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)Ph.D( دوشنبه 1400/9/1 دكتري
جمعه 1400/12/6تا دوشنبه 1400/9/8

سه شنبه 1400/9/16 كارشناسي ارشد ناپيوسته
تا سه شنبه 1400/9/23

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

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

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

یکشنبه 1401/3/29 كاردانی به كارشناسي ناپيوسته
جمعه 1401/6/4تا یکشنبه 1401/4/5

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

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

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

چند نكته درباره برنامه زماني
 آزمون هاي سازمان سنجش 

بیستم  صفر

سالروز اربعین حرضت امام حسین)ع( 

 و اصحاب با وفایشان در صحرای کربال 

بر متام مسلامنان و آزادگان جهان تسلیت باد

به زمان حال نیز توجه کنید !

مهارت هایی که یک دانشجوی خوابگاهی باید داشته باشد

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اشتباه در انتخاب رشته 

در آزمون سراسری سال  1400

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون 
سراسري سال 1400  

ُهوالباقی

تا مژه بستیم قیامت رسید  
مرگ چه خواب سبکی بوده است

در نهایت تأسف و تأثر، با خبر شدیم که در هفته های 
اخیر، دو نفر از همکارانمان، آقایان مظفر ميرزایی و 
حاج عباس الری )رئیس پیشین چاپخانه سازمان 

سنجش(، به رحمت الهی پیوسته اند.
بدین وسیله، این ضایعه جانسوز را به تمام کارکنان 
همچنین  و  سنجش  سازمان  خدوم  و  زحمتکش 
رفته  دست  از  عزیز  دو  این  گرامی  خانواده های 
آنان  برای  کریم  پروردگار  از  و  می گوییم  تسلیت 
آمرزش و آرامش بی کران، و برای بستگانشان صبر 

جزیل و اجر جمیل خواهانیم.
مدیران و كاركنان سازمان سنجش

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

پذیرفته شدگان دوره  مهندسی 
فناوری و کارشناسی حرفه اي 

»ناپیوسته« نظام آموزش علمي 
ـ کاربردي مهر ماه سال 1400
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند که حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پست الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

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

hefazatazmon@sanjesh.org

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
دوست داشتني ترین کارها نزد خداوند، نماز اول وقت، 
سپس نیکي به پدر و مادر، و سپس جهاد در راه خداست.

نانی  گردۀ  اگر  که  کنم  تربیت  چنان  را  خود  نفس 
برای خوردن یافتم، شاد شود، و از نان خورش به نمک 
تا  می بدارم  دوست  را  دیده ام  مردم  و  گردد،  خرسند 
نمانَد، و اشکی که  چون چشمۀ خشکیده آب در آن 

دارد بریزاند.

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند:
هر کس مي خواهد در جوار پیامبر خدا )ص( و جوار 
امام علي )ع( و حضرت فاطمه )س( باشد، زیارت امام 

حسین )ع( را رها نکند. 

چند نكته درباره برنامه زماني آزمون هاي سازمان سنجش 
با شروع فصل پاییز، به تدریج داوطلبان آزمون هاي مختلف 
مقرر  زمان  در  خود  نظر  مورد  آزمون  در  ثبت نام  آماده 

مي شوند. 
به دیگر سخن، مي توان فصل پاییز را زماني براي آماده 
سازمان  مهم  آزمون هاي  در  شرکت  منظور  به  شدن 
تافل،  مانند  آزمون هایي  از  جدا  این  و  دانست،  سنجش 
تولیمو، آیلتس و نظایر آنهاست که معموالً در طول سال 
از این  متقاضیان خود را دارد و آماده شدن در هر یک 

آزمون ها منوط به فصل خاصي نیست. 
فصل پاییز، به غیر از ویژگي یاد شده در سطور باال، براي 
دانش آموزان سال آخر دبیرستان یا دانشگاه یا کساني که 
از آزمون هاي سازمان سنجش  داوطلب شرکت در یکي 
مي شوند، در بر دارندۀ پیام خاصي نیز هست؛ پیامي که 
اگر به درستي از سوي مخاطبان اصلي اش دریافت شود، 
آنها را به سوي موفقیت رهنمون خواهد شد، و آن پیام این 
است که براي گام نهادن در یک راه، که مي تواند به یک 
پیروزي ختم شود، باید در گام اول به شناخت راه و پس از 
آن به برنامه ریزي درست در جهت پیمودن صحیح آن راه 
پرداخت و سپس با گام هاي بعدي این راه را پیمود. حال، 
براي اینکه تصمیم به ورود در یکي از این راه ها بگیریم و 
در آنها گام نهیم، الزم است که مقدمتاً به شناخت کافي و 
کامل از آزموني که قرار است در آن شرکت نموده و پذیرفته 
شویم پرداخته و سپس به برنامه ریزي تحصیلي صحیح با 
یاري گرفتن از مشاوران زبده و کارآزموده اقدام نماییم؛ 
اما قبل از آن باید به شناخت منابع درسي در آزموني که 
در آن ثبت نام خواهیم کرد نیز بپردازیم تا خود را براي 
حضوري موفق در آزمون یاد شده آماده کنیم. اکنون، با 
توجه به اعالم »برنامه زماني ثبت نام و برگزاري آزمون هاي 
سراسري سال 1401« که از شماره پیش در پیک سنجش 
درج شده، و با عنایت به آنکه زمان دقیق ثبت نام و برگزاري 
سه آزمون سراسري اصلي سازمان سنجش در این جدول 
مشخص شده است، در نخستین مرحله، الزم است که به 
ابعاد فني کار، که چیزي جز نحوه صحیح پر کردن فرم 
مخصوص ثبت نام در هر آزمون نیست، بپردازیم. در سطور 

زیر، این موضوع را بررسي مي کنیم. 
در  مي تواند  داوطلب  هر  که  اقداماتي  مهم ترین  از  یکي 
راستاي شرکت مطلوب تر و بهتر در هر آزمون انجام دهد، 
ثبت  نام  مرحله  در  اطالعات خواسته شده  که  است  این 
نماید،  درج  آن  مخصوص  اینترنتي  فرم  در  باید  که  را، 
به صورت صحیح و کامل وارد کند. انجام این کار باعث 
مي شود که فرآیند پردازش اطالعات ثبت نامي داوطلبان، 
به  بگیرد؛  انجام  و کیفیت مطلوب تري  بیشتر  با سرعت 
طور مثال، هر ساله پس از اعالم نتایج نهایي آزمون هاي 

مختلف، برخي از داوطلبان به منظور بررسي نتیجه آزمون  
خود یا به علت پذیرفته نشدن در رشته اي که مّد نظر 
عدم  خاطر  به  قبولي شان  محل  جابجایي  یا  بوده  آنها 
اعالم معدل صحیح هنگام ثبت نام، و حتي عدم تصحیح 
آن در مهلت مجددي که بعضاً در برخي از آزمون ها به 
داوطلبان براي ویرایش اطالعات ثبت نامي داده مي شود و 
یا وارد کردن کد رشته غلط هنگام انتخاب رشته در فرم 
اینترنتي مخصوص این کار، به سازمان سنجش مراجعه 
مي کنند؛ این در حالي است که پس از مدتي، با تماس 
این دسته از داوطلبان با واحد پاسخگویي تلفني، اینترنتي 
یا حضوري روابط عمومي سازمان سنجش، نادرستي اکثر 
قریب به اتفاق این اعتراضات مشخص مي شود، و هنگامي 
مي شود  مشاهده  مي گردد،  رسیدگي  موارد  این  به  که 
نادرست  یا  ناقص  ثبت  به  این معضالت،  اکثر  ریشه  که 
اطالعات ثبت نامي یا وارد کردن ناصحیح کد رشته ها در 
فرم اینترنتي مخصوص این کار برمي گردد. مثال پیشگفته 
و موارد دیگري از این دست، بیانگر آن است که پاره اي 
از داوطلبان عزیز، که خوشبختانه تعداد آنها درصد بسیار 
پاییني از ثبت نام کنندگان در هر آزمون را شامل مي شود و 
هر ساله نیز در حال کاهش است، هنگام ثبت نام یا انجام 
دیگر مراحل هر آزمون، علي رغم فرصت زماني قابل توجهي 
که به آنها داده مي شود، بي دقتي کرده و اطالعات خواسته 
شده را به صورت ناقص یا نادرست درج کرده یا مدارک و 
مستندات خود را به صورت کامل به سازمان سنجش ارائه 
نمي کنند، و بیشتر مشکالت پیش آمده نیز ناشي از اهمال 

این گروه بسیار اندک از داوطلبان است. 
از  که  آزمون هایي  داوطلبان  مي رود  انتظار  مجموع،  در 
و  دقیق  ارائه  با  مي شود،  برگزار  سنجش  سازمان  سوي 
با  کامل تري  همکاري  خود،  ثبت  نامي  اطالعات  کامل 
خدمتگزارانشان در این سازمان داشته باشند و مطمئن باشند 
که به لطف الهي و اجراي دقیق ضوابط و همچنین احساس 
مسؤولیت کارکنان این سازمان، هیچ گونه حقي از هیچ یک 
از داوطلبان در هیچ یک از آزمون ها ضایع نخواهد شد.

تقاضا  عزیز  داوطلبان  از  آنکه  مجال  این  در  آخر  سخن 
مي کنیم، هم به منظور بهبود روند برگزاري آزمون ها و 
همین طور حفظ آرامش در تمام مراحل اجرایي یک آزمون، 
از مرحله ثبت نام تا زمان اعالم نتایج نهایي آن آزمون، با 
رعایت قوانین و مقررات الزم، که در اطالعیه هاي مربوط 
به ثبت نام و برگزاري و همچنین دفترچه هاي متعلق به 
هر آزمون در سایت سازمان سنجش و همین طور  این 
هفته نامه اعالم مي شود، ما را در عرصه فعالیت و خدمت 

مطلوب تر در این جایگاه خطیر، یاري نمایند. 
موفق باشيد
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نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰:

نتایج آزمون سراسری و پذیرش با 

سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اعالم شد 

نتایج آزمون سراسری در رشته های با آزمون سال 
1400 و انتخاب رشته براساس سوابق تحصيلی در 
ناپيوسته  كاردانی  و  پيوسته  كارشناسی  مقاطع 

دانشگاه آزاد اعالم شد. 
نتایج نهایی انتخاب رشته دوره های کاردانی و کارشناسی 
با آزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد برای نیمسال اول 

سال تحصیلی 1400-1401، منتشر شد.
 پذیرفته شدگان این دوره ها می توانند از ساعت 10 صبح 
روز سه شنبه 6 مهر ماه، با مراجعه به سامانه آموزشیار: 
شده،  اعالم  زمانی  جدول  مطابق  و   edu.iau.ac.ir
نسبت به  ثبت نام خود به صورت مجازی در این دوره ها 

اقدام کنند.
پذیرفته شدگان کلیه محل های دانشگاهی، برای اطالع 
از زمان و چگونگی تحویل مدارک باید به آدرس سایت 

واحد دانشگاهی محل پذیرش خود مراجعه کنند.
و  شرایط  از  اطالع  منظور  به  پذیرفته شدگان،  ضمناً 
ضوابط  ثبت نام، می توانند راهنمای مقطع مورد نظر خود 
را از سامانه: sanjesh.iau.ir دریافت و مطالعه کنند.

