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برتمام مسلمانان تسلیت باد

تاریخ برگزاريتاریخ ثبت نامنام آزمون

)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 

پندارهای واهی و مجازی را 
جایگزین حقیقت نکنیم !

با حضور رئیس جمهور:

مراسم آغاز سال تحصیلی 
دانشگاه ها امروز برگزار می شود

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

 اصالحات و تغییرات مجموعه هاي امتحاني در 

آزمون کارشناسي  ارشد ناپیوسته سال 1401

امیر مهدی زلفی، رتبة یک کشوری گروه آزمایشی علوم انسانی در آزمون سراسری سال 1400 :

رتبة یک ، مبتکر سیستم نوینی برای درس خواندن نیست !

داوطلبان آزمون سراسری

 و نقش مدرسه درموفقیت آنها

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اصالحات و تغییرات 

مجموعه هاي  امتحاني

در آزمون ورودي نیمه 

)Ph.D( متمرکز دکتري 

 سال 1401
خصوص  در   1400/06/10 مورخ  اطالعیه  انتشار  پیرو 
يک  هر  دروس  ضرايب  و  امتحاني  مواد  رشته ها،  اعالم 
از مجموعه هاي امتحاني آزمون ورودي نيمه متمركز 
متقاضیان  اطالع  به   ،1401 سال   )Ph.D( دكتري 
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 
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حقیقت کدام است و َمجاز کدام؟ کدام يک ما را به مقصد 
رهنمون مي شود؟  است،  دانشگاه  به  ورود  اصلي مان، که 
آيا حجم گستردة تبلیغات راديو و تلويزيوني و همین طور 
حقیقت  به  را  ما  »مجازي«،  يا  سايبري  نامحدود  فضاي 

مي رساند يا اينکه از راه به بي راهه مي کشاند؟!
تنها  دست،  اين  از  ديگري  پرسش هاي  و  پرسش ها  اين 
بخش ناچیزی از »چون و چرا«هاي بي شماري هستند که 
هر داوطلب در مرحلة آغازين ورود به دانشگاه، که شرکت 
در آزمون سراسري است، با آنها روبرو مي شود، و معموالً 
اين »چون و چرا«ها  قانع کنندة   به پاسخ  آنکه  از  پیش 
دست پیدا کند، اين مؤسسات متعدد آمادگي برای کنکور 
مرتبط  مجازي  فضاهاي  حداکثري  اشغال  با  که  هستند 
را محاصره  روان وي  و  آزمون سراسري، ذهن و جان  با 
مي کنند و راه هرگونه تفکر صحیح و غیر هیجاني را بر 
او مي بندند و تا داوطلب به خود بجنبد، مي بیند که در 
يک جّو سرسام آور، تبلیغات رنگارنگ مؤسسات ياد شده، 
وي را به تسلیم وادار کرده اند؛ تسلیمي که هیچ گونه راه 
نجاتي در آن يافت نمي شود و داوطلب را مجبور مي کند 
که با پرداخت هزينه هاي بسیار مادي و معنوي و آرامش 
و آسايش ذهني خود، تا آخرين ايستگاه با آنها همراهي 
کند و در نهايت، نتیجه دلخواهي هم از اين همراهي همه 

جانبه به دست نیاوَرد.
ورود  راه  آيا  است؟  چنین  امر  حقیقت  آيا  راستي  به 
همه  آيا  مي گذرد؟  مؤسسات  اين  از  دانشگاه  به 
الزاماً در اين مؤسسات حضور  پذيرفته شدگان دانشگاه ها 
يافته اند؟ آيا نفرات برتر کنکور همگي در اين مؤسسات و 
دوره هاي آموزشي آنها حضور داشته اند يا عکس و نامشان 
اين  تبلیغات  در  دوره ها  اين  در  آنها  سابقه حضور  بدون 
مؤسسات قرار گرفته است؟! فراتر از اين موضوع، آيا ورود 
به دانشگاه، کلید خوشبختي است؟ يعني آيا اگر داوطلبي 
شود،  پذيرفته  ديگري  آزمون  هر  يا  سراسري  آزمون  در 
باز  او  روي  به  سعادت  و  بهروزي  و  خوشبختي  درهاي 
مي شود و در زندگي آينده اش ديگر با هیچ مشکل مهمي 
آرزوهاي خود  و  آمال  به سرچشمه  و  نخواهد شد  روبرو 
در  او  از  بدشانس تر  اين صورت،  غیر  در  و  خواهد رسید 
میان بیش از هفت میلیارد انساني که روي اين کره خاکي 

زندگي مي کنند، کسي نیست؟!
پي  در  که  پرسش هايي  و  گفته شد  باال  در سطور  آنچه 
مدت هاست  که  مي دهد  خبر  تلخي  حقیقت  از  آمد،  آن 
گريبان جامعه دانش آموزي و دانشجويي و در يک عبارت 
»نسل جوان« ما و خانواده هاي آنها را گرفته است، و از 
قرائن معلوم، در آينده نزديک هم قصد ندارد دست از سر 
اين نسل بردارد و همچنان به پیش مي تازد و روز به روز 

اين چنین  و  فربه تر مي شود،  پیشین،  روز  با  مقايسه  در 
است که وسیله اي با عنوان »کنکور«، که روزگاري، ابزار 
بزرگتري  هدف  به  رسیدن  براي  اتکايي  قابل  و  کارآمد 
به  دسترسي  منظور  به  عالي  تحصیالت  به  ورود  يعني 
به خلق  عالمانه  و مقدس تري چون خدمت  واالتر  هدف 
خدا بود، از جانب تجارت پیشگان، به پیش پا افتاده ترين 
به سبک  براي سودجويي  عرصه اي  و  دچار شده  وجهي 

جديد گرديده است.
از  ما  مورد سؤال  اساسي  نکته  بگذريم،  که  بحث  اين  از 
به  فعالیت  مجوز  اعطاي  و  تبلیغات  امر  دست اندرکاران 
به صالحیت  آيا  که  است  اين  کنکور،  پرشمار  مؤسسات 
مؤسسات  اين  تبلیغ  محتواي  و سالمت  و صحت  علمي 
نحوه  به  اندازه  از  بیش  دادن  میدان  با  آيا  انديشیده ايم؟ 
فعالیت و اغواگري برخي از مؤسسات، با دست خود اين 
ذهنیت را در فکر و انديشه فرزندانمان نهادينه نمي کنیم 
و  زندگي  پايان  مفهوم  به  کنکور،  در  نشدن  پذيرفته  که 
فرجام کار ماست و قبول شدن در آن يعني تمام زندگي 
و روي آوردن خوشبختي به خانه و کاشانه ما؟ آيا با حجم 
باال و محیرالعقول اين تبلیغات، اصاًل جاي تفکر به مسائل 
واالي زندگي در ذهن دانش آموزان ما، که در آغاز جواني 
تنها  نکته فکر کنند که  اين  به  تا  باقي مي ماند  هستند، 
راه خوشبختي، ورود به دانشگاه نیست و چه بسا افرادي 
بوده اند و هستند که، حتي بدون داشتن تحصیالت عالي، 
هم به لحاظ مادي و هم از نظر معنوي، به درجات بااليي 
رسیده اند و به امر مقدس خدمت به خلق خدا پرداخته اند.
از سوي ديگر، آيا به اين مسأله نیز انديشیده ايم که چرا 
بايد طوري فرزندانمان را تربیت کنیم که شیرازه ذهني 
آنها با يک »نه« شنیدن و ناکامي هنگام ورود به جامعه 
)که اين مسأله مي تواند قبول نشدن در کنکور، نرسیدن 
يا دير رسیدن به هر چیز مطلوب  و مشروع ديگري نیز 

باشد( از هم فرو پاشد؟
دست،  اين  از  ديگر  پرسش  ده ها  و  پرسش ها  اين 
ما حضور  انديشه همه  و  در ذهن  که  است  دغدغه هايي 
دارد و شیوه عملکرد برخي از مؤسسات، آنها را از ذهن بر 
لب جاري مي سازد و همگان، به ويژه نهادهاي مسؤول، را 
به اين نکته فرا مي خواند که: داوطلبان ورود به مراکز و 
مؤسسات آموزش عالي را دريابید و نگذاريد  که اين گونه 
با  خود،  خیال پردازانه  و  رويايي  تبلیغات  با  مؤسسات 
برابر عطِش  به جاي »آب« در  را  وارونه سازي، »سراب« 
جوشان اين جوانان عزيز به آنها تعارف کنند و »پندارهاي 
جايگزين  و  جانشین  آنان  ذهن  در  را  مجازي  و  واهي« 
اقدام  امروز  حقايق و واقعیت هاي زندگي روزمره نمايند. 

