایر موارد به طریق 

مقتضي از سوی دانشگاه مذکور به اطالع متقاضیان ذي نفع خواهد رسید.
ب - اسامي معرفي شدگان کد رشته هاي امتحاني 1154، 1155 و 1157 دانشگاه جامع 
امام حسين)ع( در این مرحله اعالم نگردیده است و متقاضیان باید موضوع را از طریق 

دانشگاه مذکور پي گیري نمایند.  
ج - اسامي معرفي شدگان کد رشته  امتحاني 1149 دانشکده فرماندهي و ستاد ارتش 
جمهوري اسالمي ايران در این مرحله درج نگردیده است و متقاضیان باید موضوع را از 

طریق دانشكده پي گیري نمایند. 
ب( آزمون پروژه عملي کدرشته هاي امتحاني 1350، 1351، 1352، 1357، 

1358، 1360، 1362 و 1364:
پروژه عملی این کدرشته هاي امتحاني 1350، 1351، 1352، 1357، 1358، 1362 و 
1364 در صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/6/31، صبح و بعدازظهر روزهاي پنج شنبه و 
جمعه 1و 1400/7/2 منحصراً در شهر تهران  براي آن دسته از متقاضیان که بر اساس 
مندرجات کارنامه نتایج اولیه مجاز به انتخاب دوره هاي روزانه و نوبت دوم )شبانه( هستند 
و حداقل یكي از کدرشته محل هاي رشته هاي تحصیلي پروژه دار را نیز انتخاب نموده 
 )منحصراً دوره هاي روزانه و نوبت دوم )شبانه(( و هزینه برگزاري آزمون تشریحي یا عملي 
خود را هم زمان با تكمیل فرم انتخاب رشته پرداخت نموده اند، بر اساس جدول ذیل برگزار 
خواهد شد. براي آن دسته از متقاضیانی که مجاز به شرکت در آزمون دو پروژه هستند، دو 
کارت ورود به جلسه به صورت جداگانه قابل دریافت مي باشد. براي شرکت در جلسه آزمون 
همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و همچنین اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه 
عكسدار الزامي است. آدرس حوزه برگزاري آزمون بر روي پرینت کارت ورود به جلسه 
درج خواهد شد. راهنمای شرکت در آزمون و کارت ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه 
مورخ 1400/6/29 از طریق درگاه اطالع رساني این سازمان قابل مشاهده و پرینت است.
تبصره:  نظر به اینكه در کدرشته امتحاني 1352 )مجموعه معماري( چهار پروژه عملي 
یا تشریحي برگزار مي گردد؛ لذا براي آن دسته از متقاضیان هر یک از کدرشته امتحاني 
مذکور، در صورت پرداخت هزینه برگزاري آزمون عملي هر یک از پروژه هاي ذي ربط یک 
کارت ورود به جلسه آزمون جداگانه در نظر گرفته شده است، الزم است که با توجه به 
کدرشته محل هاي انتخابي بابت هر یک از پروژه هاي مربوط نسبت به پرینت کارت پروژه 

مربوط اقدام نمایند.

متقاضيانی كه در پرینت كارت شركت در آزمون با مشکل مواجه شوند یا اشکالي 
در مندرجات كارت خود مشاهده نمایند الزم است كه در روز سه شنبه مورخ 
1400/6/30 از ساعت 8:30 الي 12:00 و 14:00 الي 18:00 براي پي گيري به باجه رفع 

نقص كارت به آدرس: تهران، خيابان انقالب، ميدان فردوسي، به سمت ميدان انقالب، 
بن بست شاهرود، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره مراجعه نمایند.
- منابع آزمون تشریحي درس تجزیه و تحليل  نمایشنامه رشته كارگرداني 

نمایش از كد رشته امتحاني 1357
1- آهســته با گلـسرخ  )اکبر رادی( 2 - زنان تروا )ژان پل ســارتر( 3- زنان تروا )اوریپید( 
 4-رقص روی لیوان ها )امیررضا کوهستانی( 5- کاسپار )پیتر هاندکه( 6- آتش سوزی ها

ییتز(  باتلر  )ویلیام  8-کوهولین  بیضائی(  )بهرام  خوانی  سیاوش   -7 معود(   )وجدی 
9- سیـــاوش )شاهنامه فردوسی( 10- رستم و سهراب )شاهنامه فردوسی( الزم به 

ذکراست که متقاضیان موظفند تمامي کتب معرفي شده را مطالعه نمایند.
- نمايش عروسکي کد 1356

- مصاحبه و آزمون پروژه عملي نمایش عروسكی مطابق جدول ذیل در روز پنجشنبه 
مورخ 1400/7/8 به نشاني تهران، خيابان انقالب، خيابان 16 آذر، جنب باشگاه 

دانشجویان، تاالر مولوي برگزار می گردد.
توضيح: متقاضیان الزم است براي تعیین نوبت مصاحبه قبل از ساعت 8:00 صبح )از 
ساعت 7:30( با همراه داشتن کارت ملي یا شناسنامه عكسدار و نیز پرینت کارنامه نتایج 

اولیه آزمون کارشناسی ارشد 1400 در محل آزمون حضور داشته باشند.