از  با آزمون می توانند  پذیرفته شدگان قطعی رشته های 
روز  پایان  تا  ماه  مهر  روز سه شنبه 6  ساعت 10 صبح 
به  آموزشیار  سامانه  به  مراجعه  با  ماه،  مهر   10 شنبه 
اعالم  زمانی  جدول  مطابق  و   edu.iau.ac.ir آدرس: 
اقدام  مجازی  صورت  به  خود  به  ثبت نام  نسبت  شده، 

کنند.
آن دسته از داوطلبانی که نتایج آنها به صورت ذخیره 
 اعالم شده، الزم است که تا ساعت 24 روز شنبه 10 مهر 
به  نسبت   azmoon.org سامانه:  به  مراجعه  با  ماه، 
ثبت اعالم آمادگی خود برای  ثبت نام به صورت اینترنتی 
اقدام نموده و رسید دریافت کنند. الزم به یادآوری است 
که عدم مراجعه به سامانه فوق در زمان اعالم شده، به 

منزله انصراف از  ثبت نام است.
مهلت  ثبت نام  انقضای  از  پس  که  است  گفتنی 
چگونگی  ثبت نام  و  زمان  قطعی،  پذیرفته شدگان 

را  آمادگی  اعالم  فرم  مقرر  موعد  در  که  ذخیره هایی 
تکمیل نموده اند، اعالم خواهد شد.

دانشگاه  آزمون  با  رشته های  پذیرفته شدگان  همچنین 
ضوابط  و  شرایط  از  اطالع  منظور  به  می توانند  آزاد 
مرکز  این  سامانه  در  که  راهنمای  ثبت نام،  به   ثبت نام، 
به آدرس: sanjesh.iau.ir قرار گرفته است، مراجعه 

کنند.
الکترونیکی،  درخواست  ثبت  برای  می توانند  داوطلبان 
و  مراجعه   ticket.azmoon.iau.ac.ir سامانه:  به 
و  )کارنامه  الزم  مستندات  با  همراه  را  درخواست خود 
...( ثبت کنند. این سامانه، جایگزین مراجعات حضوری 

برای ثبت درخواست هاست.
در  سؤال  هرگونه  داشتن  صورت  در  داوطلبان،  ضمناً 
آزمون،  بدون  دوره های  و  سراسری  آزمون  خصوص 
می توانند از طریق تلفن گویا: 0214743 یا سیستم پرسش 
 faq.azmoon.iau.ac.ir :و پاسخ مجازی به آدرس 

سؤال خود را مطرح کنند.

پایان مهر ماه:
آخرین مهلت ثبت نام

 جشنواره بین المللی خوارزمی 

زمان ثبت نام و ارسال مدارک در سی و پنجمين 
ماه  مهر  پایان  تا  خوارزمی،  بين المللی  جشنواره 

تمدید شد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل 
زمان  ایران،  صنعتی  و  علمی  پژوهش های  سازمان  از 
جشنواره  پنجمین  و  سی  در  مدارک  ارسال  و  ثبت نام 

بین المللی خوارزمی، تا پایان مهر ماه تمدید شد.
جشنواره  این  در  شرکت کنندگان  تمامی  همچنین 
مستندات  تمام  می بایست  کرده اند،  ثبت نام  قباًل  که 
الکترونیکی، فیزیکی و هزینه  ثبت نام را تا تاریخ مذکور 

از طریق سامانه  ثبت نام ارسال کنند.

گفتنی است مستنداتی که امکان ارسال آن به صورت 
یا  پستی  صورت  به  باید  ندارد،  وجود  الکترونیکی 
)جنوب(،  آزادگان  بزرگراه  تهران،  نشانی:  به  حضوری، 
بعد از پل فتح، احمد آباد مستوفی، بعد از میدان پارسا، 
راد،  احسانی  شهید  خیابان  انقالب،  خیابان  انتهای 
کل  اداره  ایران،  صنعتی  و  علمی  پژوهش های  سازمان 
مسؤول  تحویل  یا  ارسال  جشنواره ها  و  بین الملل  امور 

دبیرخانه شود.

 
2۰ مهر ماه:

آخرین مهلت ارسال آثار

 به چهاردهمین جشنواره 

بین المللی حرکت

با  حركت،  بين المللی  جشنواره  چهاردهمين 
امکان  و  می شود  برگزار  تهران  دانشگاه  ميزبانی 
طبق  و  مختلف  رقابتی  حوزه های  در  آثار  ارسال 
این  سامانه  در  جشنواره  دستورالعمل  ضوابط 

جشنواره فراهم شده است. 
سوی  از  حرکت،  بین المللی  جشنواره  چهاردهمین 
دانشگاه  میزبانی  به  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
ماه  آذر  در  نیز  آن  اختتامیه  و  می شود  برگزار  تهران 

امسال خواهد بود.
بارگذاری آثار منتخب مرحله دانشگاهی این جشنواره، 
مهر   20 تا  دانشگاه ها  فرهنگی  کارشناسان  سوی  از 
فعالیت خالقانه،  برتر،  انجمن  رقابتی  ماه در حوزه های 
کتاب،  کارآفرینی،  دیجیتال،  محتوای  مسابقه،  نشریه، 
اختراع، بخش ویژه و دانشگاه برتر، در سامانه جشنواره 

به آدرس: festival.dmsrt.ir امکان پذیر است.
بخش دبیرخانه اجرایی این جشنواره به دانشگاه تهران 
افتتاحیه  آیین  برگزاری  بر  عالوه  و  است  شده  سپرده 
و اختتامیه جشنواره، نشست های تخصصی و همچنین 
ارائه  و  تجارب  بررسی  هدف  با  آموزشی  کارگاه های 
راهکارها برای ارتقای نقش و جایگاه انجمن های علمی 

ـ دانشجویی برنامه ریزی شده است.
الزم به یادآوری است که جشنواره بین المللی حرکت، 
به  صورت سالیانه و با هدف هم افزایی، تکثیر ایده های 
علمی  انجمن های  در  نشاط  و  انگیزه  ایجاد  و  خالق 
دانشجویی کشور برگزار می شود و فعالیت های خالقانه 
موفق  و  الگو  فعالیت های  عنوان  به  انجمن ها  برتر  و 

منعکس می شوند.
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با توجه به اعالم نتایج نهایی آزمون سراسری سال 1400، معموالَ برخی از پذیرفته شدگان 
بعد از اعالم نتایج نهایی این آزمون، با ارسال درخواست به این سازمان، مدعی اشتباه 
در انتخاب رشته خود شده و متقاضی معرفی به اولویت انتخابی بعدی، که در آن نمره 
دارند، می شوند؛ بنابراین، به اطالع این دسته از پذیرفته شدگان می رساند که صرفاً موارد 
و مصادیق اشتباه انتخاب رشته که در دسته بندی زیر اعالم می شود، از سوی این سازمان 

قابل بررسی و اقدام خواهد بود. 
لذا متقاضیان، فقط در صورت داشتن یکی از شرایط زیر، می توانند تقاضای خود را به این 
سازمان مبنی بر بررسی در اولویت های بعدی خود، که در آن اولویت دارای نمره علمی 
هستند، حداکثر تا تاریخ 1400/7/14 ارائه کنند و از ارائه درخواست های خارج از موارد 

زیر، اکیداً خوداری نمایند.  
موارد و مصداق های اشتباه در انتخاب رشته:

1- عدم تناسب بین کدرشته قبولی با سایر رشته های انتخابی از نظر عنوان رشته تحصیلی 
)مثاًل اکثر رشته های انتخابی متقاضی، مهندسی هستند، ولی در بین آنها اشتباهاً یک 

رشته علوم پایه درج شده باشد(.
2- عدم تناسب بین کدرشته قبولی با سایر رشته های انتخابی از نظر مقطع تحصیلی )مثاًل 
اکثر رشته های انتخابی متقاضی، کارشناسی هستند، ولی در بین آنها اشتباهاً یک رشته با 

مقطع کاردانی درج شده باشد(.
3- عدم تناسب بین کدرشته قبولی با سایر رشته های انتخابی از نظر دوره تحصیلی )مثاًل 
اکثر رشته های انتخابی متقاضی، روزانه هستند، ولی در بین آنها اشتباهاً یک رشته از 
دوره های شهریه پرداز، اعم از دوره نوبت دوم »شبانه«، غیرانتفاعی یا پیام نور، درج شده باشد(.
4- عدم تناسب بین کدرشته قبولی، با سایر رشته های انتخابی از نظر شهرستان محل 
قبولی متقاضیان نسبت به محل اقامت آنها )به طور مثال فردی که محل اقامت وی در 
شهر اصفهان است، اکثریت رشته های انتخابی او در دانشگاه های واقع در شهر اصفهان 
است، ولی اشتباهاً یک رشته از دانشگاه تبریز در بین رشته های دانشگاه های واقع در شهر 

اصفهان درج کرده و در همین رشته انتخابی اشتباه هم قبول شده باشد(.
5- نداشتن شرایط برای تحصیل فرد پذیرفته شده در رشته قبولی، با تأیید مؤسسه محل 
قبولی )دانشگاه محل قبولی در بررسی وضعیت فرد پذیرفته شده، با ارائه استدالل اعالم 

کند که وی شرایط تحصیل در رشته قبولی را ندارد(.

روش ارائه درخواست:
در صورتی که وضعیت شما در قالب موارد فوق است، الزم است که ابتدا وارد قسمت 
»سامانه پاسخگویی اینترنتی« مندرج در درگاه اطالع رسانی این سازمان به آدرس: 
https://request.sanjesh.org  شوید. اگر عضو سامانه پاسخگویی نیستید، ابتدا با 
تکمیل اطالعات خواسته شده، عضو این سامانه شوید و با ورود به این سامانه و انتخاب 
عنوان آزمون سراسری و سال 1400 وارد قسمت »اشتباه در انتخاب رشته و اولویت 
بعدی« شده و درخواست خود را به صورت خالصه با ذکر دالیل، ردیف کد رشته محل و 
عنوان کدرشته محل طبق مندرجات کارنامه نتایج نهایی )در صورتی که در آن کدرشته 

محل دارای نمره باشید( ثبت نمایید.
زمان اعالم نتیجه بررسی درخواست:

 نتیجه بررسی درخواست ها، تا تاریخ 1400/8/10 به صورت پیامک به متقاضیان اعالم خواهد 
شد؛ بنابراین، قبل از این تاریخ، نتیجه درخواست خود را از این سازمان پی گیری ننمایید.

یادآوری های مهم:
انتشار کارنامه )از تاریخ  از  1- الزم است که پذیرفته شدگان، درخواست خود را بعد 
1400/7/8 به بعد( و مشاهده وضعیت علمی و انتخاب های خود، به این سازمان ارسال 
کنند تا درخواست آنها آگاهانه بوده و الزم نباشد که در درخواست آنها تغییری ایجاد شود.