کنید که فردا خیلي دير است.

پندارهای واهی و مجازی را جایگزین حقیقت نکنیم !

حضرت امام حسن عسکري )ع( فرمودند: 
هیچ عزيزي حّق را رها نکند، مگر آنکه ذلیل 
گردد، و هیچ ذلیلي به حّق نیاويزد، مگر آنکه 

عزيز شود. 

عهدة  بر  پروردگارش  آنچه  که  کسی  خوشا 
و  است،  داده[  ]انجام  پرداخته  نهاده،  وی 
در سختی اش با شکیبايی ساخته، و به شب 
ديده بر هم ننهاده، و چون خواب بر او چیره 
بالین  را  دست  وکف  خفته  زمین  بر  شده، 
بازگشت  روِز  بیم  از  که  در جمعی  داده  قرار 
و  است  بیدار  به شب  ]قیامت[، ديده هايشان 
پهلوهايشان از خوابگاه بر کنار، و لب هايشان 
به ياد پروردگار، و گناهانشان زدوده است از 

آمرزش خواستن بسیار. 

حضرت امام مهدي )عج( فرمودند:
هیچ چیز مانند نماز، بیني شیطان را به خاک 

نمي مالد.
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با حضور رئیس جمهور:

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها 

امروز برگزار می شود

مراسم نمادين آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی، امروز با حضور رئیس جمهور در دانشگاه 

تهران برگزار می شود. 
اين مراسم، امروز دوشنبه 19 مهر ماه، با حضور آيت اهلل 
دانشگاه  امینی  عالمه  تاالر  جمهور، در  رئیس  رئیسی، 

تهران برگزار می شود.
 سال گذشته، به دلیل شیوع ويروس کرونا، اين برنامه 
اما  شد،  برگزار  تهران  دانشگاه  در  مجازی  صورت  به 
دانشگاه  در  حضوری  صورت  به  جمهور  رئیس  امسال 

حضور پیدا می کند.
مؤسسات  و  دانشگاه ها  تحصیلی  سال  آغاز  مراسم  در 
محدودی  تعداد  پزشکی،  آموزش  و  عالی  آموزش 
بهداشت،  وزارت  و  علوم  وزارت  حوزه  دو  مسؤوالن  از 
استادان و دانشجويان دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی 

تهران حاضر خواهند بود.
رعايت  با  برنامه  اين  بهداشت،  وزارت  تأکید  اساس   بر 
محدودی  تعداد  حضور  با  و  بهداشتی  پروتکل های 
و  تهران  دانشگاه  دو  رؤسای  و  می شود  برگزار  افراد  از 
علوم پزشکی تهران و وزرای علوم و بهداشت، از جمله 

سخنرانان اين مراسم خواهند بود.
از  نمايندگی  به  استاد  يک  امسال،  مراسم  در  ضمناً 
استادان دانشگاه ها، و يک دانشجو نیز به نمايندگی از 
سخنرانی  جمهور  رئیس  حضور  در  کشور  دانشجويان 
رئیس  مراسم،  پايان  در   آن،  از  پس  و  کرد  خواهند 

جمهور به ايراد سخنرانی می پردازد.
و  دانشگاه ها  تحصیلی  سال  آغاز  مراسم  در  همچنین 
نفر   26 حدود  پزشکی،  آموزش  و  عالی  آموزش  مراکز 
از کنکوری های برتر در وزارتخانه های علوم و بهداشت 
و همچنین برترين های شاهد و ايثارگر با حضور رئیس 

جمهور مورد تقدير قرار خواهند گرفت.

از سوی وزارت بهداشت:

سامانه ثبت اعتراضات درباره اینترنت 

رایگان دانشجویی راه اندازی شد
سامانه »ثبت اعتراض برای اينترنت رايگان دانشجويی« 
راه اندازی شد و دانشجويان جديدالورود نیز می توانند 

اعتراض خود را در اين سامانه ثبت کنند. 
بهداشت  وزارت  دانشجويان  صنفی   شورای 
دريافت  برای  اعتراض  »ثبت  کرد: سامانه  اعالم 

آدرس:  بــه  دانشجـويــی«  رايــگــــان   اينتــرنــت 
 https://ictgifts.ir/UniversityStudents/Complain
در دسترس است و دانشجويان جديدالورود دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی و پزشکی نیز می توانند اعتراض 

خود را در اين سامانه ثبت کنند.
ملی  کد  اطالعات  که  صورتی  در  اساس،  اين  بر 
دريافت  برای  اعتراض  »ثبت  سامانه  دانشجويان در 
اينترنت رايگان دانشجويی« ثبت نشده است، دانشجويان 
می توانند، به منظور پی گیری موضوع، اطالعات تکمیلی 
خود را در لینک اين سامانه وارد کرده تا پس از بررسی 

و اخذ تأيیديه، به نهاد متولی ارسال شود.
برای  اعتراض  ثبت  امکان  اينکه  توجه  قابل  نکته 
اينترنت  دريافت  برای  »اعتراض  در سامانه  دانشجويان 

رايگان دانشجويی« صرفاً برای يک بار وجود دارد.
ضمناً اگر کد ملی دانشجويان جديدالورد دانشگاه ها در 
رايگان  اينترنت  دريافت  برای  »اعتراض  سامانه 
دانشجويی«  ثبت نشده است و اين دسته از دانشجويان 
می توانند  ندارند،  را  رايگان  اينترنت  ثبت نام  امکان 
درخواست اعتراض خود را در سامانه مذکور ثبت کنند.

از دیروز آغاز شده است:

ثبت نام آزمون زبان دکتری پیام نور 

رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور، با اعالم 
اينکه ثبت نام سی و هفتمین دوره آزمون زبان دکتری 
اين  است، گفت:  آغاز شده  ديروز  از  دانشگاه  تخصصی 
الکترونیکی  به صورت  ماه  ّآبان   9 يکشنبه  روز  آزمون، 

برگزار می شود. 
اين مطلب، گفت:  بیان  دکتر معصومه حسینی، ضمن 
تخصصی  دکتری  زبان  آزمون  دوره  هفتمین  و  سی 
)ETPNU(  دانشگاه پیام نور، روز يکشنبه 9 ّآبان ماه 
به صورت الکترونیکی در مراکز استان های: يزد، کرمان، 
رضوی،  خراسان  فارس،  اصفهان،  شرقی،  آذربايجان 
هرمزگان  و  کردستان  تهران،  خوزستان،  مازندران، 

برگزار می شود.
زبان  ثبت نام آزمون  شروع  زمان  خصوص  در  وی  
پیام نور  دانشگاه   )ETPNU( تخصصی  دکتری 

از  آزمون،  اين  در  شرکت  برای  ثبت نام  تأکید کرد: 
ديروز )18 مهر ماه( آغاز شده است و متقاضیان شرکت 
از طريق  الکترونیکی و  بايد به صورت  اين آزمون،  در  
آزمون: و  سنجش  مرکز   – پیام نور  دانشگاه   پرتال 
http : / /azmoon .pnu .ac .ir /Portal /Home 

برای ثبت نام در آن اقدام کنند.
پیام نور افزود:  دانشگاه  آزمون  و  سنجش  مرکز  رئیس 
تخصصی  دکتری  زبان  آزمون  در  شرکت  کارت 
)ETPNU(  دانشگاه پیام نور، از 4 تا 9 آبان ماه سال 

جاری به صورت اينترنتی توزيع می شود.
دکتر حسینی خاطرنشان کرد: با توجه به شرايط خاص 
کرونا، ظرفیت ثبت نامی در مراکز مجری محدود است. 
به صورت  بايد  نیز  آزمون  اين  هزينه ثبت نام در  ضمناً 
الکترونیکی در هنگام ثبت نام و از طريق سايت پرداخت 
وجه  هیچ  به  که  باشند  داشته  دقت  داوطلبان  و  شود 
شعب  طريق  از  و  دستی  صورت  به  را  ثبت نام  مبلغ 

بانک ها پرداخت نکنند.