متقاضیانی که نسبت به پرداخت هزینه برگزاري آزمون عملي اقدام نموده اند، الزم است که 
براي پرینت کارت ورود به جلسه در آزمون مرحله دوم رشته مذکور از روز سه شنبه مورخ 
1400/7/6 به درگاه اطالع رساني این سازمان مراجعه نمایند. براي شرکت در جلسه آزمون 
همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و همچنین اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه 

عكسدار الزامي است. 
متقاضيانی كه در پرینت كارت شركت در آزمون با مشکل مواجه شوند یا اشکالي 
در مندرجات كارت خود مشاهده نمایند الزم است كه در روز پنجشنبه مورخ 
1400/7/8  از ساعت 8:30 صبح روز برگزاری براي پي گيري به باجه رفع نقص 
كارت به آدرس: تهران، خيابان انقالب، خيابان 16 آذر جنب باشگاه دانشجویان، 

تاالر مولوي مراجعه نمایند.
آمادگي متقاضيان باید به شرح ذیل باشد: 

الف( همراه داشتن و ارائه اسناد و مدارک مربوط به سوابق عروسكی )مانند بروشور، پوستر 
یا عكس( و دیگر فعالیت هاي تئاتري اعم از آموزشي، پژوهشي و هنري. ب( ارائه تحلیل 

نمایشنامه هایی که از طریق این سازمان معرفی شده است.
* شيوه امتحانی نمایش عروسکي: 

متقاضیان رشته نمایش عروسكي الزم است که 5 عنوان نمایشنامه هاي ذیل را مطالعه و 
تحلیل نمایند:

عناوین نمایشنامه ها: طاعون )آلبر کامو(، دون کریستوبال )فدریكو گارسیا لورکا ـ از 
مجموعه نمایشنامه پنج نمایشنامه عروسكی(، طوفان )ویلیام شكسپیر(، سرگرمی ساز)جان 

آزبرن(، سلطان مار )بهرام بیضائی(
مواردی كه متقاضيان باید در زمان آزمون رعایت كنند:

* سوابق کاري مرتبط خود را همراه داشته باشند.
* تحلیل کل آثار اعالم شده باید از سوی متقاضی آماده شود. 

* یكي از آثار را به صورت انفرادي آماده نماید )تمامي امور اجرایي از سوی متقاضی باید 
انجام شود(.

* اثر انتخابي باید حداکثر در 10 دقیقه اجرا شود.
* اجرا میتواند برداشتی کلی از نمایشنامه یا بخشی از آن باشد.

* آوردن وسایل مورد نیاز به عهده متقاضی است.
- رشته بازيگري از مجموعه امتحاني کد 1357 

- مصاحبه و آزمون پروژه عملي بازیگري از کدرشته امتحاني 1357 مطابق جدول ذیل در 
روزهاي 7، 8، 9 و 1400/7/10 به نشاني تهران، خيابان انقالب، خيابان 16 آذر، جنب 

باشگاه دانشجویان، تاالر مولوی  برگزار مي گردد. 
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توضيح: متقاضیان الزم است که براي تعیین نوبت مصاحبه از ساعت 7:30 صبح  طبق 
جدول ذیل با همراه داشتن کارت ملي یا شناسنامه عكسدار و نیز پرینت کارنامه نتایج اولیه 

آزمون کارشناسی ارشد 1400 در محل آزمون حضور داشته باشند.

متقاضیانی که نسبت به پرداخت هزینه برگزاري آزمون عملي اقدام نموده اند، الزم است که 
براي پرینت کارت ورود به جلسه در آزمون مرحله دوم رشته مذکور از روز دوشنبه مورخ 
1400/7/5 به درگاه اطالع رساني این سازمان مراجعه نمایند. براي شرکت در جلسه آزمون 
همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و همچنین اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه 

عكسدار الزامي است. 
آمادگي متقاضيانی بايد به شرح ذيل باشد:

الف( همراه داشتن و ارائه اسناد و مدارک مربوط به سوابق بازیگري )مانند بروشور، پوستر 
یا عكس( و دیگر فعالیت هاي 

تئاتري اعم از آموزشي، پژوهشي و هنري.
ب( آمادگي براي اجراي یک قطعه نمایش به صورت بداهه. 

ج( اجراي یک قطعه منتخب که پیشتر به آگاهي متقاضی رسیده  است. 
د( خانم ها مي بایست تک گویي »ویوال« از نمایشنامه »شب دوازدهم« اثر »ویلیام شكسپیر« 

ترجمه » عالالدین پازارگادی«، اجرا و بازي کنند )مطابق متن ذیل(.
هـ( آقایان الزم است که تک گویي شخصیت »جیم« از نمایشنامه »باغ وحش شیشهای« 
اثر »تنسی ویلیامز« ترجمه »حمید سمندریان « را اجرا و بازي کنند )مطابق متن ذیل(. 