2- به درخواست هایی که بعد از مهلت تعیین شده در اطالعیه های اعالم نتایج )تا تاریخ 
1400/7/14(، به سازمان ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- الزم است که پذیرفته شدگان، طبق برنامه زمانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
محل قبولی، در رشته قبولی خود ثبت نام کنند. ضمناً بعد از اعالم بررسی و صدور نامه معرفی 
برای رشته قبولی جدید، نسبت به جابجایی آنها در اولین نیمسال تحصیلی ممکن اقدام 
خواهد شد؛ بر این اساس، احتمال دارد که با توجه به محدودیت های دانشگاه ها در پذیرش 
این دسته از متقاضیان، امکان معرفی و ادامه تحصیل متقاضی در نیمسال اول میسر نباشد.
4- پذیرفته شدگانی که وضعیت آنها در قالب شرایط موارد اشتباه در انتخاب رشته مندرج در 
این اطالعیه نیست، تقاضای خود را باید از طریق دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی برای تغییر 
رشته یا انتقال از طریق آیین نامه های مربوط پی گیری نمایند؛ بنابراین، درخواست این دسته 
از متقاضیان، در این سازمان قابل بررسی نخواهد بود و در صورت ارسال درخواست، تبعات 
آن متوجه متقاضی خواهد بود.         روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 اشتباه در انتخاب رشته در آزمون سراسری سال  1400

5 مهر ماه

سالروز  شکست 
حرص آبادان 

در عملیات  ثامن االمئه)ع( 
گرامی باد
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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.

توجه پذیرفته شدگان نهایي پذیرش دوره  مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه اي 
»ناپیوسته« نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي ـ   کاربردي مهر ماه سال 1400 را 

به موارد زیر جلب می نماید:
الف( براساس ضوابط مربوط به گزینش هر یک از رشته هاي تحصیلي گروه هاي آموزشي 
مختلف در پذیرش دوره هاي مذکور از بین متقاضیاني که حدنصاب الزم را احراز کرده اند، 
به هر  انتخابي و ظرفیت هاي تخصیص داده شده  اولویت کدرشته محل هاي  براساس 
سهمیه، گزینش انجام و اسامي پذیرفته شدگان در هر کدرشته محل استخراج شده است.
همه پذیرفته شدگان، مي بایست براي اطالع از زمان ثبت نام از روز  شنبه مورخ 1400/07/10 
به سامانه جامع آموزشي هم آوا دانشگاه جامع  علمي  ـ  کاربردي مراجعه نمایند و سپس 
با در دست داشتن مدارک مندرج در بند »ب« این اطالعیه و با توجه به کدرشته محل 
قبولي خود، به نشاني تعیین شده در جدول شماره )5( دفترچه راهنماي پذیرش دوره هاي 

مذکور مراجعه نمایند.      
یادآوری مهم: 

همه پذیرفته شدگان، مي بایست در زمان مقرر براي ثبت نام به مؤسسه کد قبولي خود 
مراجعه نمایند. ضمناً عدم ثبت نام در تاریخ تعیین شده، به منزله انصراف از تحصیل آنان 

تلقي خواهد شد. 
ب( مدارک الزم براي ثبت نام

1- شش قطعه عکس پرسنلی پشت سفید تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاري.
2- یک برگ تصویر شناسنامه و اصل آن برای مطابقت.

3- یک برگ تصویر کارت ملي و اصل آن برای مطابقت.

4- اصل مدرک فوق دیپلم یا کاردانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید 
شورای عالی انقالب فرهنگی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی یا مدرک کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و 

پرورش به انضمام یک برگ تصویر آن.
5- اصل كاربرگ 101 )گواهی اشتغال به کار( با امضاء و مهر باالترین  مقام  مسؤول، آخرین 
فیش حقوقي و آخرین حکم کارگزیني یا قرارداد معتبر انجام کار، و برای شاغالن نیروهای 
مسلح، ارائه حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار از یگان مربوط برای پذیرفته شدگان 
در کدرشته محل هایی که مطابق ضوابط مندرج در دفترچه، منحصراً پذیرش از شاغالن 

صورت پذیرفته است.
6- اصل كاربرگ 103 )فرم تأییدیه معدل( برای فارغ التحصیالني که تاکنون گواهینامه 

پایان تحصیالت براي آنان صادر نشده است.
7- مدرکي که وضعیت نظام وظیفه متقاضیان را با توجه به بند 2-3 مقررات وظیفه 
عمومي مندرج در صفحه  4 و 5 دفترچه راهنماي پذیرش مذکور مشخص نماید )براي 

برادران(.
ج( تغييرات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت نام:

با توجه به اعالم دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی، تمام کدرشته محل های مرکز آموزش 
علمی- کاربردی افق )کد مرکز 23001(، از دفترچه راهنمای ثبت نام حذف شده است. 
بدیهی است که در رشته محل های این مرکز، هیچ فردی به عنوان قبول معرفی نخواهد 

شد.
 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

اعالم اسامي پذیرفته شدگان نهایي پذیرش دوره  مهندسی 
فناوری و دوره کارشناسی حرفه اي »ناپیوسته« نظام آموزش 
مهارتي دانشگاه جامع علميـ  کاربردي مهر ماه سال 1400
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 اصالحات و تغییرات مجموعه هاي امتحاني 
آزمون ورودي نیمه متمرکز دکتري 

)Ph.D( سال 1401
پیرو انتشار اطالعیه مورخ 1400/06/10 در خصوص اعالم رشته ها، مواد امتحاني و ضرایب دروس 
هر یک از مجموعه هاي امتحاني آزمون ورودي نيمه متمركز دكتري )Ph.D( 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 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص:

 اصالحات و تغییرات مجموعه هاي
امتحاني در آزمون کارشناسي ارشد 

ناپیوسته 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 

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

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

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

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و پی گیری درخواست داوطلبان به روش الکترونیکی

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 تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز 
همچنین  و  اسالمی  شورای  محترم  مجلس   1394/12/18 مصوب  عالي«  آموزش 
آیین نامۀ 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.
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 مرحلۀ 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

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. 
4- شرایط و ضوابط در دفترچۀ 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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به زمان حال نیز توجه ڪنید !
آیا تا کنون با فردی که دچار بیماری »دمانس« ) زوال 
این بیماری،  یا آلزایمر( شده است، روبرو شده اید؟  عقل 
فرد را دچار فراموشی می کند و موجب مي شود که اکثر 
اتفاقات، به ویژه اتفاقاتی که به تازگی رخ داده است، در 
خاطرش نماند. به نظر شما آیا اطرافیان چنین بیماری، 
الزم است تالش کنند تا بیمارشان اوقات خوشی داشته 
باشد یا به خاطر اینکه وی اتفاقات را فراموش می کند، باید 
او را به حال خود رها کنند و برای انجام چنین کاری به 

خود زحمت ندهند؟ 
احتماالً جواب اکثر خوانندگان بدین گونه است که وظیفۀ 
انسانی و اخالقی اطرافیان بیمار این است که برای شادی 
و آرامش وی تالش کنند و به این نکته نیز توجهی نداشته 

باشند که او ساعتی بعد آن را فراموش خواهد کرد. 
جالب اینجاست که با وجود آنکه دربارۀ بیماران آلزایمری 
معتقدیم باید برای لحظات و زمان حال آنها اهمیت قائل 
بود، خودمان بسیاری از اوقات زمان حالمان را از خاطر 
می بریم و آن را فدای خاطرات گذشته یا آرزوهای آینده مان 

می کنیم . 
برای مثال، اگر در یک سفر هیجان انگیز و جالب باشیم، 
وقتمان را صرف عکاسی یا فیلمبرداری می کنیم که بعداً آن 
را ببینیم و به یاد خاطرات خوشمان بیفتیم، و حتی گاهی 
آن قدر غرق عکاسی یا فیلمبرداری می شویم که لذت بردن 
از شرایط موجود را فراموش می کنیم و تصور می کنیم که 
اگر لحظات موجود را ثبت نکنیم و بعداً به خاطر نیاوریم، 

فایده ای نخواهد داشت. 
در کالس درس و مدرسه هم به همین گونه عمل می کنیم، 
و اگر از درسی یا معلمی خاطرۀ خوشی نداشته باشیم، 
به آن درس بی توجهی می کنیم و نه سر کالس به درس 
گوش می کنیم و نه در خانه آن را مطالعه می کنیم و آن 
درس را بی فایده و خسته کننده می نامیم؛ از سوی دیگر، 
درس ها و مطالب درسی را با توجه به نقششان در آزمون 
سراسری می خوانیم؛ بدین صورت که اگر درسی در کنکور 
غیر  در  وقت می گذاریم؛  آن  برای  داشت،  باالیی  ضریب 

این صورت، یا آن را مطالعه نمی کنیم یا اینکه به صورت 
سرسری می خوانیم. 

این همه باعث می شود که لذتی از درس خواندن نبریم، و 
کاری هم که با لذت همراه نباشد، در خاطر نخواهد ماند و 
کارایی نخواهد داشت، و ما در نهایت، در یک دور و تسلسل 

معیوب گرفتار می شویم. 
اگر ما به جای نبش قبر کردن خاطرات گذشته یا نگرانی 
برای آینده ای که نیامده است، از لحظه لحظۀ زمان حالمان 
لذت ببریم و قدر آن را بدانیم، از از انرژی ها، استعدادها و 

امکانات خود بهترین استفاده را خواهیم برد.
چاه  از  و  کرد  زندگی  حال  زمان  در  می توان  چگونه  اما 
گذشته و گرداب آینده در امان ماند؟ راهکارهایي که در 
اینجا ارائه می شود، می تواند یاور شما در این زمینه باشد؛ 
البته ذکر این نکته الزم است که عنوان کنیم: مهم ترین 
مسأله، خواست درونی شما و ایمان داشتن به زندگی در 

زمان حال است.

تنفس صحیح 
نداریم  به طور عادی تنفس کامل و عمیق  متاسفانه ما 
و هر چه بیشتر تحت فشار قرار می گیریم، کمتر نفس 
می کشیم!  برای رسیدن به یک تنفس عمیق، الزم است 
که به تنفستان توجه کنید؛ به خصوص در موقعیت هایی که 
بیشتر از همیشه به آن نیاز دارید؛ برای مثال، پیش از وارد 
شدن به یک موقعیِت اضطراب آور، مکث کنید و حداقل سه 

نفس عمیق بکشید.

 لبخند بزنید
حتماً شما هم متوجه اخم بزرگی می شوید که گاه تنها در 
قدرت  فکرها  می بندد.  نقش  صورتتان  روی  فکر،  یک  اثر 
هستید  که  کسی  معّرف  افکار  این  اما  دارند،  فوق العاده ای 
نیستند؛ پس نباید اجازه بدهید که چنین افکاری حال و ُخلق 
و خویتان را در کسری از ثانیه تغییر بدهد. افکارتان را، هر چه 
که باشند، بپذیرید و بعد لبخند بزنید. شما نمی دانید که انجام 

این کار، چطور روزتان  را تغییر می دهد.