ارائه خدمات بیمه حوادث 

به دانشجویان دانشگاه آزاد
و  دانشجویان  رفاه  صندوق  مدیریت  سرپرست 
تسهيالت اعتباری دانشگاه آزاد اسالمی، از ارائه 
خدمات بيمه حوادث به دانشجویان دانشگاه آزاد 

اسالمی در سال تحصيلی 1400-1401 خبر داد. 
دکتر سیدهادی سیدفضلی، سرپرست مديريت صندوق 
آزاد  دانشگاه  اعتباری  تسهیالت  و  دانشجويان  رفاه 
اسالمی، گفت: دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی،  بدون 
قید زمان و مکان، در مقابل حوادث تحت پوشش بیمه 

قرار می گیرند.
از  حمايت  منظور  به  کرد:  تأکید  سیدفضلی  دکتر 
دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی در برابر حوادث، تمامی 
دانشجويان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی به 
 صورت سراسری و در تمام ساعات شبانه روز، بدون قید 
زمان و مکان، در مقابل حوادث، تحت پوشش بیمه قرار 

می گیرند.
سرپرست مديريت صندوق رفاه دانشجويان و تسهیالت 
جزئیات  به  اشاره  با  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  اعتباری 
پوشش بیمه  حوادث دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی، 
گفت: در صورت بروز حادثه، پوشش های بیمه ای مربوط 
هزار   500 و  میلیون   7 سقف  تا  درمان  هزينه های  به 
تومان، نقص عضو ناشی از حادثه تا سقف 30 میلیون 
تومان، فوت ناشی از حادثه تا سقف 30 میلیون تومان 

تحت پوشش بیمه حوادث دانشجويی قرار می گیرند.

به شیوه الکترونیک :

آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت 

۲۲ مهر ماه برگزار می شود
وزارت  انگلیسی  زبان  آزمون  دوره  سومین  و  شصت 
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ضمن اعالم رشته ها، مواد امتحانی و ضرايب دروس هر يک از مجموعه های امتحانی 
اين  ذيل  جدول  شرح  )به   1401 سال   )Ph.D( دكتری  مقطع  ورودی  آزمون 
و  ثبت نام  متقاضیان  اطالع  به  است(،  آمده  سازمان سنجش  سايت  در  که  اطالعیه 
شرکت در اين آزمون می رساند که پذيرش دانشجو در سال 1401 بر اساس قانون 
»سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز 
همچنین  و  اسالمی  شورای  محترم  مجلس   1394/12/18 مصوب  عالي«  آموزش 
آيین نامة اجرايي مربوطه و مصوبات »شورای سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي 
دفترچه  در  مندرج  ضوابط  و  شرايط  و  اطالعیه  اين  مطابق  و  تکمیلی«  تحصیالت 
راهنمای ثبت نام پذيرش آزمون مذکور، که در زمان ثبت نام )آذر ماه سال 1400( از 

سوی اين سازمان منتشر می شود، صورت خواهد گرفت.
1- دكتري آموزشي ـ پژوهشي: سنجش و پذيرش براي ورود به مقطع دکتري 

ناپیوسته آموزشي ـ پژوهشي، بر اساس معیارهاي زير 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 پذيرش برای مقطع دکتری ناپیوسته پژوهشـ  محور،
 بر اساس معیارهای زير 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 پذيرنده دانشجو انجام خواهد شد.
تحصیالت  دوره هاي  در  دانشجو  پذيرش  و  سنجش  شورای  مصوبه  اساس  بر   -3

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

قانون فوق و آيین نامه اجرايی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت. 
4- شرايط و ضوابط در دفترچة راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دکتري 

نیمه متمرکز سال 1401 اطالع رساني خواهد شد.
5- با توجه به امکان اصالح عناوين رشته ها يا ساير اطالعات در جداول مجموعه های 
امتحانی تا زمان شروع ثبت نام، مالک نهايی، 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

برگزار  الکترونیک  صورت  به  ماه  مهر   22 بهداشت 
می شود.

بر اساس تقويم جديد آزمون های زبان انگلیسی وزارت 
انگلیسی  زبان  آزمون  دوره  و سومین  بهداشت، شصت 
برگزار  مهرماه   22 در   )MHLE( بهداشت  وزارت 

می شود.
الزم به يادآوری است که ثبت نام در اين دوره از آزمون، 
از 22 شهريور ماه آغاز شد و تا 14 مهر ماه ادامه داشت.
اين آزمون در مراکز آزمون الکترونیک دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور و به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد 
و کارت ورود به جلسه آزمون از فردا )20 مهر ماه( در 
سايت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دريافت است.

هستند  موظف  داوطلبان  گذشته،  آزمون های  همچون 
به  نسبت  بهداشتی،  پروتکل های  رعايت  منظور  به  که 

خوداظهاری بیماری کرونا اقدام کنند.

گفتنی است که پس از برگزاری آزمون، کارنامه شصت 
بهداشت  وزارت  انگلیسی  زبان  آزمون  دوره  سومین  و 
مرکز  سايت  طريق  از  ماه  آبان  دوم  در   )MHLE(

سنجش آموزش پزشکی قابل دريافت است.

درخواست مهمان شدن برای دانشجویان 

ورودی جدید دانشگاه پیام نور فعال شد

ورودی  دانشجويان  برای  شدن  مهمان  درخواست 
دانشجويانی  ضمناً  شد.  فعال  پیام نور  دانشگاه  جديد 
که متقاضی مهمان شدن هستند نبايد تا قبل از تأيید 
درخواست خود از سوی واحدهای مبدأ و مقصد، انتخاب 

واحد کنند.
غیرحضوری  پذيرش  زمان  کرد:  اعالم  پیام نور  دانشگاه 
دانشجويان، تا امروز )19 مهر 1400( تمديد شده است.

پذيرفته شدگان، ضمن مطالعه تمام اطالعیه ها و نکات 

مهم منتشر شده در اين خصوص، بايد نسبت به ورود 
و  اطالعات  ثبت  و  پیام نور  دانشگاه  گلستان  سايت  به 
بارگذاری مدارک خود اقدام کنند تا کارشناسان آموزش 
مراکز نیز بتوانند طی يک تا سه روز، نسبت به بررسی 
تا  اقدام کنند  آنها  نهايی  مدارک و اطالعات و پذيرش 
بعد از آن، دانشجويان بتوانند انتخاب واحد خود را انجام 

دهند.
دانشجويان  برای  شدن  مهمان  درخواست  همچنین 
و  است  شده  فعال  گلستان  سیستم  در  جديد  ورودی 
نهايی  پذيرش  و  ثبت نام  از  بعد  می توانند،  دانشجويان 
)قسمت  گلستان  سايت  طريق  از  مرکز،  سوی  از 
واحدهای  و  مراکز  به  مهمان  درخواست  درخواست ها: 

داخلی(، درخواست خود را ثبت کنند.
الزم به يادآوری است که با توجه به مجازی و استانی 
فايده ای  دانشجو  شدن  مهمان  عماًل  کالس ها،  بودن 
ندارد؛ مگر آنکه پذيرفته شده ای بخواهد به مرکز خارج 

استان تقاضای مهمانی بدهد.
شدن  مهمان  متقاضی  که  دانشجويانی  است  گفتنی 
سوی  از  درخواست  تأيید  از  قبل  تا  نبايد  هستند، 
در  زيرا  کنند؛  واحد  انتخاب  مقصد،  و  مبدأ  واحدهای 
صورت انجام انتخاب واحد، امکان تأيید درخواست آنان 

وجود ندارد.
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با توجه به تماس ها و مکاتبات بسیار زياد داوطلبان عزيز و مطالب مطرح شده در شبکه های 

پذيرش  و  به سنجش  و مصاحبه های متعدد در خصوص موضوعات مربوط  اجتماعی 

دانشجو، سازمان سنجش آموزش کشور الزم می بیند که توضیحات ذيل را برای آگاهی 

داوطلبان و هشدار به آنها، به اطالعشان برساند:

 الف- اخیرا مشاهده شده است که عده ای از افراد سودجو  و کالهبردار، با سوءاستفاده از 

اشتیاق داوطلبان و  همچنین شرايط کنونی شیوع و همه گیری ويروس کرونا، اقدام به راه 

اندازی کانال های تلگرامی و اينستاگرامی جعلی با عنوان »روابط عمومی سازمان سنجش 

آموزش کشور« و طرح وعده های دروغین در خصوص اختصاص سهمیه کرونا نموده اند که 

متأسفانه تعدادی از داوطلبان هم به آنها اعتماد و با آنها همراهی کرده اند. 