- مجموعه رشته  موسيقي کد 1360  
نظر به اینكه در کدرشته امتحاني 1360)مجموعه موسیقي( چهار پروژه عملي یا تشریحي 
برگزار مي گردد، لذا براي آن دسته از متقاضیان هر یک از کدرشته امتحاني مذکور، در 
صورت پرداخت هزینه برگزاري آزمون عملي هر یک از پروژه هاي ذي ربط یک کارت 
ورود به جلسه آزمون جداگانه در نظر گرفته شده است، الزم است که با توجه به کد 
رشته محل هاي انتخابي بابت هر یک از پروژه هاي مربوط نسبت به پرینت کارت پروژه 

مربوط اقدام نمایند.
)مجموعه   1360 امتحاني  رشته  كد  دوم  مرحله  آزمون  انجام  زماني  برنامه   -

هنرهاي موسيقي( به شرح ذیل است:
نوازندگي موسيقي جهاني: روز پنجشنبه مورخ 1400/6/25 متقاضیان مرد )الف تا ق( 

و روز جمعه مورخ 1400/6/26 متقاضیان مرد     )ک تا ي( و همه متقاضيان زن.
آهنگسازي: آزمون تشریحي آهنگسازي براي همه متقاضيان مرد و زن روز شنبه 
مورخ 1400/6/27 )شروع آزمون تشریحي ساعت 8 صبح( مي باشد. آزمون عملي براي 
متقاضيان مرد)الف تا ص( بعد از آزمون تشریحی همان روز شنبه مورخ 1400/6/27 و 

متقاضيان مرد )ض تا ی( و همه متقاضيان زن روز یكشنبه مورخ 1400/6/28.
نوازندگي موسيقي ایراني: متقاضيان مرد )الف تا ک( روز دوشنبه مورخ 1400/6/29 
و متقاضيان مرد )ل تا ی( روز سه شنبه مورخ 1400/6/30 – همه متقاضيان زن روز 

سه شنبه مورخ 1400/6/30
و   1400/6/29 مورخ  دوشنبه  روز  ف(  تا  )الف  مرد  متقاضيان  شناسي:  موسيقي 
متقاضيان آقا )ق تا ی( روز سه شنبه مورخ 1400/6/30   – همه متقاضيان زن روز 

سه شنبه مورخ 1400/6/30
توضيح: متقاضیان الزم است که در روزهاي مقرر جهت تعیین نوبت آزمونها از ساعت 

7:30 صبح در محل برگزاري آزمون حضور داشته باشند.
- مکان برگزاري آزمون مرحله دوم )عملي( مجموعه موسيقي )كد 1360(:

دانشکده هنرهاي كاربردي دانشگاه هنر - به آدرس: تهران – خيابان وليعصر – باالتر از 
چهارراه وليعصر – روبروي خيابان بزرگمهر – دانشکده هنرهاي كاربردي دانشگاه هنر 
- متقاضيانیکه نسبت به پرداخت هزینه برگزاري آزمون عملي اقدام نموده اند، الزم 
است که براي پرینت کارت ورود به جلسه در آزمون مرحله دوم رشته مذکور از عصر 
نمایند.  این سازمان مراجعه  به درگاه اطالع رساني  روز سه شنبه مورخ 1400/6/23 
)متقاضیانی که براي هر یک از گرایش هاي انتخابي مورد نظر نسبت به پرداخت هزینه 
برگزاري آزمون عملي اقدام نموده اند، مي بایست براي شرکت در مرحله دوم آزمون عملي 
نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه در مرحله مربوط در آزمون اقدام نمایند(. براي 
شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و همچنین اصل کارت 

ملي یا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است. 
متقاضيانی كه در پرینت كارت شركت در آزمون با مشکل مواجه شوند یا اشکالي در 
مندرجات كارت خود مشاهده نمایند الزم است كه در همان روز برگزاری آزمون از 
ساعت 8:30 صبح براي پي گيري به باجه رفع نقص كارت دانشکده هنرهاي كاربردي 
دانشگاه هنر - به آدرس: تهران – خيابان وليعصر – باالتر از چهارراه وليعصر – 
روبروي خيابان بزرگمهر – دانشکده هنرهاي كاربردي دانشگاه هنر مراجعه نمایند.

* شيوه امتحانی مجموعه موسيقي ) كد 1360(
1- آزمون سرایش و شنوایی: 

* برای متقاضيان رشته موسيقی ایرانی:
الف: سرایش:

- خواندن ملودی در گام های ماژور 
- خواندن ملودی در گام های مینور یا مدهای ایرانی
ب: شنوایی: تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک 

ج: ریتم خوانی)ساده و ترکیبی( 
* برای متقاضيان رشته موسيقی جهانی: 

الف: سرایش: خواندن ملودی در گامهای ماژور و مینور
ب: شنوایی: تک صدایی )ملودی تنال(، دو صدایی )تشخیص فواصل ملودیک و  هارمونیک(، 

ج: ریتم خوانی )ساده و ترکیبی( 
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* برای متقاضيان رشته آهنگسازی
الف: سرایش: خواندن ملودی در گام های ماژور و مینور

ب: شنوایی: تک صدایی )ملودی تنال(، دو صدایی )تشخیص فواصل هارمونیک و ملودیک(، 
آکوردشناسی سه صدایی

ج: پیانوی عمومی: اجرای یک قطعه از دوره کالسیک یا رومانتیک
* برای متقاضيان رشته موسيقی شناسی

 الف: سرایش: خواندن ریتم های ساده و ترکیبی 
ب: شنوایی: تشخیص فواصل ملودیک 

2- آزمون تخصصی: 
* برای متقاضيان رشته موسيقی ایرانی: 