چیز  یک  روی  خود  توان  تمام   با 
تمرکز کنید 

به چیزی در طبیعت دقت کنید. این چیز 

می تواند یک درخت، یک گل یا یک موجود طبیعی زنده 
باشد. با تمام توان خود به آن خیره شوید و تمام جزئیات 
کوچک آن را مشاهده کنید. اگر خواستید روی یک درخت 
تمرکز کنید، تماشا کنید که چگونه هر برگ به صورت 
جداگانه حرکت می کند. در خطوط و بافت برگ ها خیره 
شوید و ببینید که چه تعداد رنگ های مختلف سبز در کنار 
هم دیده می شود. به رقص شاخه ها در باد نگاه کنید و به 

صدای زمزمه باد در میان برگ ها نیز گوش فرا دهید.
هنگامی که شما فقط روی چنین چیزی تمرکز می کنید، 
صددرصد در زمان حال هستید؛ در حالی که اصاًل خودتان 
که  می کند  کمک  شما  به  تمرین  این  نشده اید.  متوجه 
بتوانید روی کارهای روزمره ای که انجام می دهید تمرکز 
کنید. تمرکز کردن به ما یاد می دهد که چگونه در زمان 

حال زندگی کنیم.

عشق را در اطراف پراکنده کنید
هر روز کار خوبی را برای کسی انجام بدهید. به غریبه ها 
لبخند بزنید. درِ ورودی را برای کسی باز نگه دارید. کسی 
را به نوشیدن یک لیوان چای مهمان کنید. به نیازمندان 
کمک کنید. به عزیزانتان تلفن کنید. جای خود را در مترو 
یا اتوبوس به دیگران تعارف کنید. از کسی تعریف کنید. به 
اطرافیانتان بگویید که قدردان آنها هستید. توجه داشته 
باشید که یک عاشق، اهل معامله نیست؛ پس نباید فقط 
به آنان که دوست دارید یا به شما خوبی می کنند، عشق 
بورزید؛ بلکه الزم است که به غریبه ها یا حتی افرادی که 
از آنها دلخوشی ندارید، محبت کنید تا شاهد معجزۀ عشق 

باشید .

سخن آخر 
مغز ما به طور خودکار، با هر سه الیۀ زمان گذشته، حال 
و آینده مواجه می شود. مسأله این است که ما روی کدام 
بخش بیشتر تمرکز می کنیم. ما نمی گوییم که برای آیندۀ 
خویش برنامه ریزی نکنید، اما به محض تدوین برنامۀ آیندۀ 
خویش، به زمان حال نیز توجه کنید و به جای نگرانی 
نسبت به آینده، حداکثر بهره را از تجربه های اکنونتان ببرید 

و مطمئن باشید که آینده نیز از آِن شما خواهد بود.



5 مهرماه 1400، سال بیست و ششم ، شماره 826 

ــان  ــا همچن ــیوع کرون ــه ش ــرایطی ک ــد در ش ــر چن ه
ــورت  ــه ص ــگاهی ب ــای دانش ــترش دارد، کالس ه گس
»آن الیــن« و از طریــق مجــازی بــرای دانشــجویان 
ــال  ــر س ــادی، ه ــرایط ع ــا در ش ــود، ام ــزار می ش برگ
ــداد  ــری، تع ــون سراس ــی آزم ــج نهای ــالم نتای ــا اع ب
ــی  ــل توجهــی از داوطلبــان در  مراکــز آمــوزش عال قاب
ــل  ــه از مح ــوند ک ــی ش ــه م ــگاه هایی  پذیرفت و دانش
خوابگاه هــای  در  بایــد  و  دارد  فاصلــه  سکونتشــان 
ــا تعــدادی دیگــر از  ــا ب دانشــجویی  ســاکن شــوند و ی

ــد. ــجویی بگیرن ــۀ دانش ــجویان خان دانش
ــی در  ــه زندگ ــد ک ــد بدانن ــان بای ــته از جوان ــن دس ای

خوابــگاه یــا در کنــار تعــداد دیگــری از دانشــجویان در 
خانــه شــخصی، بــا زندگــی در کنــار خانــواده  متفــاوت 

اســت و مســائل بســیاری را بایــد در نظــر گرفــت.

چه انتظاری از هم اتاقی هایمان داریم 
ــا عــده ای کــه قــرار  بهتــر اســت کــه از همــان ابتــدا ب
اســت هــم اتــاق شــوید، راجــع بــه آنچــه مایلیــد رعایت 
شــود، صحبــت کنیــد و بــه یــک توافــق جمعی برســید. 
هنــگام گفــت و گــو بــا آنهــا، نظــر واقعــی خــود را بیــان 
ــن از  ــید و در ضم ــته باش ــتی نداش ــد و رودربایس کنی
تحمیــل عقایــد خــود بــه دیگــران بپرهیزیــد و پذیــرای 

نظرجمــع باشــید. در ایــن گفت و گــوی ابتدایــی، حتماً 
ــاق، برنامــۀ غذایــی و وظیفــۀ  ــارۀ نحــوۀ نظافــت ات درب
ــارۀ  ــروف، درب ــوی ظ ــت و ش ــۀ آن، شس ــراد در تهی اف
مایحتــاج ضــرور و زمــان خامــوش کــردن چراغ هــا در 
شــب و رعایــت ســکوت شــبانه صحبــت کنیــد. خــوب 
ــارۀ ســاعت دعــوت از مهمــان و مــدت  اســت کــه درب
ــا در جلســات  ــز در جلســۀ اول ی ــاق نی اقامــت او در ات
آتــی، بــا دیگــر هــم اتاقی هــا صحبــت شــود تــا در حــد 
ــک  ــر در ی ــراد حاض ــی اف ــکان از دلخــوری و ناراحت ام

ــاق، جلوگیری شــود.  ات

مهارت هایے که 

یڪ دانشجوی خوابگاهے 

باید داشته باشد
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حفظ حریم خصوصی افراد
هــر انســانی بــه فضــای خصوصــی نیــاز دارد. ایــن فضــا 
در زندگــی خوابگاهــی، اکثــراً کمــد شــخصی یــا فضــای 
تخــت و زیــر آن اســت. در ایــن زمینــه نیــز خوب اســت 
ــا هــم اتاقی هــای خــود صحبــت کنیــد و اعــالم  کــه ب
ــظ  ــخصی تان حف ــای ش ــد فض ــا مایلی ــه آی ــد ک کنی
شــود یــا خیــر؛ بــرای مثــال، آیــا اجــازه دارنــد کــه بــه 
ــا  ــد؟ آی ــان دســت بزنن ــدون اجازه ت ــای شــما ب کتاب ه
اجــازه دارنــد کــه در کمــد شــما را بــاز کننــد و ظــرف 

یــا لــوازم تحریــر از کمدتــان بردارنــد؟
ــرق  ــته اید و غ ــود نشس ــت خ ــه روی تخ ــی ک ــا وقت آی
مطالعــۀ یــک کتــاب هســتید یــا در فکــر فــرو رفته ایــد، 
تمایــل داریــد کــه هــم اتاقی تــان به کنــار شــما بیایــد 
ــا شــما صحبــت کنــد و شــما را از آن فضــا بیــرون  و ب

بیــاورد؟

پذیرای تفاوت ها باشید
ــا حداقــل ســه دانشــجوی دیگــر  شــما در یــک اتــاق ب
هــم اتــاق می شــوید و گاهــی امــکان دارد کــه در یــک 
ــا تعــداد   ــا هفــت دانشــجو ی ــا ســالن ب ــزرگ ی ــاق ب ات
ــاق شــوید. هــر یــک از دانشــجویان،  بیشــتری  هــم ات
از یــک شــهر و یــک خانــوادۀ متفــاوت، بــا فرهنگ هــا، 
هنجارهــا، اعتقــادات و ســالیق متفاوتــی در جمع حضور 
دارنــد. در عمــل مــی بینیــم کــه حتــی دو فرزنــد کــه 
ــق  ــات و عالی ــده اند، روحی ــزرگ ش ــواده ب ــک خان در ی
ــک  ــران در ی ــه حاض ــد ب ــه رس ــد، چ ــی دارن متفاوت
خوابــگاه، کــه تفاوت هــای بســیاری بــا همدیگــر دارنــد؛ 
پــس الزم اســت کــه تــا حــدود زیــادی فــردی منعطــف 
ــای  ــم اتاقی ه ــت ه ــرار نیس ــه ق ــد ک ــید و بپذیری باش
شــما طبــق دیدگاه هــا و نظــرات شــما )هــر چنــد کــه 

بــه نظــر شــما کامــاًل درســت باشــد( عمــل کننــد.
ــن  ــگاه، ای ــی در خواب ــد زندگ ــی از فوای ــک، یک بی ش
اســت کــه شــما را منعطــف خواهــد کــرد و می توانیــد 
ــازگاری  ــل س ــه دلی ــود، ب ــدۀ خ ــط کاری  آین در محی
ــید. ــر باش ــر ثم ــد و مثم ــردی توانمن ــان، ف اجتماعی ت

توانایی گوش کردن به دیگران  
ــه  ــده اید ک ــه ش ــرادی مواج ــا اف ــم ب ــما ه ــاً ش حتم
حوصلــۀ شــنیدن صحبت هــای طــرف مقابــل را ندارنــد 
ــد،  ــت می کن ــان صحب ــرف مقابلش ــی ط ــی وقت و حت
ــه  ــا ب ــدای آنه ــه ص ــد ک ــر می کنن ــان را بلندت صدایش
گــوش برســد. چنیــن افــرادی،  هــم اتاقــی یــا مصاحــب 
ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــد ک ــعی کنی ــتند. س ــی نیس خوب
ــای  ــه حرف ه ــید و ب ــنوا باش ــردی ش ــی، ف ــم اتاق ه
ــم  ــان ه ــه نظرت ــر ب ــی اگ ــان آن )حت ــم اتاقی هایت ه

ــن باشــید  ــد. مطمئ غیرمنطقــی می رســد( گــوش کنی
ــه  ــان ب ــم اتاقی هایت ــرف ه ــه ح ــردن ب ــوش ک ــه گ ک
ــت،  ــرش آن نیس ــا و پذی ــخنان آنه ــد س ــای تأیی معن
ــا را درک  ــه شــما حــس آنه بلکــه بیانگــر آن اســت ک
می کنیــد و خواســته ها یــا نظــرات ایــن افــراد را 
ــردی  ــی ف ــات وقت ــیاری از اوق ــده اید. بس ــه ش متوج
ــا  ــنود ی ــت بش ــد نصیح ــد، نمی خواه ــت می کن صحب
ســخنانش نقــد شــود، بلکــه فقــط مایــل اســت آنچــه 
ــرای  ــد ب ــدای بلن ــا ص ــذرد، ب ــش می گ ــه در ذهن را ک
ــش باشــد؛  ــد و او شــنوای صحبت های ــان کن کســی بی
در واقــع، بســیاری از مواقــع، وقتــی فــردی نظــرات یــا 
احساســاتش را بیــان کــرد، خــودش بــه اشــتباهش پــی 
می بــرد یــا بــه آرامشــی کــه نیــاز دارد، دســت می یابــد.