سازمان سنجش آموزش کشور، ضمن اعالم کالهبردار و سودجو بودن اين گونه کانال ها، 

اعالم می دارد که کلیه اخبار و اطالعیه ها درخصوص آزمون ها، نحوه پذيرش، میزان تأثیر 

سوابق تحصیلی، سهمیه های مصوب و ساير اطالعات الزم را که از طريق مراجع ذی صالح 

 ،www.sanjesh.org نشانی:  به  خود  رسمی  سايت  طريق  از  صرفاً  می شود،   ابالغ 

سايت هفته نامه پیک سنجش و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران به اطالع داوطلبان 

می رساند و اين سازمان هیچ گونه فعالیت و اطالع رسانی در فضای مجازی } تلگرام، 

اينستاگرام و...{ به غیر از کانال های اطالع رسانی داخلی به نشانی زير ندارد:

http://sapp.ir/sanjeshprnoet : 1-  پیام رسان سروش

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

https://gap.im/prnoetir :3-   پیام رسان گپ

@prnoetir :4-  پیام رسان بله

https://eitaa.com/prnoetir : 5-  پیام رسان ايتا

ب- سنجش و پذيرش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی، بر اساس مصوبات قانونی مراجع 

ذی ربط صورت می گیرد و اخیراً مصاحبه های متعددی هم در خصوص روش های سنجش 

و پذيرش برای سال جاری و سال های آينده در رسانه ها صورت گرفته است. در اين 

خصوص، سازمان سنجش آموزش کشور الزم می بیند به اطالع داوطلبان عزيز برساند:

1-  ضوابط و قوانین سنجش و پذيرش سال 1400 مطابق دفترچه های رسمی منتشر 

شده در سايت اطالع رسانی اين سازمان، مشابه سال گذشته است و هیچ گونه تغییری 

نکرده است و مبنای قوانین و مقررات قانونی، دفترچه های ثبت نامی منتشر شده از سوی 

اين سازمان است.

2-  در خصوص روش های سنجش و پذيرش سال های آتی، اين سازمان در جريان هیچ کدام از 

تغییرات اعالم شده در مصاحبه های افراد مختلف نیست و مشارکتی هم با آنها در اين زمینه ها 

نداشته است و طبیعتاً روابط عمومی اين سازمان نیز اطالعاتی در اين خصوص ندارد که بتواند 

پاسخگوی داوطلبان عزيز باشد؛ لذا از داوطلبان عزيز درخواست می شود اگر سؤالی راجع به 

اين گونه مصاحبه ها دارند، آن را از افراد يا دستگاه های مصاحبه کننده پی گیری نمايند.

در خاتمه، از عموم داوطلبان آزمون هاي سراسري خواهشمند است که در صورت مشاهده 

اين  نام و عنوان  از  اقدامات خالف قوانین و مقررات يا سوء استفاده احتمالي  هرگونه 

 سازمان، مراتب را از طريق شماره تلفن هاي: 36182152 -026 و 026-36182151 

اينترنتي: نشاني  الکترونیکي: hefazatazmon@sanjesh.org  يا  آدرس   و 

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

آموزش کشور گزارش نمايند.        
 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

توضیحات سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

مطالب مطرح شده در شبکه هاي اجتماعي

 و رسانه ها در ارتباط با روش هاي پذیرش دانشجو در 

سال هاي آتي ، سهمیه ها و ارتباط کانال هاي تلگرامي و 

اینستاگرامي با این سازمان
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بدين وسیله اسامي آن  دسته از حافظان کل قرآن مجید 
)ديپلم و غیرديپلم( و کارشناسان رسمي علوم قرآني، که 
در آزمون کارشناسي ارشد سال 1400 شرکت نموده و حائز 
شرايط هستند، اعالم مي شود؛ لذا ضرورت دارد که حافظان 

محترم، با توجه به توضیحات ذيل، اقدام نمايند.
علوم،  وزارت  آموزشی  محترم  معاون  ابالغیه  بر  بنا  الف( 
آزمون  از آن،  بعد  و  از سال 1398  فناوری،  و  تحقیقات 

مستقل شفاهی صحت حفظ برگزار نخواهد شد.
ب( الزم است که متقاضیان بهره مندی از قانون مذکور، 
جلسه 573  مصوبه  در  مندرج  تخصصی  مدرک  حداقل 
شورای عالی انقالب فرهنگی )حافظ درجه 3( را، که آزمون 
آن از سوی سازمان دارالقرآن کريم و با همکاری ادارات کل 
تبلیغات اسالمی سراسر کشور برگزار می شود، ارائه نمايند.

ج( حافظان محترم قرآن دارای مدرک ديپلم و غیرديپلم، 
که اسامی آنها در جدول 1 درج شده است، الزم است که 
مدارک زير را تا تاريخ 1400/09/10 به آدرس، سازمان 
سنجش آموزش کشور، صندوق پستي 15875-4378، 

حوزه معاونت فني و آماري ارسال نمايند:
لزوم،  و، در صورت  اول  ج-1( تصوير شناسنامه )صفحه 

صفحه توضیحات(. 
ج-2( تصوير کارت ملی.

ج-3( دو قطعه عکس 4*3 تمام رخ، تهیه شده در سال 
جاری )پشت نويسی شده(.

ج-4( تصوير مدرک تخصصي صحت حفظ )حداقل درجه 
3( که در دفاتر اسناد رسمي برابر اصل شده باشد.

د( حافظان داراي مدرک کارشناسي رسمي علوم قرآني 
مدرک  حداقل  دارای  که  جدول 2(،  در  مندرج  )اسامی 
براي  که  است  الزم  هستند،  حفظ   3 درجه  تخصصی 
مدارک   1400/09/10 تاريخ  تا  تسهیالت،  از  استفاده 
ذيل را به آدرس سازمان سنجش آموزش کشور، صندوق 
پستي 4378-15875، حوزه معاونت فني و آماري سازمان  

ارسال نمايند:
با  قرآني  علوم  رسمي  کارشناسي  مدرک  تصوير  د-1( 
گرايش هاي علوم قرآن مجید، تفسیر قرآن مجید، فنون 
قرائت مجید، تالوت و کتابت قرآن مجید، تربیت معلم قرآن 
و تربیت مربي عقیدتي سیاسي، الهیات و معارف اسالمي با 

گرايش علوم قرآن و حديث.
د-2( تصوير مدرک تخصصي صحت حفظ )حداقل درجه 

3( که در دفاتر اسناد رسمي برابر اصل شده باشد.
د-3( فهرست رشته ها و دانشگاه هاي انتخابي در مجموعه 
امتحاني الهیات و معارف اسالمي )کد رشته 1111(. اين 
فهرست از دفترچه شماره 2 آزمون کارشناسي ارشد، قابل 

بهره برداري است.
هـ( دارندگان ديگر مدارک کارشناسي غیر علوم قرآني، حق 

استفاده از اين تسهیالت را دارا نیستند.
از  و( حافظان کل قرآن مجید، که در سال هاي گذشته 