ساز تخصصی: )سازهای تار، سه تار، سنتور، نی، کمانچه، قانون، عود، قیچک( 
الف: آشنایی با اجرای کل ردیف دستگاهی ایران)یكی از ردیف های میرزا عبدا...، میرزا 

حسین قلی، علی اکبر شهنازی، ابوالحسن صبا و عبدا... خان دوامی(
ب: انتخاب دو دستگاه و دو آواز از سوی متقاضی

ج: قطعه نوازی )اجرای حداقل سه قطعه بدون کالم از مجموعه موسیقی معتبر ایران(
د: بداهه نوازی با متر آزاد 

ر: جواب آواز
* برای متقاضيان رشته موسيقی جهانی:

ساز تخصصی: )سازی از خانواده های بادی چوبی، بادی برنجی، زهی، پیانو، گیتار و  هارپ( 
الف: اجرای سه قطعه از چهار دوره باروک، کالسیک، رمانتیک و معاصر ، بدیهی است یكی 

از چهار دوره ها  به طور کامل اجرا شود.
ب: متقاضیان غیر ساز پیانو ، گیتار و هارپ موظفند رپرتوار خود را با همراهی ساز پیانو اجرا کنند.
ج: دشیفراژ: اجرای یک قطعه از روی نت با انتخاب هیأت داوران برای متقاضیان نوازندگی 

پیانو،  هارپ و گیتار ضروری است.

د: متقاضیان ملزم به اجرای رپرتوار تعیین شده بدون استفاده از نت قطعات می باشند. 
)توجه شود اجرای از روی نت قابل قبول داوران نخواهد بود.(

* برای متقاضيان رشته آهنگسازی:
الف: آزمون کتبی: نوشتن قطعاتی در بافت های مونوفونیک، هموفونیک، پلی فونیک در 
فرم های دو و سه بخشی، روندو، تم و واریاسیون و تنظیم برای ارکستر سمفونیک یا 

آنسامبل تعیین شده از سوی ممتحنین )هیأت داوران( 
ب: الزم است که متقاضیان یک تم و سه واریاسیون به سبک دلخواه برای پیانو نوشته و 

در روز آزمون اجرا کنند.
* برای متقاضيان رشته موسيقی شناسی:

مصاحبه ی علمی، ارائه مقاله، سوابق تحصیلی، درک مطلب زبان و آزمون اجرای موسیقی 
)آشنایی با آواز یا یكی از سازهای موسیقی ایرانی، جهانی یا محلی(. 

ج( با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا و در راستای تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الكترونیكی، متقاضیان 
 میتوانند به سیستم پیشخوان خدمات الكترونیكی 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. متقاضیان میتوانند پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام 
 http://rahgiri.sanjesh.org :کوتاه، به پرتال رهگیری الكترونیكی مكاتبات به آدرس 

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

42163-021 در میان بگذارند. 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور   

ضمن اعالم رشته ها، مواد امتحانی و ضرایب دروس هر یک از مجموعه های امتحانی 
این  ذیل  جدول  شرح  )به   1401 سال   )Ph.D( دكتری  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 تكمیلی 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  تكمیلی«  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.
1- دكتري آموزشي ـ پژوهشي: سنجش و پذیرش براي ورود به مقطع دکتري 

ناپیوسته آموزشي ـ پژوهشي، بر اساس معیارهاي زیر انجام مي گیرد:
1-1- آزمون متمرکز )50 درصد(.

2-1- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري )20 درصد(.
3-1- مصاحبه علمي و سنجش عملي )30 درصد(.

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

1-2- آزمون متمرکز )30 درصد(.
2-2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(.

3-2- مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(.
4-2- 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   -3

تكمیلی، 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. 
4- 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 امكان 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

اطالعيه 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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»از شنبه ورزش می کنم، از شنبه رژیم می گیرم، از شنبه 
می خوانم.«  درس  جدی  شنبه  از  می کنم،  برنامه ریزی 
حتماً شما نیز با ده ها جملة مشابه جمله های یاد شده 
آشنا هستید که با »از شنبه« یا »از فردا« آغاز می شود و 
شاید خودتان نیز بارها همین جمالت را به کار برده اید؛ 
انداختن  تعویق  به  برای  بهانه ای  بیشتر  که  جمالتی 
کارها و به عبارت دیگر، برای در رفتن از زیر کار است. 
این جمالت، به خصوص وقتی در ارتباط با درس خواندن 
باشد، برای کنكوری ها بسیار آشناست؛ بچه هایی که کل 
تابستان را کوتاهی کرده اند و با این ذهنیت روزهاي بلند 
تابستان را به سر برده اند که از مهر شروع می کنند. این 
دسته از داوطلبان تصور می کنند که اگر تابستان درس 
توانایی  و  روحی خسته خواهند شد  لحاظ  از  بخوانند، 

این را ندارند که تا زمان کنكور، یكسره درس بخوانند.
باید گفت که چند روز دیگر  از دوستان  این دسته  به 
ماه مهر آغاز می شود و دیگر شما بهانه ای برای کوتاهی 

کردن و پشِت گوش انداختن درس ها ندارید! 
از همین امروز، که چند روز به شروع فصل پاییز و مهر 
با  و  کنید  ثابت  را  مطالعه تان  ساعت  است،  مانده  ماه 
یک روند آرام و برنامه ریزی دقیق، میزان مطالعه تان را 
افزایش دهید و منظم بوده و در مطالعه و جزوه نویسی 

و حضور در مدرسه، ثابت قدم باشید. 