 
همدلی به جای قضاوت کردن

ــدی نیســت،  ــار ب ــۀ خــود رفت ــه  نوب قضــاوت کــردن، ب
بلکــه یکــی از فرآیندهــای عالــی ذهن انســان محســوب 
ــدون  ــه و ب ــاوت عجوالن ــه قض ــا هنگامی ک ــود؛ ام می ش
تفکــر کافــی صــورت بگیــرد، می توانــد پیامدهــای 
ناخوشــایندی بــرای فــرد داشــته باشــد؛ چــرا کــه افــراد 
ــه  ــت ب ــی دس ــود در زندگ ــای خ ــاس قضاوت ه ــر اس ب

ــد. ــل می زنن عم
بســیاری از قضاوت هــای زود هنــگام، بــا برچســب 
زدن بــه دیگــران همــراه اســت؛ بــرای مثــال، هنگامــی 
ــش  ــه وظایف ــم ک ــورد می کنی ــردی برخ ــا ف ــا ب ــه م ک
ــه  ــداده اســت، ممکــن اســت ک ــی انجــام ن ــه خوب را ب
ــن برچســب ها  ــم. ای ــه او برچســب بی مســؤولیت بزنی ب
ــا  ــگام م ــای زود هن ــدۀ  قضاوت ه ــان دهن ــوالً نش معم
هســتند؛ چــرا کــه مــا بــا قــرار گرفتــن در یــک شــرایط 
جزئــی، نســبتی کلــی بــه فــرد می دهیــم. ایــن مســأله 
ــتی از  ــی درس ــته ایم ارزیاب ــه نتوانس ــد ک ــان می ده نش
موقعیــت وی بــه عمــل بیاوریــم و علــت  رفتار اشــتباه او 

را بــه درســتی بررســی کنیــم.
ــردن  ــاوت ک ــت از زود قض ــد دس ــه بتوانی ــرای اینک ب
برداریــد، تــالش کنیــد تــا اســتفاده از برچســب ها 
در  بی طرف تــری  ذهنیــت  بــا  و  بگذاریــد  کنــار  را 
چالش هــا و موقعیت هــای دشــوار، بــا دیگــران برخــورد 
ــدن  ــی دی ــه توانای ــد ک ــالش کنی ــن ت ــد. همچنی کنی
ــته  ــل داش ــرف مقاب ــمان ط ــت چش ــائل را از پش مس
باشــد. انجــام ایــن امــر، از طریــق توجــه و گــوش کــردن 

ــت. ــر اس ــکان پذی ــل ام ــرف مقاب ــای ط ــه حرف ه ب
توجــه داشــته باشــید کــه درک احساســات دیگــران و 
ابــراز همدلــی، دوســت داشــتن و صمیمیــت را تقویــت 

می کنــد.

 انتقاد پذیر باشید
ــار و گفتــارش مــورد  هــر کســی دوســت دارد کــه رفت
ــرای آنچــه کــه  قبــول همــگان باشــد و دیگــران او را ب
هســت و انجــام می دهــد، گرامــی بدارنــد؛ امــا واقعیــت 
این گونــه اســت کــه اگــر تــا دیــروز در خانــوادۀ خــود، 
تحســین می شــدید و افــکار و رفتارتــان مــورد پذیــرش 
خانــواده یــا حتــی اقوامتــان بــود، قــرار نیســت کــه در 
جمــع هــم اتاقی هایتــان نیــز همیــن شــرایط را داشــته 
باشــید، و ممکــن اســت کــه گفتــار یــا ذهنیتــی کــه تــا 
ــا  ــد ی ــتقبال می ش ــواده از آن اس ــع خان ــروز در جم دی
ــگاه  ــه آن اعتراضــی نداشــت، در خواب حداقــل کســی ب
مــورد انتقــاد قــرار گیــرد. در چنیــن مواقعــی، از حالــت 
ــّرا از  ــه جــای آنکــه خــود را مب ــد و ب تدافعــی بپرهیزی
ــرد  ــد، از ف ــر بخوانی ــران را مقص ــد و دیگ ــتباه بدانی اش
ــود  ــاد خ ــه انتق ــد ک ــده بخواهی ــاد کنن ــراد انتق ــا اف ی
ــی  ــرای پ ــؤال هایی را ب ــد و س ــح دهن ــتر توضی را بیش
ــته  ــه داش ــد. توج ــرح کنی ــان ط ــه انتقاداتش ــردن ب ب
باشــید کــه شــما هــر قــدر باهــوش باشــید و بــا رتبــه ای 
خــوب نیــز در دانشــگاه پذیرفتــه شــده باشــید، در بــرج 
عــاج قــرار نداریــد و نبایــد انتظــار داشــته باشــید کــه 

همــه شــما را قبــول داشــته باشــند.

 سازنده انتقاد کنید
معمــوالً افــراد بــا شــنیدن واژه  انتقــاد، خاطــرات 
ــه  ــر هرگون ــود و در براب ــی می ش ــان تداع ــی برایش تلخ
ــه  ــی ب ــت تهاجم ــود، حال ــا می ش ــه از آنه ــادی ک انتق
خــود می گیرنــد و مقاومــت می کننــد؛ امــا اگــر شــیوۀ  
ــزوم  انتقــاد ســازنده را بدانیــم، می توانیــم در صــورت ل

ــز باشــیم. ــت آن نی ــج مثب ــم و شــاهد نتای ــاد کن انتق
ــاس  ــاد احس ــه ایج ــع، معموالًب ــان جم ــاد در می انتق
حقــارت یــا شــرمندگی فــرد می انجامــد. چنیــن 
انتقادهایــی، در بیشــتر مواقــع، موجــب رنجــش خاطــر 
افــراد می شــود. ســعی کنیــد کــه اگــر انتقــاد ســازنده ای 

ــد. ــام دهی ــوت انج ــای خل ــد، در ج داری
هنــگام انتقــاد کردن، بــه جــای گفتــن جمالتــی ماننــد: 
»لطفــاً ایــن کار را نکــن، مــن از آن منتفــرم«، بگوییــد: 
ــر  ــردی، بهت ــار می ک ــه رفت ــر این گون ــرم اگ ــه  نظ »ب

بود.« 
ــیار  ــرد بس ــرای ف ــالت، ب ــن جم ــا ای ــردن ب ــاد ک انتق
ــه  ــوی او پذیرفت ــم از س ــر ه ــت و بهت ــایندتر اس خوش
می شــود؛ زیــرا در ایــن شــیوه، شــما بــه صــورت کامــاًل 
شــفاف، رفتــاری را کــه دوســت داریــد، بیــان می کنیــد 
ــرای  ــا گزینــۀ پیشــنهادی ب و در واقــع یــک راه  حــل ی

ــد. ــه می دهی ــر آن ارائ تغیی
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به اطالع پذیرفته شدگان نهایي رشته هاي مختلف تحصیلي دوره هاي روزانه،  نوبت دوم 
 )شبانه(، مراکز آموزشی دانشگاه  پیام نور، پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر 
شهید رجایي، مؤسسات آموزش عالي غیرانتفاعي و غیردولتي، رشته هاي تحصیلي مجازي، 
پردیس و شهریه پرداز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کشور )رشته هاي تحصیلي با 
آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی(، همچنین رشته هاي تحصيلي پزشکي، 
دندان پزشکي، داروسازي و دامپزشکي دانشگاه آزاد اسالمي در سال تحصیلي 
1400-1401 می رساند که نتایج آزمون در درگاه اطالع رساني این  سازمان منتشر گردید. 

الف ( توضیحات کلي برای اطالع همه متقاضیان:
1- پذیرفته شدگان براي اطالع از نحوه و تاریخ ثبت نام و مدارک الزم، عالوه بر مدارک مندرج 
در این اطالعیه، ضرورت دارد که ابتدا در تاریخ 1400/07/04 به درگاه اطالع رساني 
دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه نمایند. بدیهي است در 
صورتي که دانشگاه یا مؤسسه محل قبولي برنامه  زماني مشخصي را براي ثبت نام در درگاه 
اطالع رسانی خود درج ننموده باشد، پذیرفته شدگان الزم است که مطابق روزهاي تعیین 
شده طبق جدول زیر، براي ثبت نام در محل قبولي اقدام نمایند. ضمناً عدم اقدام به موقع 
پذیرفته شدگان براي ثبت نام، به منزله انصراف قطعي از تحصیل آنها تلقي خواهد شد.

جدول برنامه زماني ثبت نام از پذیرفته شدگان براي آن دسته از دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي که برنامه زماني براي ثبت نام در درگاه اطالع رسانی خود اعالم ننموده اند

ترتيب حرف اول نام خانوادگيروز و تاریخ ثبت نام
الف – ب – پ – ت – ث –ج – چ -ح – خ- دسه شنبه مورخ 1400/07/06

ذ– ر – ز- ژ – س -ش – ص- ض – ط – ظ- ع چهارشنبه مورخ 1400/07/07
– غ

 ف – ق – ک -گ – ل – م – ن – و - هـ - يشنبه مورخ 1400/07/10

2-  نتایج مربوط به سایر رشته هاي تحصیلي دانشگاه آزاد اسالمی )به جز رشته هاي 
تحصيلي پزشکي، دندان پزشکي، داروسازي و دامپزشکي( هم زمان از طریق درگاه 
اعالم می شود. متقاضیاني  آزاد اسالمی  و پذیرش دانشگاه  اطالع رسانی مرکز سنجش 
که هم در ردیف پذیرفته شدگان یکي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و هم در 
ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسالمي قرار مي گیرند، توجه داشته باشند که منحصراً 
مي توانند در یکي از کد رشته محل هاي قبولي ثبت نام نمایند؛ به عبارتي مجاز به ثبت نام 
در هر دو محل قبولي نیستند؛ در غیر این صورت، مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

3-  براي پذیرفته شدگان و همچنین آن دسته از متقاضیاني که فرم انتخاب  رشته اینترنتي 
خود را تکمیل نموده اند، ولي پذیرفته نشده اند، کارنامه علمي حاوي رتبه متقاضي در 
هر یک از کدرشته هاي انتخابي در بین متقاضیان کدرشته مزبور در سهمیه مربوط، با توجه 
به نمره کل وي در همان کدرشته و همچنین رتبه آخرین نفر پذیرفته  شده در هر یک 
از کدرشته هاي انتخابي و اطالعات مفید دیگر تا روز چهار شنبه مورخ 1400/07/07 در 