تسهیالت قانون اعطاي مدرک کارشناسي و باالتر استفاده 
کرده اند، حق استفاده مجدد از اين تسهیالت را  نخواهند داشت.
ز( ضوابط ثبت نام و آيین نامه آزمون هاي ارزيابي و اعطاي 
مدرک تخصصي به حافظان قرآن کريم، در سايت سازمان 
دارالقرآن کريم قابل مشاهده است )متقاضیان، به منظور 
کسب اطالعات بیشتر، مي توانند طی روزهای غیرتعطیل 
تلفن  شماره  با  ظهر   12 الي  صبح   9 ساعت  از  اداری، 
حافظان  به  تخصصی  مدرک  اعطای  و  ارزيابی  دبیرخانه 

قرآن کريم )66956068-021( تماس حاصل فرمايند(. 
جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم 

نام پدرنامنام خانوادگيردیف
علي اكبر            عفت                           ابراهيمي                      1
قدیر                مریم                          ابراهيمي فروتقه               2
عبدالمجيد           ابوبكر                        احمدي نيا                     3
حاتم                سعيد                          اخترشناس                      4
علي اكبر            علي                           ارجي                          5
محمدعلي             فاطمه                         آرمات                         6
علي اكبر            حامده                         آزاد                          7
عبدالحميد           هادي                          اسماعيل زاده                  8
موسي                مهدي                          اسماعيلي                      9
دادخدا              مسلم                          اصغریان                       10
سبيل                محسن                          افروز                         11
حسن                 سميه                          اكبرزاده كهریزي               12
حميدرضا             اميرحسين                      اهلل وردي                      13
علي اكبر            مریم                          الهي                          14
سيدعلي              مليكه سادات                   امامي                         15
رحيم                محمد                          امجدي                         16
رضاقلي              ميثم                          اميدیان دهكردي                17
حسن                 حبيب                          اميري                         18
محمد                مهرانگيز                      اميري                         19
حسين                حسن                           اميني                         20
علي                 فائزه                         اميني جزه                     21
محمدحسين            مریم                          انصاري                        22
نوروز               محمدحسين                      انصاري جابري                  23
حسين                مهدي                          ایرانمنش                      24
مسعود               محبوبه                        ایماني بوسجين                 25
حميدرضا             حسن                           بابایي ازناوه                 26
ناصر                زهرا                          بارورزكوچه قلعه               27
محمدیوسف            بالل                          باعزم ابقه ئي                 28
محمد                زهرا                          باكفي                         29
حسن                 احمد                          باورداني                      30
حسن                 علي                           بختياري                       31
حسن                 فاطمه                         بختياري                       32
صفرمحمد             ميالد                         بخشنده                        33
علي                 محمدحسين                      بالسم                         34
ایوب                عاسف                          بلوچ                          35
اعيد                حميد                          بلوچ                          36
بنياد               سليمان                        بندهي                         37
قاسم                عبدالوكيل                     بني كمال                      38
رضا                 مائده                         بهرامي                        39
حسين                احمدرضا                       بهمني                         40
بهرام               فاطمه                         بيراوندي                      41
قوس الدین           نبي                           پادیيه براهوئي                42
عين اهلل            محمد                          پازكي طرودي                   43
قادرداد             صفيه                          پایه دار                      44
علي                 عيسي                          پناهي زاده                    45
ابوالفضل            عليرضا                        پنجور                         46
شيخ فياض            عصمت                          پورحيدري                      47
محمد                مریم                          پورشاهرخ آبادي                48
سيدحمزه             سيدحميدرضا                    پورمرشد                       49
عبدالحسن            مرتضي                         پورنعامه                      50
محمدحسين            مریم                          پورواعظيان شرقي               51
مهدي                فاطمه                         تالقاني                       52
عبدالمجيد           اسامه                         ترشابي                        53
منوچهر              معصومه                        تميمي تواندشتي                54
سعيداحمد            فضل الرحمن                    توتازهي صفا                   55
سيدمحمد             ذاكره السادات                 تهامي زرندي                   56
حسن                 محمدرضا                       جاودان                        57
عبدالفتاح           محسن                          جباري                         58
مهدي                زهرا                          جدي                           59
سيدهادي             زینب سادات                    جزائري شوشتري                 60

جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم 
نام پدرنامنام خانوادگيردیف
ابراهيم             محمدصالح                      جعفرزاده قهدریجاني            61
ابراهيم             مهدي                          جعفرزاده قهدریجاني            62
محسن                بهاره                         جعفري                         63
محمدمحسن            عليرضا                        جعفري مطلق                    64
محمدتقي             محمدصادق                      جعفري نژاد                    65
جعفر                فریده                         جليل پور                      66
عبدالساده           حكيم                          جميلي                         67
كاظم                زینب                          جواهري                        68
امير                معين                          جودي رودي                     69
مرتضي               مریم                          جهازیان                       70
محمد                عبدالرشيد                     چاري زهي نيا                  71
حالت بردي           رجب محمد                      حبيب لي                       72
حكمت                مجيد                          حبيبي برآبادي                 73
مهدي                محمدحسين                      حبيبي بينا                    74
علي                 هانيه                         حججي نجف آبادي                75
نعيم                نوال                          حزباوي                        76
محمدرضا             مهدي رضا                      حسن زاده                      77
محمدصادق            معصومه                        حسني اردكاني                  78
غالم سرور           سعيد                          حسني ریزه ئي                  79
محمدحسن             اميد                          حسين زاده                     80
ایوب                قاسم                          حسيني                         81
سيد ابراهيم          فاطمه سادات                   حسيني                         82
سيد محمدرضي          زینب سادات                    حسيني                         83
سيد محمدحسن          سيده مریم                     حسيني                         84
سيد محمود            نجمه السادات                  حسيني دره كردي                85
سيد علي              اعظم                          حسيني دهنوي                   86
سيد اسماعيل          فاطمه سادات                   حسيني روشن                    87
سيد محمد             سيده محدثه                    حسيني عبدل آبادي              88
علي اكبر            ساجده                         حسيني فهرجي                   89
سيدابوالفضل         اكرم سادات                    حضرتي                         90
ماشااهلل             حليمه                         حق بين                        91
سيدابراهيم          فاطمه سادات                   حيدري                         92
سيداحمد             فهيمه سادات                   خاتمي                         93
غالمرضا             حسين                          خامسي پور                     94
سعيد                معصومه                        خان پور                       95
صفر                 مهسا                          خساره                         96
داریوش              حسينعلي                       خسروشاهي                      97
تویلي               مصطفي                         خسروي                         98
مهدي                اميررضا                       خسروي                         99
عليجان              امير                          خسروي                         100
محمدسعيد            محمد                          خطيبي قشمي                    101
عبدالرحمان          راحله                         خورسند                        102
عبدالعزیز           احمد                          دامني                         103
محمدصالح            احمد                          دامني                         104
حميد                انسيه                         درایتي                        105
راضي                حسنا                          درخشان                        106
موسي                خورشيد                        دریایي                        107
هادي                فاطمه                         دليري                         108
عباس                مژگان                         دهقان منشادي                  109
داود                زهرا                          دهقاني عشرت آباد              110
سعدي                عطيه                          ذوالفقاري                     111
محمدرضا             فاطمه                         رادمهر                        112
خليل                ابراهيم                       ربي هاوي                      113
منتظر               زهرا                          ربيعي فر                      114
كاظم                زینب                          رجب                           115
محمد                عبدالعزیز                     رحماني                        116
غالمحسين            بتول                          رحماني سرچشمه                 117
ذبيح اهلل            محمد                          رحمانيان                      118
عبداهلل            نعمت اهلل                     رحيمي                         119
یارمحمد             محمد                          رزم پوش                       120
حسنعلي              اميرحسين                      رضایي                         121
محمدرضا             فاطمه                         رضایي                         122
محمود               اميرعباس                      رضایي ادریاني                 123
حسن                 مهدي                          رضایي خوراني                  124
محسن                محمدسجاد                      رضایي فر                      125
عبدالرضا            مرضيه                         رضائي                         126
محمدصدیق            زینب                          رضائي                         127
رجبعلي              نرگس                          رضائي ادریاني                 128
علي ضامن            مریم                          رضائي ده شيبي                 129
مجيد                حسين                          رفيعي                         130
داود                محمد                          رمضاني                        131
جعفرعلي             فاطمه                         رمضاني خارواني                132
عبدالرئوف           صهيب                          رمضاني نشتيفاني               133
احد                 بهاره                         رنجبري                        134
درمحمد              عبدالباسط                     رندبلوچ                       135