من از ساير داوطلبان عقب افتاده ام 
یكی از بزرگترین دغدغه های داوطلبان آزمون سراسری 
زیرا  نیفتند؛  عقب  داوطلبان  سایر  از  که  است  این 
کنكور، یک مسابقة علمی است، و مهم این است که هر 
داوطلبی، در مقایسه با سایر داوطلبان، از وضعیت علمی 

و آمادگی روحی خوبی برخوردار باشد. 
حال سخن اینجاست آیا داوطلبی که از تابستان شروع 
به  که  داوطلبانی  به  نسبت  هفته  ده  حدود  و  نكرده 
موقع مطالعه برای کنكور را شروع کرده اند، دیرتر برای 
کنكور آماده شده است، می تواند در این مسابقة علمی، 
می توان  آیا  دیگر،  عبارت  به  کند؟  رقابت  بهترین ها  با 

کوتاهی کردن در تابستان را جبران کرد؟ 
نكتة مهم این است که شما هر روز که مطالعه را دیرتر 

آغاز کنید، از سایر داوطلبان توانمند عقب خواهید افتاد. 
نمی توان منكر این واقعیت شد که عده ای از داوطلبان، 
که سال های دهم و یازدهم یا حتی متوسطة اول را با 
کنكوری  نگاهی  ابتدا  همان  از  و  خوانده  درس  جدیّت 
ماه  مهر  از  که  داوطلبان،  سایر  از  داشته اند،  دروس  به 
جلوتر  می افتند،  خواندن  درس  فكر  به  دوازدهم  سال 
عاقبت  ِدَرود  آن  کسي  »هر  معروف  قول  به  هستند؛ 
هستیم  داوطلبانی  شاهد  واقع  در  ما  ِکشت«.  که  کار 
یا حتی کمی دیرتر، مطالعة جدی خود  از مهرماه  که 
را شروع می کنند و در نهایت توقع دارندکه در بهترین 
رشته ها نیز پذیرفته شوند )البته با تالش و کوشش برق 
آسایی که دارند، به هدف خود نیز نائل می شوند(. دلیل 
»معجزه«  یک  شبیه  چیزي  انتظار  می توان  را  امر  این 
عمل  عقالنیت  و  منطق  برخالف  که  چیزی  دانست؛ 
می کند، و جالب این است که هر انسانی، توانایی انجام 
شبه »معجزه« را در خود دارد! چون از همان زمان که 
در  را  معجزه  قدرت  دمید،  ما  در  خود  روح  از  خداوند 

وجود هر انسانی به ودیعه گذاشته است! 

کافی است که نگاهی به تجربیات شخصی خود بكنید تا 
با این شبه معجزه، بیشتر آشنا شوید. آیا دقت کرده اید 
قلبی خود جلو  و خواست  نشاط  با عشق،  که هر کجا 
دیگران  و  خود  انتظارات  و  توانایی ها  از  فراتر  رفته اید، 
ظاهر شده اید؟! آیا جز این است که در این گونه موقع، 
دارای قدرتی جسمی و روحی شده اید که با قانون »دو 
دو تا چهار تا« جور در نمی آمده است؟ به خاطر بیاورید 

شب هایی را که از دل و جان خواسته اید تا صبح بیدار 
بمانید و چنین کاری را نیز انجام داده اید؛ در حالی که 
سایر شب ها، سر موعدی خاص خواب آلود می شوید و 
توانایی باز نگه داشتن چشم هایتان را ندارید؛ یا زمانی 
که بیمار بوده و کسالت داشته اید، اما به خاطر قولی که 
داده و به آن متعهد بوده اید، از بستر بیرون آمده و بدون 
نیاز به  با تمام توان، کاری را که  بیماری تان،  به  توجه 
آمادگی و سالمت جسمی و روحی کامل داشته است، 

انجام داده اید. 
دیگران  از  یا »من  »نمی توانم«  که  بگوییم  می خواهیم 
عقب ترم«، فقط مجموعه اي از واژگان هستند که شما 
می توانید به آنها معنا بدهید یا با عشق، انرژی و خواستن 

خودتان، آنها را بی اثر کنید. 

مقايسه کردن، ممنوع!
رقبای  سطح  به  باید  مسابقه  یک  در  که  است  درست 
خود توجه داشته باشید، اما اینكه شما هر روز خود را 
اینكه  با دیگران مقایسه کنید، بزرگترین اشتباه است؛ 
که  تستی  تعداد  مطالعاتی،  ساعت  باید  کنید  تصور 
می زنید یا مقدار زمانی را که برای هر درس می گذارید، 
با سایر داوطلبان توانمند، یكسان باشد، صحیح نیست؛ 
زیرا توانایی، آمادگی و عالیق هر فرد و همچنین موقعیت 
وی با دیگران، متفاوت است؛ به همین خاطر، بهترین 
کار این است که امروِز خودتان را با دیروزتان مقایسه 
کنید و به فكر پیشرفت هر روزه خود باشید. همین که 
هفته ای 20 تست بر تعداد تست ها یا مثاًل یک ساعت 
بر ساعات مطالعاتی هفته گذشته خود بیفزایید، بهترین 