درگاه اطالع رساني این سازمان قرار داده خواهد شد. 
4-  تغییرات منعکس شده به این سازمان در خصوص وضعیت متقاضیان پس از اعالم 
نتایج اولیه، از قبیل: اصالح سوابق تحصیلي واصله از سوي وزارت آموزش و پرورش یا 
اعمال سهمیه از سوي ارگان هاي ذي ربط و ... در نتیجه نهایی ذي نفع اعمال گردیده است. 
ضمناً متقاضیان مي توانند هم زمان با انتشار کارنامه نتیجه نهایي )در تاریخ 1400/07/07( 

کارنامه نتیجه مرحله اول اصالح شده خود را نیز مشاهده نمایند.
ب( توضیح درخصوص معرفی شدگان مرحله دوم برای رشته های دارای شرایط خاص: 
كدهاي 11 و 17 )دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجایي(، 12 )دانشگاه 

شاهد(، 14 )دانشگاه علوم قضایي و خدمات اداري دادگستري(، 15 ) مدیریت 
بيمه اكو دانشگاه عالمه طباطبایي(، 18 )دانشکده غيرانتفاعي رفاه(، 19 )دكتري 
انقالب  پاسداران  بورسيه سپاه  )رشته های  تهران(، 20  دانشگاه  بيوتکنولوژي 
اسالمی(، 21 )دانشگاه شهيد مطهري(، 22 )رشته های بورسيه وزارت دفاع(، 23 
)دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ایران(، 24 )معارف اسالمي و ارشاد 
دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا »ع« مشهد(، 25 )رشته های بورسيه ارتش(، 26 
)رشته های بورسيه نيروي انتظامي(، 29 )رشته كارداني و كارشناسي فوریت هاي 
پزشکي و پيش بيمارستاني دانشگاه هاي علوم پزشکي(، 30 )دانشکده آموزش 
عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه-قم(، 31 )دانشگاه جامع امام حسين 
)ع(( و 32 )رشته های پذیرش صرفا براساس سوابق تحصيلی كاردانی بهداشت 

عمومی دانشگاه های علوم پزشکی(.
1- آن دسته از پذیرفته شدگاني که براي آنان به جاي کدرشته قبولي، یکي از کدهاي فوق 
اعالم شده، به منزله آن است که منحصراً در کدرشته مذکور نمره علمي الزم را دارا بوده و 

در ردیف معرفي شدگان یکي از کدرشته هاي مؤسسات مذکور قرار گرفته اند.  
2- آن دسته از پذیرفته شدگاني که، عالوه بر کدرشته قبولي اعالم شده )5 رقمي(، یکي 
از کدهاي دو رقمي فوق نیز در اعالم نتایج براي آنها مشخص گردیده است، توجه داشته 
 باشند که به دلیل داشتن نمره علمي الزم در اولویت قبل از رشته  قبولي اعالمی، در ردیف 

معرفي شدگان یکي از کدرشته هاي مؤسسه مذکور نیز قرار گرفته اند. 
3- متقاضیاني که براي آنان یکي از کدهای دو رقمی فوق اعالم شده، الزم است که بر اساس 
برنامه زماني که در اطالعیه  روز یکشنبه مورخ 1400/07/11 از طریق درگاه اطالع رساني 
این سازمان منتشر خواهد شد، براي مصاحبه به آدرس محل اعالم شده در اطالعیه مراجعه 
نمایند. بدیهي است که عدم مراجعه براي شرکت در مصاحبه و سایر مراحل گزینش 
رشته هاي مذکور، به منزله انصراف از رشته ذي ربط تلقي مي شود، و آن دسته از متقاضیاني 
که داراي کد قبولي دیگري هستند، مي توانند در کدرشته قبولي اعالم شده ثبت نام نموده و 
به ادامه تحصیل بپردازند. الزم به تأکید است آن دسته از متقاضیاني که در کد رشته قبولي 
دیگري نام آنان اعالم شده، در صورتي که در مراحل مصاحبه و گزینش شرکت نموده و 
پس از تأیید در ردیف پذیرفته شدگان نهایي رشته جدید قرار بگیرند، قبولي آنها در کدرشته 
اعالم شده قبلي )رشته اي که هم اکنون اعالم شده با کد 5 رقمی( باطل خواهد شد. 

ج( مدارك مورد نیاز براي ثبت نام از پذیرفته شدگان: 
هر یک از پذیرفته شدگان کدرشته هاي امتحاني )پذیرش با آزمون یا صرفاً بر اساس سوابق 
تحصیلي( مي بایست حسب مورد، مطابق جدول ذیل، مدارک الزم را براي ثبت نام در 

مؤسسه آموزش عالي محل قبولي تهیه و تحویل نمایند.
پرورش،  و  آموزش  وزارت  آموزش  کیفیت  پایش  و  سنجش  مرکز  اعالم  به  توجه  با 
پذیرفته شدگان می بایست با مراجعه به سامانه » تأیيدیه مدارک تحصيلی وزارت 
»سوابق  گزینه  انتخاب  با     https://emt.medu.ir:آدرس به  پرورش«  و  آموزش 
فارغ التحصیلی« اقدام به درخواست ارسال کارنامه فارغ التحصیلی و گواهی محل های 
تحصیل دوره دوم متوسطه )سه سال آخر( به دانشگاه محل قبولی نمایند و پس از ثبت 
اطالعات و پرداخت هزینه، کدپی گیری و تأییدیه پرداخت دریافت نمایند. پذیرفته شدگان 
می بایست در مرحله ثبت نام الکترونیکی در دانشگاه محل قبولی، کدپی گیری دریافت شده 
از سامانه »تأیيدیه مدارک تحصيلی وزارت آموزش و پرورش« را در محل مشخص 
شده در سامانه ثبت نام درج نموده و یا در مراجعه حضوری به واحد ثبت نام دانشگاه 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

اعالم نتایج پذیرفته شدگان نهایي رشته هاي مختلف تحصیلي دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي آزمون سراسري سال 1400  

)رشته هاي تحصیلي با آزمون و پذیرش صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی(
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 محل قبولی ارائه نمایند.کارشناسدانشگاه یا مؤسسه مي تواند پس از مراجعه به آدرس:
https://kemt.medu.ir  وارد شده، تأییدیه هاي دانشگاه یا مؤسسه خود را دریافت نماید. 
تبصره 1: برای فارغ التحصیالن شهریور سال 1395 و بعد از آن، نیازی به مراجعه حضوری 

به مدارس و مناطق آموزش و پرورش محل تحصیل خود نیست.
تبصره 2: فارغ التحصیالن خرداد 1395 و قبل از آن )نظام های آموزشی سالی واحدی، 
ترمی واحدی چهار و شش ساله متوسطه(، با کد پی گیری صادر شده از سامانه فوق، به 
همراه مدارک تحصیلی مورد نیاز برای ثبت نام که در این اطالعیه درج شده به ادارات 
آموزش و پرورش محل فارغ التحصیل خود مراجعه کرده، تا مسؤول سنجش آموزش و 
پرورش منطقه پس از بررسی و تأیید، مدرک تحصیلی را اسکن و در سامانه بارگذاری نمایند.

تبصره 3: پذیرفته شدگان عالوه بر اقدامات فوق،به سامانه تأیید تحصیلی وزارت آموزش و 
پرورش به آدرس: https://emt.medu.ir   مراجعه و درخواست تأییدیه تحصیلی نموده 

و اصل دیپلم را به دانشگاه محل قبولی ارائه نمایند.

مورد )دیپلم  یا مدرك  ردیف
توضیح و موارد بررسينوع مدركتحصیلي(

1-1

نظام  قدیم  آموزش  
متوسطه

- اصل  یا گواهي  مدرک تحصیلي دوره چهار ساله یا 
دوره شش ساله دبیرستان یا هنرستان با مهر و امضاي 
مدیر دبیرستان یا هنرستان با درج نوع دیپلم، بخش و 

شهرستان محل اخذ دیپلم.

- بخش  و شهرستان  محل   اخذ دیپلم، سال ما قبل و دو سال ماقبل 
دیپلم مي بایست  با سه سال تحصیل  مندرج  در فایل  یکسان باشد.

- تاریخ اخذ دیپلم در هر یک از رشته هاي  تحصیلي نیمسال اول  
باید حداکثر تا پایان 1400/06/31 و براي رشته هاي تحصیلي 
پذیرش براي نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ 1400/11/30 

باشد؛ در غیر این صورت، قبولي فرد »باطل« خواهد بود.
فایل  در  مندرج  دیپلم  عنوان  با  شده  ارائه  دیپلم  عنوان   -

اطالعات یکسان باشد.
2-1

- گواهي  تحصیلي  سال  ماقبل و دو سال   ماقبل دیپلم با 
درج  بخش  و شهرستان  محل تحصیل  با مهر و امضاي 

 مدیر دبیرستان یا  هنرستان.

3-1
- اصل گواهي یا کارنامه تحصیلي دیپلم نظام قدیم 
با قید معدل کتبي دیپلم با امضاء و ممهور به مهر 

دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.
- رشته هاي  تحصیلي  گزینش  صرفاً بر اساس  سوابق  تحصیلي  

)معدل  كتبي(

1-2

نظام آموزشي سالي 
واحدي یا ترمي  واحدي

- اصل مدرک یا گواهي پایان دوره پیش دانشگاهي با مهر 
و امضاي مدیر مرکز پیش دانشگاهي با درج رشته تحصیلي، 

از رشته هاي بخش و شهرستان محل اخذ مدرک پیش دانشگاهي. اخذ دوره پیش دانشگاهي در هر یک   تاریخ   -
پایان 1400/06/31  تا  حداکثر  باید  اول  نیمسال  تحصیلي 
باید  براي نیمسال دوم  براي رشته هاي تحصیلي پذیرش  و 
صورت،  این  غیر  در  باشد؛  تاریخ 1400/11/30  تا  حداکثر 

قبولي فرد » باطل » خواهد بود.
- بخش  و شهرستان  محل  اخذ مدرک  دوره   پیش دانشگاهي، 
اخذ دیپلم  و سال  ماقبل  از دیپلم  مي بایست با سه  سال تحصیل 

مندرج در فایل یکسان باشد.

2-2
- اصل  مدرک   یا گواهي   دیپلم   متوسطه   نظام  آموزشي ترمي 
واحدي/ سالي واحدي با مهر و امضاي مدیر دبیرستان  یا 

هنرستان با درج بخش و شهرستان  محل اخذ مدرک.

3-2
- اصل  مدرک  یا گواهي  سال  ما قبل  دیپلم  با مهر و 
امضاي مدیر دبیرستان  یا هنرستان  با درج بخش و 

شهرستان  محل اخذ مدرک.

4-2

- اصل کارنامه تحصیلي دیپلم متوسطه  نظام  آموزشي 
ترمي واحدي / سالي واحدي )ریاضي  فیزیک، علوم 
تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي( در هر 
یک  از سال هاي 1384 به بعد با امضاء و مهر دبیرستان 

یا سازمان آموزش و پرورش.