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشوردر خصوص: 

نتایج حافظان قرآن مجید در آزمون کارشناسی ارشد سال 1400
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جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم 
نام پدرنامنام خانوادگيردیف
رسول                خالد                          ریگي                          136
محمدحنيف            ابراهيم                       ریگي                          137
صحبت                عبيداهلل                       ریگي بيداستري                 138
سيدمحسن             سيده محدثه                    رئيس الساداتي                 139
محمد                رباب                          رئيسي                         140
علي                 محمدامين                      زارع بيدكي                    141
مرتضي               سونيا                         زارعي                         142
احمد                سعيده                         زارعي                         143
محمد                رضا                           زارعي كریاني                  144
حيدر                مریم                          زندلشني                       145
اكبر                حسين                          زواران حسيني                  146
اكبر                محمدرضا                       زواران حسيني                  147
ایرج                زهرا                          زینالي                        148
رضا                 فاطمه                         زینلي                         149
سيدحسين             فاطمه                         ساجدي                         150
سيدمحمد             سيده طاهره                    ساجدي                         151
عبدالمجيد           عبداهلل                       سارباني                       152
محمدعلي             فاطمه                         ساالري نسب جوزمي              153
سيدرضا              سيداميرحسين                   سجادي                         154
محمد                حسين                          سحاریان پوري                  155
عليرضا              فاطمه                         سرافراز                       156
حسن                 صادق                          سرخي                          157
عليرضا              محمدمهدي                      سرگزي پور                     158
محمد                فاطمه                         سعادتي                        159
محمدجواد            ابوالفضل                      سقاي بيریا                    160
عبدالرحمن           عبداللطيف                     سقلي                          161
حسين                مهدي                          سلمانيان قهدریجاني            162
محمد                بهاره                         سلمانيان قهدریجاني            163
عبدالرحيم           محمد                          سليمي                         164
عباس                زهرا                          سواري                         165
صمد                 محمد                          سوري                          166
سيدمحمد             سيده فاطمه                    سيادت موسوي                   167
سيدعليرضا           سيدشهاب الدین                 سياهپوشان                     168
ابراهيم             حسين                          شاطري پوراصفهاني              169
عبدالغفار           حميرا                         شاه بخش                       170
علي مراد            طاهره                         شاه وردي شهركي                171
حسين                فاطمه زهرا                    شاهمرادي پورگسموني            172
احمد                معين الدین                    شاهوزهي مهر                   173
علي اصغر            مهدي                          شجاعي                         174
عباس                علي                           شجاعي اراني                   175
محمدشریف            آامنه                          شرفي زاده                     176
ابراهيم             فاطمه                         شریفي ویدوجي                  177
علي                 سميه                          شفيعي قهدریجاني               178
عبدالرسول           زهرا                          شكيبافر                       179
علي اكبر            عليرضا                        شوروزي                        180
عبدالواحد           احسان                         شه بخش                        181
عبداهلل              خداداد                        شهدادي                        182
رحيم                ام البنين                     شهالچشم سردرود                183
اسا                 رشيد                          شهنوازي جابر                  184
غالمحسين            مسعود                         شيرمحمدي حسيني ئي             185
محسن                مهدي                          شيروي                         186
یداهلل              حميد                          شيهكي                         187
عبدالرحمان          عبدالغفار                     صاحبدل مهرابادي               188
حسن                 محسن                          صادقيان رناني اصفهاني         189
محمد                محمدابراهيم                   صافي                          190
غالمعلي             ام هاني                       صالحي                         191
هدایت               محمدمهدي                      صالحي رزوه                    192
حسين                هما                           صفایي                         193
عبداالحد            محسن                          صمدزاده مهرآبادي              194
صفرعلي              اميد                          صمدیه                         195
هدایت               زهرا                          طالبي طالب بيگي               196
محمدعلي             فاطمه                         طغياني                        197
طه                  سينا                          طالئي كورانه                  198
جواد                فرشته                         ظرافتي اكمل                   199
حسن                 زهرا                          عادل پور                      200
محسن                محمد                          عاشوري                        201
سلمان               فاطمه                         عاشوري                        202
عباس                حمزه                          عامري پور                     203
مسعود               محمدامين                      عباسي                         204
محمدعلي             مائده                         عباسيان                       205
عبدالغفار           بتول                          عبدالرحيمي                    206
قاسم                محمد                          عبدالعلي نژاد                 207
قاسمعلي             حميده                         عبداللهي                      208
حجت اهلل             مليحه                         عبداللهي اصل                  209
سيد نورآقا           سيدحسن                        عبداللهي موسوي                210
وزیر                یاسين                         عثماني                        211
حسين علي            عصمت                          عسكر آبادي                     212
تولد                فاطمه                         عسكري مهارلوئي                213
سيدمجيد             سيد محمدصالح                   عطایي فرد                     214
محمدجواد            محمدمهدي                      عظيمي                         215
سيد حسين             فاطمه سادات                   علوي                          216
جهانبخش             محمد                          علي پور                       217
هاشم                معصومه                        عليزاده                       218
اسماعيل             محمد                          عناني                         219
عبدالحسين           اعظم                          غفوري                         220
اصغر                زهره                          غفوري قهدریجاني               221
علي اصغر            علي                           غفوري منش                     222

جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم 
نام پدرنامنام خانوادگيردیف
وحيد                حسين                          غالم آزاد                     223
محمود               غزل                           غنجي                          224
سيدمهدي             عطيه سادات                    غياثي                         225
اكبر                محمدهادي                      فاجر                          226
سيدعلي              سيدمحمدمهدي                   فاطمي نيا                     227
حسن                 مهدي                          فرامرزي                       228
سعيد                فاطمه                         فرجي                          229
قاسم                هانيه                         فرهادفر                       230
داوود               محسن                          فالح                          231
حميد                مهتاج                         فهيم                          232
فيض احمد            فاطمه                         فياضي                         233
ناصر                نرجس                          قادري                         234
ميكائيل             ندا                           قاسمي                         235
غالمرضا             الهام                         قاسمي بيستگاني                236
رضا                 معصومه                        قاضي خاني لي                  237
حسين                فاطمه                         قدوسي                         238
عبدالمحمد           زهرا                          قرباني                        239
تقي                 محمدمهدي                      قرباني                        240
محمدعلي             محمد                          قمري                          241
علي یار             حميدرضا                       كاظمي                         242
خليل اهلل            عبيده                         كبوداني نصرآاباد               243
یاسين               محمدیاسر                      كبوداني نصرآباد               244
گل محمد             سراج                          كرد                           245
محمدرسول            عبدالغفار                     كرد زابلي                      246
مصطفي               صفورا                         كردي جوزداني                  247
علي                 زهرا                          كرمي                          248
حسن                 امير                          كریم طاهري                    249
احمد                محمدمهدي                      كریمي                         250
داود                زهرا                          كریمي                         251
محسن                فاطمه معصومه                  كریمي                         252
عباس                فاطمه                         كریمي طاهري                   253
عباسعلي             زهرا                          كریميان فرد                   254
محمدرضا             طيبه                          كزازي وركانه                  255
محمدعلي             حميد                          كشاورز                        256
علي اصغر            محمدمهدي                      كشت كاران                     257
اكبر                محمدمهدي                      كفيري                         258
داداهلل             ابوبكر                        كوهساري                       259
سيدمهدي             سيده فاطمه                    كهربائي                       260
رضا                 فاطمه زهرا                    كياني رناني                   261
مرتضي               فاطمه                         گرجي                          262
رحمان بردي          یحيي                          گلدي                          263
نادر                زینب                          گلستاني حتكني                 264
نصراهلل             محمدعمر                       گمشادزهي                      265
اسماعيل             مهران                         گنجي                          266
اكبر                زهرا                          گندمكارن دليگاني              267
محمدعلي             محمدمهدي                      لطفي                          268
محمدتقي             مریم                          لطيفي                         269
نورمحمد             حميدرضا                       ماخونيكي                      270
شي محمد             انعام اهلل                    متقي                          271
فاضل                عباس                          مجلسي                         272
محمدرضا             محبوبه                        مجيدي                         273
عبدالسالم           داوود                         محبوبي كاریزكي                274
محمد                مجتبي                         محسني راد                     275
محمودرضا            حدیثه                         محمدحسين ميرزایي              276
محمودرضا            نفيسه                         محمدحسين ميرزایي              277
عبدالرحمن           علي                           محمدیان                       278
حسن                 محمدرضا                       محمودي                        279
محمداسماعيل         مریم                          مختاري                        280
نعمت اهلل            حسن                           مختاري                        281
غالمحسين            فاطمه                         مختاري حسن آباد               282
موسي                عباس                          مدبرپور                       283
شعبان علي           محمدجواد                      مسلمي                         284
رمضان               مرضيه                         مظفري شمسي                    285
جعفر                رقيه                          مظلومي ابوخيلي                286
سيدمسلم             سيدمحمدمهدي                   معمره                         287
منصور               علي اكبر                      معيني                         288
عبداهلل              ابراهيم                       مقدمي فرد                     289
غالم محمد           نعمت                          مالزهي                        290
محمود               احسان                         ملك زاده اشلوبالغ             291
صادق                سعيد                          منتشلو                        292
علي                 محمدمهدي                      منتظري                        293
سبزعلي              وحيده                         منصورفالح                     294
سعيد                عال                           منصوري                        295
قربانعلي            سميه                          مؤذني                         296
مرتضي               زهرا                          مؤذني قهدریجاني               297
سيد اژدر             سيده سميه                     موسوي                         298
ناصر                علي                           موسوي                         299
سيد شهاب الدین        سيد محمدسعيد                   موسوي                         300
سيدمصطفي            یگانه سادات                   موسوي قوام آباد               301
سيدقاسم بگ          فاطمه سادات                   موسوي نيك                     302
مسعود               محمدعلي                       موسي پور                      303
ناصر                مصطفي                         مؤمني                         304
سيدابوالحسن         سيده فاطمه                    مهدوي                         305
قاسم                محمدصادق                      مهرآور                        306
رضا                 علي                           ميربلوچ                       307
رسول بخش            عبدالسالم                     ميربلوچزهي                    308
ولي                 مهشيد                         ميرزاپور                      309