نوع مقایسه است.
پس این روزها با عزم راسخ و تصمیم جدی، در مسیر 
و  دیگران  به  کردن  نگاه  بدون  و  بگذارید  قدم  کنكور 
توجه  آینده  به  فقط  داده اید،  دست  از  که  هفته هایی 
برای  کنید.  مطالعه  نشاط  و  شور  و  عالقه  با  و  کنید 
موفقیت در کنكور باید عزم راسخ و اشتیاق سوزان به 
موفق شدن و ایمان به خود داشته باشید؛ چرا که این 
عوامل، از مهم ترین ارکان موفقیت در آزمون سراسری 

هستند.

امروزتان را با دیروزتان مقایسه ڪنید ؛ نه با دیگران !

هر انسانی، توانايی  انجام »معجزه« را در خود 
دارد! کافی است که نگاهی به تجربيات شخصی 

خود بکنيد تا با اين شبه معجزه، بيشتر آشنا 
شويد

»نمی توانم« يا »من از ديگران عقب ترم«، فقط 
مجموعه اي از واژگان هستند که شما می توانيد 
به آنها معنا بدهيد يا با عشق، انرژی و خواستن 

خودتان، آنها را بی اثر کنيد
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تولیمو  پیشرفته  انگلیسي  زبان  آزمون  در  شرکت  متقاضیان  اطالع  به  بدین وسیله 
مطابق  الكترونیكي،  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 1: 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(.
 7:30 بایست ساعت:  مي  آزمون،  جلسه  در  شرکت  براي  2: 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 مدارك مورد نياز براي شركت در آزمون:  

برگزار مي گردد،  رایانه  از طریق  الكترونیكي 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 عكسدار 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 بيان نوشتاري
تعداد سؤاالت 35 سؤال )15 سؤال تكمیل جمله و 20 سؤال شناسایي خطا(، مدت 

پاسخگویي 22 دقیقه.
)Listening Comprehension(بخش دوم: درك مطلب شفاهي – شنيداري

 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 یكي از چهار گزینه اي که در رابطه با سؤال مربوط 
به این بخش )درک مطلب شفاهي( است، اقدام نمایند. متقاضیان باید توجه داشته 
نیست؛  تكرار  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 درك 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– تذكرات مهم:

براي  التكس  دستكش  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 عكسدار 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 ممكن 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 الكترونیكي، 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 مشكل 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 مكاتبه 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 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

تاريخ  و نحوه  برگزاري آزمون )الکترونيکي( زبان انگليسي 

پيشرفته توليمو )Tolimo( دوره هاي 167 الي 178
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طی سال های اخیر و بر اساس مصوبات مراجع قانونی مربوطه، سوابق تحصیلی، نقش 
تعیین کننده ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
ایفا نموده است؛ لذا شرکت تعاونی خدمات آموزشی، با استفاده از بیش از دو دهه تجربه 
در طراحی و برگزاری آزمون های آزمایشی به منظور آمادگی دانش آموزان دوره متوسطه، 
برای سال تحصیلی 1400- 1401 اقدام به طراحی آزمون های تابستانه، مرحله ای و جامع 
برای دانش آموزان پایه یازدهم )دوره متوسطه( نموده است. این آزمون ها، با ماهیتی جدید 
ازنظر محتوا، بودجه بندی و اجرا، گامی مهم در جهت پاسخگویی به نیاز موجود در این 
زمینه است که امید است مورد توجه دانش آموزان عزیز سال یازدهم متوسطه و همچنین 

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

آزمون های آزمايشی سنجشِ  يازدهم دارای ويژگی های زير است:
P ارائه سؤاالت مفهومی تستی که، ضمن آماده نمودن دانش آموزان برای شرکت در 
امتحانات نوبت اول و پایانی نوبت دوم پایه یازدهم، زمینه آشنایی و مهارت این عزیزان را 
برای پاسخگویی به سؤاالت آزمون سراسری سال بعد، برای دانش آموز فراهم می نماید؛

P بودجه بندی منابع درسی بر اساس برنامه درسی دبیرستان ها؛
P ارائه کارنامه تحلیلی پیشرفت تحصیلی در هر آزمون و مقایسه با آزمون های قبل؛

P ارائه گزارش های تحلیلی، مقایسه ای و مدیریتی برای دبیرستان هایی که دانش آموزان 
پایه یازدهم خود را به صورت گروهی در این آزمون ها شرکت می دهند؛

P ارائه نتیجه نمرات آزمون به شرکت کنندگان، بالفاصله پس از پایان هر آزمون.  
 