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

5-2
- اصل کارنامه تحصیلي دوره پیش دانشگاهي )ریاضي 
معارف  و  علوم  انساني،  علوم  علوم تجربي،   فیزیک، 
اسالمي و هنر( از سال 1391 با امضاء و مهر دبیرستان 

یا سازمان آموزش و پرورش

1-3

نظام آموزشي جدید
)3-3-6( 

- اصل  مدرک   یا گواهي   دیپلم متوسطه )پایه دوازدهم 
نظام جدید آموزشي جدید( با درج بخش و شهرستان 

 محل اخذ مدرک.
- کارنامه تحصیلي سه سال آخر دبیرستان )پایه دهم 

تا دوازدهم( 

از  یک   هر  در  دوازدهم  پایه  تحصیلي  مدرک  اخذ  تاریخ   -
رشته هاي تحصیلي براي نیمسال اول باید حداکثر تا پایان 
براي  پذیرش  تحصیلي  رشته هاي  براي  و   1400/06/31
نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ 1400/11/30 باشد؛ در غیر 

این صورت، قبولي فرد« باطل » خواهد بود. 
- بخش  و شهرستان  محل  اخذ مدرک  تحصیلي پایه هاي دهم  
تا دوازدهم، مي بایست  با سه  سال تحصیل  مندرج در  فایل  

یکسان باشد.

2-3

3-3

4
دانشجویان:

اخراجي آموزشي یا 
انصرافي دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي

- اصل فرم انصراف از تحصیل

دوره  انصرافي  دانشجوي  یا  آموزشي  اخراجي  -دانشجویان 
روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي حداکثر تا تاریخ 
گواهي  و  تحصیل  از  انصراف  فرم  است  الزم   1399/12/25
امور  کل  اداره  و  دانشگاه  شده  تأیید  کامل  حساب  تسویه 
– ص 72-   2 شماره  )فرم  نمایند.  ارائه  داخل  دانشجویان 

دفترچه راهنمای ثبت نام(

5
دارندگان مدرك  

دوره  معادل کارداني  در  دانش آموختگي  گواهي  یا  مدرک  اصل   -
معادل.

نامه  و   1394/8/26 مورخ  جلسه 771  مصوبه  اساس  بر   -
شماره 99/5714/دش مورخ1399/4/30 شورای عالی انقالب 
فرهنگی، همۀ دارندگان مدرک معادل که طی سال های1377 
از  مورد  حسب  یافته اند،  راه  مذکور  دوره های  به   1381 تا 
تسهیالت مصوبه شماره 2/77633 مورخ 1392/5/28 برای 

ادامه تحصیل در مقاطع رسمی باالتر برخوردار می شوند.

6
دارندگان  مدرك 

کارداني دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي

- اصل یا گواهي مدرک دوره کارداني )فوق دیپلم(.

- تاریخ اخذ مدرک  کارداني براي رشته هاي تحصیلي نیمسال 
رشته هاي  براي  و   1400/07/30 پایان  تا  حداکثر  باید  اول 
تاریخ  تا  حداکثر  باید  دوم  نیمسال  براي  پذیرش  تحصیلي 
براي  وظیفه  نظام  وضعیت  بودن  مشخص  و   1400/11/30
آقایان باشد؛ در غیر این صورت، قبولي فرد »باطل« خواهد بود.

7
 دارندگان  مدرك 

کارداني  گروه  آموزشي 
پزشکي

- پایان   طرح  نیروي  انساني  تاریخ 1400/06/31 )فارغ التحصیالن 
پذیرفته شدگان  رشته هاي  پزشکي(  آموزش  گروه  رشته هاي 
براي  رشته هاي    1400/11/30 نیمسال  اول  یا  تحصیلي 

تحصیلي پذیرش براي  نیمسال  دوم باشد.

8
دارندگان مدرك 
کارداني پیوسته و 

ناپیوسته نظام جدید

- اصل  یا گواهي  مدرک  کارداني  پیوسته  آموزشکده هاي 
فني  و حرفه اي، دانشگاه جامع  علمي – کاربردي یا 

دانشگاه آزاد اسالمي.
سوم  و  دوم  اول،  سال  تحصیلي  گواهي  یا  اصل   -
دبیرستان یا هنرستان با مهر و امضاي مدیر دبیرستان  یا 

هنرستان با درج بخش و شهرستان  محل اخذ مدرک.
- مدرک کارداني پیوسته بدون شرط معدل به جاي 
مالک  پذیرفته شدگان  پیش دانشگاهي براي  مدرک 

عمل  و قابل قبول است.

- با قید تاریخ اخذ مدرک  کارداني براي رشته هاي تحصیلي نیمسال 
اول باید حداکثر تا پایان 1400/07/30 و براي رشته هاي تحصیلي 
پذیرش براي نیمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ 1400/11/30 باشد؛ 

در غیر این صورت، قبولي فرد »باطل« خواهد بود. 

- بخش  و شهرستان  محل  اخذ سال تحصیلي اول، دوم و سوم 
 مي بایست با سه  سال ذکر شده در فایل یکسان  باشد.

و  فني  رشته هاي  جدید  نظام  دیپلم  معدل كل  بررسي   -
حرفه اي یا کاردانش براي پذیرفته  شدگان  رشته هاي  تحصیلي  
مدرک  داراي  که  تحصیلي  سوابق  اساس  بر  صرفاً  پذیرش 

پیش دانشگاهي یا کارداني هستند.
- دیپلمه هاي  فني مشمول سوابق نمي شوند.

مورد )دیپلم  یا مدرك  ردیف
توضیح و موارد بررسينوع مدركتحصیلي(

دارندگان مدرك حوزي9
ارائه موافقت نامه رسمي و بدون قید و شرط مدیریت 
حوزه هاي علمیه یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان 

یا اصفهان.

بر اساس مصوبه جلسه 368 مورخ 1374/11/3 شوراي انقالب 
فرهنگي، دارندگان مدرک حوزوه علمیه فقط در صورت دارا 
دوره  در  مي توانند  پیش دانشگاهي  یا  دیپلم  مدرک  بودن 

کارشناسي پیوسته ادامه تحصیل دهند.

ساالنه  یاموافقت رسمي وبدون کارمندان دولت10 مرخصي   حکم   اصل  
---------------- قیدوشرط.

گواهي اشتغال11
تصویر حکم کارگزیني براي کارکنان رسمي، پیماني، 
شاغالن  و بازنشستگان  وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و 
فناوري  و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي و سایر 

مؤسسات آموزشي تابعه وزارتخانه هاي مذکور.
----------------

سهمیه مناطق محروم12

انتخاب  دفترچه هاي  در  مندرج  کدرشته هاي 
رشته تحصیلي:

- علوم  ریاضي  و فني )صفحات 126 تا 130( 
- علوم  تجربي )صفحات 175 تا 177(
- علوم انساني )صفحات 101 و 104(

- هنر )صفحات 49 و 50( 
- زبان هاي خارجي )صفحات 71 و 72( 

- پذیرفته شده مي بایست حسب مورد و با توجه به کد قبولي 
بومي یکي از استان هاي: ایالم، بوشهر، چهارمحال و بختیاري، 
و  کرمانشاه،  کهگیلویه  کردستان،  بلوچستان،   و  سیستان 
بویراحمد، لرستان و هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در صفحه 
21 دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالي )شماره 2(  باشد.

13

سهمیه  متقاضیان مناطق 
درگیر بالیاي طبیعي   و 

سایر مصوبات
استان هاي آذربایجان 

شرقي و غربي،خراسان 
شمالي، خوزستان، 
سمنان، سیستان و 

بلوچستان، کهکیلویه و 
بویر احمد، گلستان و 

لرستان 

انتخاب  دفترچه هاي  در  مندرج  کدرشته هاي 
رشته تحصیلي:

- علوم ریاضي و فني )صفحات 130 تا 138(
- علوم تجربي )صفحات 177 تا 185(
- علوم انساني )صفحات 104 تا 112(

- هنر )صفحات 50 و 51(
- زبان هاي خارجي ) صفحه 72( 

- بومي یکي از بخش هاي شهرستان هاي ذي ربط.
- محل اقامت یا محل اخذ مدرک تحصیلي سال دوازدهم 
یا   )6-3-3 آموزشي  جدید  )نظام  دهم  یا  یازدهم  یا 
 پیش دانشگاهي یا دیپلم یا ماقبل دیپلم )نظام آموزشي سالي 
واحدي یا ترمي واحدي( در یکي  از بخش ها یا شهرستان هاي 

ذي ربط  باشد.
- ارائه گواهي تأیید محل سکونت ازسوي فرمانداري ذیربط 

)نمونه فرم صفحه 39(

14

سهمیه متقاضیان 
شهرستان هاي جنوب 

استان کرمان )جیرفت، 
عنبرآباد، کهنوج، رودبار، 

قلعه گنج و منوجان( و 
شهرستان بشاگرد در 

استان هرمزگان

 22 و   21 صفحات  توضیحات  مشمول  متقاضیان 
دفترچه راهنماي انتخاب رشته

ارائه گواهي اخذ مدرک تحصیلي سه سال آخر و همچنین 
محل تولد در یکي از شهرها )یا بخش هاي( مذکور

سهمیه بهیاران15

- معرفي نامه  مبني بر داشتن  3  سال  خدمت،  اعم از 
دولتي  یا  غیردولتي  به عنوان بهیار در استان محل 
خدمت اشتغال با تأیید دفتر پرستاري محل خدمت.
- ارائه مدرک دیپلم کامل متوسطه بهیاري نظام قدیم 
)چهارساله( یا نظام جدید 3-3-6 )سه ساله( یا دیپلم 
بهیاري نظام سالي واحدي یا ترمي واحدي  به  همراه 
و  آموزش  وزارت  تأیید  مورد  پیش دانشگاهي  مدرک  

پرورش حداکثر تا تاریخ 1400/06/31

- رشته تحصیلي قبولي: کارشناسي پیوسته رشته پرستاري. 
- سایر شرایط و ضوابط در صفحه 27 دفترچه راهنمای ثبت 

نام درج گردیده است.

16

سهمیه 30% دانشجوي 
بومي از محل اصالح 

قانون عدالت آموزشي، 
مصوبه سال 1392 مجلس  

محترم  شوراي  اسالمي

ارائه مدرک دلیل بر بومي بودن با توجه به محل قبولي  
تا  در صفحات 144  مندرج  تحصیلي  رشته هاي  در 
174 دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه آزمایشي 

علوم تجربي

- اخذ تعهد خدمت بصورت محضري مبني بر سه برابر طول 
مدت تحصیل از پذیرفته شده.

17

تمامي  پذیرفته  شدگان 

-------------------- اصل شناسنامه به انضمام 1 نسخه تصویر از تمام صفحات آن

-------------------- اصل کارت ملي به انضمام یک برگ تصویر پشت و روي آن18

-------------------- سه  قطعه  عکس  تمام رخ  4×3 تهیه  شده  در سال جاري19

بودن( 20 بیمه )در صورت دارا  - اصل  و کپي دفترچه 
-------------------اعم از خدمات درماني، تأمین اجتماعي، ارتش و...

- باید واجد شرایط  عمومي  قید شده  در دفترچه راهنماي -------------------21
ثبت نام و شرکت در آزمون )شماره 1( باشند.