جدول 1( داوطلبان دارنده مدرك دیپلم و زیردیپلم 
نام پدرنامنام خانوادگيردیف
محمد                ساره                          ميرزاحكيمي                    310
محمد                وحيد                          ميرزادوستي                    311
سيدمحمدباقر         سيدمحمدحسين                   ميرزاطباطبائي                 312
حاجي احمد           فاطمه زهرا                    ميرزایي حسنوند                313
حسين                رضا                           ميرزائي                       314
سيدعباس             سيده فاطمه                    ميریان                        315
یعقوب               احسان                         نادري                         316
مرتضي               ریحانه                        نجارزادگان                    317
محمدصالح            محسن                          نجف                           318
عباسعلي             عليرضا                        نجفي                          319
غالمحسن             فاطمه                         نجفي واحد                     320
رضا                 سيده زهرا                     نژادالحسيني                   321
حجت                 نسيم                          نصرآبادي                      322
بختيار              علي                           نظري                          323
حسين                ریحانه                        نظري                          324
نریمان              عسل                           نعمتي ماسوله                  325
رحمان               فاطمه                         نوازني                        326
عبدالشكور           یحيي                          نوتي زهي                      327
فرض اهلل             معصومه                        نوروزي                        328
حسين                كبري                          نوري                          329
غالمرضا             زهرا                          نوري پركستاني                 330
فيض محمد            قاسم                          نوري دشتي                     331
حميد                لقمان                         نيریزي                        332
عبدالكریم           امينه                         نيسي                          333
مهدي                امنه                          واضحي اشتياني                 334
عباس                پارسا                         ورواني فراهاني                335
رضا                 سارا                          وظيفه دان                     336
سيدحميد             زهراسادات                     هاشمي                         337
علي                 امين                          هاشمي                         338
عجيل                علي                           هاشمي                         339
نورمحمد             عبداهلل                       هاشمي اصل                     340
علي اكبر            حسين                          همت فر                        341
سيدجالل             مليكاسادات                    همراخان باجگيري               342
علي قلي             فرشته                         یاراحمدي                      343
محمدعلي             فاطمه                         یاوري                         344
تقي                 ریحانه                        یعقوبي                        345
قوچعلي              سميه                          یوسفي                         346

جدول ۲( داوطلبان دارنده مدرك رسمي کارشناسي علوم قرآني
نام پدرنامنام خانوادگيردیف

محمدحسين            فاطمه                         اسدي                          1
محمد                گالله                         اسدي تازه آباد                2
مسعود               رضا                           اسفندیاري كركرق               3
فقيرمحمد            محمداسحق                      آسوده                         4
سيدمحسن             ليلي                          اعتباري                       5
حميد                فاطمه                         اميري لنگلي                   6
عباسعلي             مریم                          برزگر                         7
حسين                طيبه                          برزگراصل                      8
احمد                قاسم                          بيجاوي                        9
سيفعلي              نسرین                         حمزه پور                      10
اسماعيل             ليال                          خزایي پول                     11
سيف اهلل            محبوبه                        دهقاني دستجردي                12
احمد                آیدا                          راوندلنگرودي                  13
محمدعلي             محبوبه                        رجب زاده خراستانه             14
احمدقلي             ماهرخ                         رفيعي                         15
مجتبي               مهدي                          رمضاني                        16
مهدي                محمدحسين                      رمضاني                        17
محمد                مظاهر                         رمضاني مباركه                 18
عبدالمجيد           وحيد                          ریگي                          19
عيسي                اعظم                          زارعكار                       20
محمد                عارف                          زارعي                         21
احمد                الهه                          سبزه                          22
ولي                 محمدهاشم                      سپاهي                         23
كریم                زهرا                          سلماني پور                    24
كریم                سونيا                         سلماني پور                    25
شریف                عبدالقدوس                     شه بخش                        26
عباس                ابراهيم                       شهابي                         27
مراد                ميالد                         صبورزاده                      28
ابوالقاسم           صدیقه                         عباسي پلگ آباد                29
علي محمد            محمدجواد                      غالميان                       30
محمد                عطيه                          فتحي قره بابا                 31
رمضان               ساجده                         فوالدي                        32
فيض اهلل             هادي                          محمدي                         33
ابوالحسن            منصوره                        محمدي                         34
سيد تيمور            سيد علي                        موسوي                         35
سيد عدنان            هاشميه                        موسوي                         36
خميس                كلثوم                         مولوي                         37
سيد باقر             خدیجه سادات                   مهجوري                        38
سيد مرتضي            زهرا سادات                     مهدوي                         39

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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صحبت از رتبه های تک رقمی، به خصوص رتبة 
یک كشوری، كه می شود، در ذهنمان فردی را 
است؛  خواندن  درس  عاشق  كه  می كنيم  تصور 
فردی كه دوازده سال تحصيلش، به خصوص سال 
آخر، را  با دل و جان و اشتياق بسيار به كتاب و درس 
پشت سر گذاشته است؛ اما »امير مهدی زلفی« رتبة 
یک كشوری گروه آزمایشی علوم انسانی از ابهر، سال 
دوازدهم را سالی سخت می داند؛ سالی كه خيلی از اوقات از 
شب بيداری ها و درس خواندن های مستمر و طوالنی گله كرده 
و جالب تر اینکه هيچ وقت با وجود گله و شکایتی كه داشته، درس 

خواندن را رها نکرده و گاه روزی 13 ساعت درس می خوانده است !
می خواهيم بگویيم كه رتبه های برتر هم مثل شما هستند؛ گاهی بی حوصله 
می شوند و گاهی هم خسته می شوند؛ اما آنچه این وسط مهم است، این 

است كه هيچ وقت به هدفشان پشت نمی كنند.
با تشکر از همکاری صميمانة این داوطلب عزیز، نظر شما را به گفت 
امير مهدی زلفی داشتيم، جلب  با آقای  و گویی كه چندی پيش 

می كنم.