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

اطالعيه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

 آزمون هاي آزمايشي سنجِش يازدهم 
ويژه دانش آموزان پايه يازدهم  )دوره دوم متوسطه(

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 اصالحات و تغييرات مجموعه هاي 
امتحاني آزمون ورودي نيمه متمرکز 

دکتري )Ph.D( سال 1401
پیرو انتشار اطالعیه مورخ 1400/06/10 در خصوص اعالم رشته ها، مواد امتحاني و ضرایب 
 )Ph.D( دروس هر یک از مجموعه هاي امتحاني آزمون ورودي نيمه متمركز دكتري
سال 1401، به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون فوق می رساند اصالحات و 
تغييرات هر یک از مجموعه هاي امتحاني مندرج در زیر این اطالعيه كه در سایت 

سازمان سنجش آمده است، اعالم مي گردد.
 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص:

 اصالحات و تغييرات مجموعه هاي 
امتحاني در آزمون کارشناسي ارشد 

ناپيوسته سال 1401
پیرو انتشار اطالعیه مورخ 1400/06/10 در خصوص اعالم رشته ها و مواد امتحاني آزمون 
ورودي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401، به اطالع متقاضیان ثبت نام و 
شرکت در آزمون فوق می رساند که اصالحات و تغييرات هر یک از مجموعه هاي 
امتحاني مندرج در زیر این اطالعيه كه در سایت سازمان سنجش آمده است، 

اعالم مي گردد.
 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص   اعالم اسامی پذیرفته شدگان 

نهایی آزمون كاردانی پيوسته و ناپيوسته نظام جدید )دانشگاه فنی و حرفه ای 

و مؤسسات آموزش عالی غيرانتفاعی( در  سال 1400، فردا سه شنبه1400/6/30 

روی سایت این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org قرار می گيرد.

فردا روی سايت سازمان سنجش قرار می گيرد:

اسامی پذيرفته  شدگان نهايی آزمون کارداني فني  و  حرفه اي 1400
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نحوه برگزاري آزمون هاي آزمايشی سنجِش يازدهم:
این آزمون ها در 3 فاز کلی»تابستانه، مرحله ای و جامع« و در 12 نوبت برگزار می شوند.

فاز اول، آزمون های تابستانه است که در دو نوبت و در ماه  های مرداد و شهریور 1400 
برگزار خواهند شد. هدف اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مرور کلی مطالب کتاب های 

درسی پایة دهم خواهد بود.
توجه: آزمون های تابستانه، فقط برای سه گروه آزمایشی علوم رياضی و فنی، علوم 

تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.
فاز دوم، آزمون های مرحله ای است که در هشت نوبت از ابتدای سال تحصیلی تا پایان ا 
سفند 1400 برگزار خواهند شد. آزمون های مرحله ای، بر اساس تقسیم بندی منابع درسی 
انجام شده، از  از آزمون، طبق تقسیم بندي هاي  برگزار می شود؛ به طوری که در هر مرحله 
داوطلبان امتحان به عمل می آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر مرحله، از قسمت یا قسمت های 
مربوط به مراحل قبل نیز امتحان گرفته می شود؛ لیكن در هر مرحله، سؤاالت امتحاني، با 
تأکید بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون، 
قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با این تأکید که بیشتر سؤاالت 

از قسمت سوم خواهد بود(.
هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر به مطالب کتاب های درسی پایة یازدهم و 
ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی است؛ در این میان، آزمون 
ویژه ای )آزمون مرحلة 5( نیز در نظر گرفته  شده است که در پایان امتحانات نوبت اول، در 
تاریخ 1400/10/24 برگزار خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب نوبت اول است که 
پس از امتحانات تشریحی نوبت اول برگزار خواهد شد و طبق آن، آمادگی دانش آموزان بر 
اساس پرسش های چهارگزینه ای استاندارد مرتبط با مطالب این نوبت تحصیلی مورد سنجش 

و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
فاز سوم، آزمون های جامع بوده که در دو نوبت در ماه  های فروردین و اردیبهشت برگزار 
با پرسش های چهارگزینه ای  آزمون ها، آشنایی کامل دانش آموزان  این  خواهد شد. هدف 

همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1401 است.
پس از برگزاری هریک از آزمون های مرحله ای و همچنین آزمون جامع، کارنامه ای با اطالعات 
بسیار مفید و ارزنده شامل نمره خام دروس، میانگین نمرات خام نفرات برتر، رتبه در هر 
درس و رتبه کل در مقایسه با داوطلبان شهر، استان و کشور و نمره کل عمومی و اختصاصی 
در زیرگروه های آزمایشی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد تا داوطلبان بر اساس اطالعات 
مندرج در این کارنامه ها از میزان آمادگی خود در هر مرحله از آزمون آگاهی یافته و نسبت به 
رفع نقاط ضعف خود تا برگزاری آزمون مرحله بعد اقدام نمایند، و در نهایت نیز با شرکت در 
آزمون ها آمادگی الزم را برای شرکت در امتحانات پایانی نوبت دوم )سال 1401( کسب  نمایند.
آزمون هاي  کارنامه  و  جلسه  به  ورود  کارت  اينترنتی  توزيع  نحوه  و  زمان 
آزمايشی سنجش: )در صورت مهیا شدن شرایط برگزاری آزمون به صورت حضوری(.