تمامي  پذیرفته  شدگان 22
- با توجه  به  یکي از بند هاي مندرج در صفحات 20 تا 22 - مدرک   وضعیت  نظام  وظیفه.)برادران(

دفترچه راهنماي ثبت نام وشرکت درآزمون )شماره 1(

23
برخورداري از توانایي 
جسمي الزم متناسب با 

رشته قبولي
-------------------

حرفه اي  مطلوب  فعالیت  در  مؤثر  غیر  عضو  جداول  نقص   -
گروه هاي آزمایشي پنجگانه در صفحه 1 بخش پیوست ها درج 
قالب  در  پیوست  بخش  که  است  ذکر  به  الزم  است.  گردیده 
 یک فایلpdf  در درگاه اطالع رسانی این سازمان به نشاني:

 www.sanjesh.org  قابل مشاهده و دریافت مي باشد.

نکات مهم:
1- با توجه به برگزاري امتحانات جبراني دوره پیش دانشگاهي )براي نظام آموزشي سالي 
واحدي یا ترمي واحدي( یا پایه دوازدهم )براي نظام آموزشي 3-3-6( در نیمه دوم شهریور 
ماه، در صورتي که پذیرفته شدگان در زمان ثبت نام موفق به ارائه گواهي فراغت از تحصیل 
نگردند، از آنان تعهدي مبني بر ارائه گواهي فارغ التحصیلي تا تاریخ  1400/06/31 اخذ 
خواهد شد. بدیهي است که در صورت عدم ارائه گواهي مذکور تا تاریخ 1400/7/30 قبولي 

آنان لغو مي گردد. 
2- اسامي پذیرفته شدگان رشته هاي تحصیلي دانشگاه اطالعات و امنیت ملي امام باقر 
)ع( در درگاه اطالع رساني این سازمان اعالم نخواهد شد و با پذیرفته شدگان براي انجام 

مراحل ثبت نام از سوی دانشگاه مذکور هماهنگي الزم به عمل خواهد آمد. 
3- اسامي پذیرفته شدگان رشته هاي تحصیلي دانشگاه امام صادق )ع( متعاقباً از طریق 

درگاه اطالع رساني این سازمان اعالم خواهد شد.
4- به استناد نامه شماره 3/818014 مورخ 1400/04/23 معاونت پژوهش و فناوری 
وزارت علوم تحقیقات و فناوری به اطالع متقاضیان می رساند که این معاونت در نظر 



5 مهرماه 1400، سال بیست و ششم ، شماره 1226 

دارد در راستای حمایت از حوزه های علوم پایه و کمک به جذب استعدادهای برتر آزمون 
سراسری در رشته های مربوط، از رتبه های کشوری زیر 500 آزمون سراسری و برندگان 
مدال جهانی المپیادهای علمی دانش آموزی، در صورت ورود به رشته های علوم پایه، شامل 
حوزه های ریاضی، زیست شناسی، فیزیک، شیمی و زمین شناسی، با اعطای بورسیه به 
مبلغ ماهیانه 10 میلیون ریال به مدت یک سال و سپس به مدت سه سال با شرط کسب 

رتبه برتر در طی اشتغال به تحصیل، حمایت نماید.
د( برخی از اصالحات مربوط به دفترچه های راهنمای انتخاب رشته:

1- در گروه آزمایشی علوم تجربی پذیرش کدرشته محل )37654( شیمی کاربردی 
دانشگاه تبریز ، از نیمسال اول به نيمسال دوم تغییر یافت.

2- در گروه های آزمایشی علوم تجربی و علوم انسانی جنس پذیرش کدرشته محل 
)37712( مدیریت بیمه و کدرشته محل )37713( مدیریت صنعتی دانشگاه گنبد )محل 

تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر(، از )زن و مرد( به فقط زن تغییر یافت.
3- در گروه آزمایشی علوم انسانی کدرشته محل )37128( مردم شناسی دانشگاه ایالم 

حذف شده و پذیرش ندارد.
4- نام »دانشگاه پیام نور استان اصفهان – واحد مبارکه« به »دانشگاه پیام نور استان 

اصفهان- مركز مبارکه« تغییر یافت.
5- نام رشته » اقتصاد کشاورزی« به »مهندسی اقتصاد کشاورزی« تغییر یافت.

6- نام رشته » ترویج و آموزش کشاورزی پایدار« به » مهندسی ترویج و آموزش 
کشاورزی پایدار« تغییر یافت.

7- نام رشته » علوم دامی « به » مهندسی علوم دامی« تغییر یافت.

8- نام رشته » گیاه پزشکی « به » مهندسی گیاه پزشکی« تغییر یافت.
9- نام رشته » مدیریت آموزشی« به » مدیریت آموزشی )با رویکرد آموزش سازمانی(« 

تغییر یافت.
هـ(  نحوه ارسال درخواست یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش 

کشور:
شيوع  از  منظور جلوگيری  به  متقاضيان  حضوری  پذیرش  به عدم  توجه  با 
ویروس كرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواست ها به صورت الکترونیکی، 
متقاضیان، در صورت داشتن هر گونه سؤال یا اعتراض به مندرجات کارنامه نتایج نهایی 
الکترونیکی  خدمات  پیشخان  سیستم  1400/07/14 به  تاریخ  تا  می توانند حداكثر 
آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعه  به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
کرده و درخواست خود را به همراه مستندات الزم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، 
برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود و متقاضیان 
می توانند پس از دریافت شماره و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه، به پرتال رهگیری 
الکترونیکی مکاتبات به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد شده و از آخرین 
وضعیت درخواست خود مطلع شوند. به مواردی كه از طریق دیگری یا بعد از تاریخ 
1400/07/14 به این  سازمان واصل شود، به هيچ وجه ترتيب اثرداده نخواهد شد.
ضمناً متقاضيان، در صورت لزوم، مي توانند سؤال یا سؤاالت خود را با بخش 
پاسخگویي اینترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و یا در روزها و ساعات 

اداري با شماره تلفن: 42163-021  مطرح نمایند.
 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

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

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

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

P آشنایی با پرسش های چهار گزینه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛

P ممارست و تمرین در مدیریت زمان؛
P کاهش تدریجی استرس و هیجانات ناشی از آزمون؛

P آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصیلی.
شروع  زمان  ضمنًا  است.  زیر  جدول  شرح  به  آزمون ها  زمان بندی  نحوه 

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

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم :
شرکت تعاونی خدمات آموزشی، با بررسی های همه جانبه و دریافت نظرات مشاوران، 
مجموعاً  را  آزمایشی  آزمون های  مجموعۀ  آموزشی،  مراکز  محترم  مدیران  و  دبیران 

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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در چهارده نوبت برای سال تحصیلی 1400-1401 طراحی نموده است. دو نوبت از 
آزمون های آزمایشی به صورت تابستانه، هشت نوبت از آزمون های آزمایشی به صورت 
مرحله ای و چهار نوبت از آزمون های آزمایشی به صورت جامع برگزار خواهد شد تا 
ارزیابی  با  داوطلبان شرکت کننده درآزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم، 
کاماًل علمی و استاندارد، از وضعیت علمی و تحصیلی خود شناخت پیدا کرده و در هر 

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

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

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

پایۀ  درسی  کتاب  های  مطالب  به  دقیق  تر  نگاه  و  بررسی  آزمون  ها،  این  کلی  هدف 
است.  آموزان در طول سال تحصیلی  دانش  پیشرفت تحصیـلی  ارزیابی  و  دوازدهم 
در این میان، آزمون ویژه ای )آزمون مرحلۀ 5( 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 برگزارخواهد شد و 
طبق آن، آمادگی دانش آموزان براساس پرسش  های چهارگزینه  ای استاندارد مرتبط 

با مطالب این نوبت تحصیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.   
آزمون های جامع: از ابتدای سال 1401 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
1401، چهار نوبت آزمون آزمایشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات 
و ویژگی های منحصر به فرد و مکمل یکدیگر برگزار می شود و در آزمون جامع نوبت 

اول، تنها دروس پایه دهم و یازدهم، از داوطلبان آزمون گرفته می  شود.
زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي 
آزمایشی سنجش: )در صورت مهیا شدن شرایط برگزاری آزمون به صورت حضوری(

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

آزمون به صورت حضوری(.
دوازدهم، در  سنجِش  آزمایشی  از آزمون های  نوبت  هر  نتایج  کارنامه 
به  شرکت  اینترنتی  سایت  طریق  از  آزمون  هر  برگزاری  روز  همان  بعدازظهر 
دانش آموزان  اطالع  به  منتشر می گردد. ضمناً    www.sanjeshserv.ir نشانی: 
و  مصوبات  آخرین  اساس  بر  آزمایشی،  آزمون های  کل  نمره  محاسبه  که  می رساند 
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.
شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

با توجه به درخواست دانش آموزان، متقاضیانی که کلیه مراحل آزمون های مرحله ای 
)8 مرحله( و جامع )4 نوبت( را به صورت یکجا ثبت نام نمایند نیز می توانند از تخفیف 

20درصدی ثبت نام بهره مند گردند.
با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 

گردیده است تا دانش آموزان عزیز، در صورت تمایل، بتوانند آزمون های سنجِش دوازدهم 
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 که 
هر یک مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها، دانش آموز را گام به گام آماده تر 
می نماید، لذا توصیه می شود که دانش آموزان عزیز، در کلیۀ آزمون های مرحله ای و 

جامع،  به طور یکجا ثبت نام نمایند.
الزم به ذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هزینه های ثبت نام، برای اطالع دانش آموزانی 
که مایل به انتخاب آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم به صورت تلفیقی هستند، 
اینترنتی ثبت نام آزمون ها )www.sanjeshserv.ir( درج شده است. در سایت 
بهتر است کلیه مراحل  از تخفیف،  برای استفاده  شایان  ذکر است که دانش آموزان 
آزمون )8 مرحله و 4 نوبت جامع( را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از تعداد 

آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم، از تخفیف20 درصدی نیز بهره مند شوند.
توجه فرمایید 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:
پرداخت اینترنتی: دانش آموزان عالقه مند به شرکت در آزمون هاي آزمایشی سنجش، 
در سراسر کشور مي توانند، با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و مراجعه 
به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت 

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

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

13:30 الی 16:00.
ثبت نام گروهی از طریق 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 همکار، مي توانند، در صورت 
داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 با 

شماره تلفن های 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمایند.
نکات مهم:

1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله 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 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، امکانی فراهم گردیده است 
)تهران و شهرستان ( و همچنین مراکز  برای کلیه داوطلبان سراسر کشور  نام  تا ثبت 
آموزشی و دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش، در صورت تمایل، به 
صورت تلفنی با شماره: 88321455-021 نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام نمایند. 

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

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

گام دوم: تکمیل 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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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 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 مدارک مورد نياز براي شركت 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 بيان 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 – 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 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– تذكرات 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



  5 مهرماه 1400    سال بیست و ششم ، شماره 26   