کارت ورود به جلسه آزمون های آزمایشی سنجش برای کلیه داوطلبان سراسر کشور، از روز 
سه شنبه قبل از برگزاری هر آزمون، منحصراً از طریق سایت اینترنتی شرکت تعاونی خدمات 
آموزشی به نشانی: www.sanjeshserv.ir   توزیع می گردد و داوطلبان با مراجعه به 
سایت اینترنتی فوق الذکر، نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام می نمایند )در 

صورت مهيا شدن شرایط برگزاری آزمون به صورت حضوری(.
کارنامه نتايج هر نوبت از آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم، در بعدازظهر همان روز 
 برگزاری هر آزمون، از طریق سایت اینترنتی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی:
که  دانش آموزان می رساند  اطالع  به  www.sanjeshserv.ir  منتشر می گردد. ضمناً 
محاسبه نمره کل آزمون های آزمایشی، بر اساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان سنجش 
آموزش کشور انجام خواهد شد. همچنین نمره آزمون دروس عمومی و اختصاصی، همانند 
آزمون سراسری و بر اساس نمره آزمون عمومی )با توجه به ضرایب( به عالوه سه برابر نمره آزمون 
اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسیم  بر مجموع کل ضرایب محاسبه می شود، که این امر 
می تواند تجربه مناسبی برای دانش آموز در ارتباط با شرکت در آزمون سراسری سال بعد باشد.

شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم:

با توجه به درخواست دانش آموزان، متقاضيانی كه كليه مراحل آزمون  های مرحله 
 ای )8 مرحله( و جامع )2 نوبت( را به صورت یکجا ثبت  نام نمایند نيز می توانند از 

تخفيف 20درصدی ثبت نام بهره مند گردند.

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امكان نیز فراهم گردیده 
است تا دانش آموزان عزیز، در صورت تمایل، بتوانند آزمون های سنجِش یازدهم را به تعداد 
موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یک از آزمون ها ثبت نام نمایند؛ به  عنوان مثال، دانش آموز 

می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و یک نوبت آزمون جامع باشد.
البته، با توجه به اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی است 
كه هر یک مکمل دیگری است و شركت در تمامی آنها، دانش آموز را گام  به  گام 
آماده تر می نماید، لذا توصيه می شود كه دانش آموزان عزیز، در كليۀ آزمون های 

مرحله ای و جامع،  به  طور یکجا ثبت نام نمایند.
الزم به ذکر است که جدول تكمیلی مربوط به هزینه های ثبت نام، برای دانش آموزانی که 
مایل به انتخاب آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم به صورت تلفیقی هستند، در سایت 

اینترنتی ثبت نام آزمون ها: www.sanjeshserv.ir درج شده است.
شایان ذکر است که دانش آموزان برای استفاده از تخفیف، بهتر است کلیه مراحل آزمون )8 
مرحله و 2 نوبت جامع( را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از تعداد آزمون های آزمایشی 

سنجِش یازدهم، از تخفیف 20 درصدی نیز بهره مند شوند.
توجه شود که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی دانش آموز، برنامه 

ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را محاسبه و ارائه می نماید.
نحوه ثبت نام:

آزمایشی  آزمون هاي  در  شرکت  به  عالقه مند  دانش آموزان  اينترنتی:  پرداخت 
و  بانكی عضو شبكه شتاب  کارت های  از  استفاده  با  در سراسر کشور مي توانند  سنجش 
 www.sanjeshserv.ir نشاني:  به  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت  سایت  به   مراجعه 

نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام و کدرهگیري دریافت نمایند.
نکته مهم: الزم به ذکر است که خريد اينترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده 
ثبت نام نهايی دانش آموز نبوده و الزم است که متقاضيان، بعد از خريد کارت 
اعتباری )دريافت شماره پرونده و شماره رمز(، به لينک ثبت نام مراجعه نموده و  
ثبت نام خود را نهايی و شماره پرونده و کد پی گيری 16 رقمی را دريافت نمايند.
دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن هرگونه 
سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه 42966-021 )صدای 
داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 

.16:00
ثبت نام گروهی از طريق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت ثبت نام 
به  صورت گروهی از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه دقیق دستورالعمل 
ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همكار، مي توانند، در صورت داشتن هرگونه سؤال، در 
ساعات: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 با شماره تلفن های 88844791 

الی 88844793 تماس حاصل نمایند.
نکات مهم:

1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، از جمله آزمون جامع نیز، در این مرحله انجام می شود.
2- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی مراحل 
اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان باید در هنگام ثبت نام اینترنتی و انتخاب تعداد 

آزمون ها دقت الزم را به  عمل آورند.
ثبت نام تلفنی:

با توجه به وضعیت ایجاد شده به دلیل بحران ویروس کرونا، امكانی فراهم گردیده است تا 
ثبت نام برای کلیه داوطلبان سراسر کشور )تهران و شهرستان ( و همچنین مراکز آموزشی و 
دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش، در صورت تمایل، به صورت تلفنی با 
شماره 88321455-021 نیز انجام شود و داوطلبان بتوانند با استفاده از این روش هم نسبت 

به ثبت نام در این آزمون ها اقدام نمایند. 

راهنمای نحوه ثبت نام  اينترنتی آزمون های آزمايشی سنجش
مراحل ثبت نام:

گام اول: پرداخت مبلغ ثبت نام و دریافت شماره پرونده و رمز عبور )پرداخت از طریق 
کارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به  صورت اینترنتی است(.

گام دوم: تكمیل فرم ثبت نام )در سایت ارائه  شده است: لینک ثبت نام آزمون های آزمایشی 
سنجش/ ثبت نام جدید(.

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