* آقای زلفی ! ضمن تبریک و به امید موفقیت روزافزون 
نحوة  لطفًا  سؤال،  مهم ترین  و  اولین  عنوان  به  شما، 
مطالعة تان را در هر یک از درس های آزمون سراسری 

به طور مبسوط توضیح دهید.
امير مهدی زلفی:

و  درس  به  درس  صورت  به  هم  را  ادبيات: ادبیات  درس 
به  بیشتر  تمرکزم  اما  می کردم،  کار  موضوعی  طور  به  هم 
بخش های  دارای  ادبیات  کل،  در  بود.  موضوعی  صورت 
گذاشت  ويژه  وقت  بايد  بخش  هر  برای  و  است  مختلف 
و کار کرد. مهم ترين بخش، قرابت معنايی است که در 
برای  می آيد.  آن  از  سؤال   9 معموالً  سراسری  آزمون 
راه  و  کرد  درست  را  خوانش  بايد  اول  معنايی  قرابت 
درست خواندن نیز خواندن ابیات متعدد و حل تست های 
کرد؛  پیشرفت  زمینه  اين  در  مرور  به  تا  است  مختلف 
با  را  واژگان  اشتباه کرد و  بارها  واقع، الزم است که  در 
تلفظ های مختلف خواند تا سرانجام تلفظ صحیح آنها را 
و  باشد  قوی  لغات  دايرة  بايد  معنی هم  برای  کرد.  پیدا 
معنی واژگانی را که نمی دانیم از اينترنت يا فرهنگ لغات 
الزم  کل،  در  نمود.  يادداشت  دفترچه ای  در  و  کرد  پیدا 
است که برای ادبیات زياد وقت گذاشت و در جّو آن قرار 
گرفت تا موفق شد. من در ابتدا شبی 10 تا تست قرابت 
می زدم، اما بعد که راه افتادم، شبی 5 تست می زدم؛ با اين 
حال، نمی شود تست شبانه را رها کرد؛  چون مهارتت را در 

تست ادبیات از دست خواهی داد.
بخش دستور را هم به طور موضوعی کار می کردم و برای هر 
پیدا  تسلط  آن  بر  تا  به صورت جداگانه تست می زدم  موضوع 
می کردم و بعد می رفتم سراغ موضوع بعدی، و البته موضوعات 
قبل را هم در برنامه ام می گنجاندم که فراموشم نشود. برای فراگیری 
لغت هم منبع اصلی من، واژه نامة خود کتاب بود؛ البته چون فّرار 
 است، آنها را بارها مرور کردم. شايد واژه های هر کتاب درسی را 30 بار 
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امیر مهدی زلفی، رتبة یک کشوری گروه آزمایشی علوم انسانی در آزمون سراسری سال 1400 :

رتبة یک ، مبتکر سیستم نوینی برای درس خواندن نیست !
ادامه  اين مرور  از کنکور هم  تا روز قبل  و  مرور کردم 
از کنکور، آخرين چیزی که  واقع، روز قبل  داشت؛ در 

مرور کردم، واژه های کتاب های فارسی بود.
زدم؛  لطف خدا  و  عنايت  با  را  ادبیات  تاريخ  سؤال های 
آماده  و عجیبی  برای چنین سال سخت  اصاًل  و گرنه، 
نبودم. در بخش امال، هم فراگرفتن لغات، هم آوای آنها 
کلمات  بارها  و  زد  زياد  تست  بايد  و  است  مهم  خیلی 
هم آوا را در تست ها اشتباه زد و به نکته های تست های 
امال دقت کرد تا به مرور پیشرفت نمود. به نظرم، برای 
توانمند شدن در امال بايد صبر داشت و در خوانش متون 
و اشعار، قوی بود و معنی شعرها و عبارات را فهمید تا 

بشود در تست زدن مهارت پیدا کرد.
بخش آرايه راستش اشک مرا درآورد ! تا قبل از عید، 
وضعم در اين بخش خوب نبود، اما بعد از عید، به کمک 
اين  به  که  ويژ ه ای  زمان  و  آموزشی  کمک  کتاب  يک 
آرايه ها هم به طور  به  توانستم  مبحث اختصاص دادم، 
نسبی مسلط شوم. برای فراگیری آرايه ها الزم است که 
تست  مثاًل  شد؛  مسلط  آرايه ها  تک  تست های  به  اول 
بعد  و  کرد  حل  تنهايی  به  را  تشبیه  يا  ايهام  استعاره، 
هر  من،  نظر  به  رفت.  آرايه ها  ترکیبی  تست های  سراغ 
چقدر که در زمینه آرايه ها خوب باشی، باز امکان دارد 
يا  پاسخ دهی  به آن  نتوانی  بیايد که  تستی در کنکور 
زياد زدن، می شود  با تست  اما  بزنی؛  را غلط  حتی آن 

ضعف ها را کمتر نموده و در اين زمینه پیشرفت کرد.
من برای تسلط بر ادبیات، خیلی زياد تست زدم و عالوه 
بر حل تست های مختلف و متعدد، تست های يک کتاب 
خودم  پیش  چون  می زدم؛  بار  پنج  يا  چهار  تا  گاه  را 
می گفتم که من بايد کل تست های يک کتاب را درست 
بزنم تا سراغ کتاب ديگر بروم، و به نوعی وسواس فکری 
در اين زمینه داشتم که البته خصلت بدی هم هست و 

انجام چنین کاری را به کسی توصیه نمی کنم.
و  بودم  قوی  پايه  از  عربی  در درس  درس عربی: من 
در  اگر  و  است  خارجی  زبان  مثل  درس  اين  نظرم  به 
به  می روی.  جلو  خوب  باشی،  قوی  پايه  از  درس  اين 
قواعد  در  دانش آموزان   اگر  که  معتقدم  خاطر،  همین 
عربی مشکل پايه ای دارند، اول آن را رفع کنند؛ برای 
مثال، دانش آموزی که در مبحث موصوف و صفت، که 
مبحث سال نهم است، ضعف دارد، نمی تواند اعراب آن 
ضمن،  در  دهد؛  تشخیص  يازدهم  و  دهم  سال  در  را 
نامه  درس  نکات  که  است  الزم  قواعد،  بر  تسلط  برای 
زياد  زدن  تست  با  و  گرفت  ياد  خوب  را  درسی  کتاب 
متوجه  مثاًل  شد؛  مسلط  قواعد  کاری های  ريزه  بر  نیز 
مفعول مطلق، چند مدل  مثل  مبحثی  از  که  می شوی 
نکاتی  نیز  ترجمه  مبحث  کرد.  طراحی  می شود  تست 
دارد که اگر عربی دهم و يازدهم را خوب خوانده باشی، 
در  کل،  در  بزنی.  خوب  را  ترجمه  سؤال های  می توانی 
تست های ترجمه اين طور نیست که گزينه ها در ترجمه 
اختالف  اوقات،  بیشتر  باشند.  داشته  اختالف  واژه  يک 

آنها در جمع يا مفرد بودن يا نکره و معرفه بودن يک 
کلمه است همچنین زمان فعل ها هم خیلی مهم است؛ 
ترجمه  مضارع  ديگر  گزينة  و  ماضی  گزينه  يک  يعنی 
شده است. خوب دانش آموزی که به اين نکته ها توجه 
داشته باشد، می تواند تست های ترجمه را هم به خوبی 

پاسخ بدهد.
درس معارف اسالمی : برای معارف الزم است که تک 
تک کلمات کتاب را حفظ کرد. همچنین الزم است که 
آيات را به عربی و ترجمة آنها را به فارسی حفظ نمود، 
و بايد بدانی که هر آيه در کدام قسمت از کتاب آمده 
است. من هر کتاب معارف را باالی هفت بار خواندم و 
يادگیری مطالب  بیشتر خواندن کتاب، در  معتقدم که 
اما خواندن  است،  تست هم الزم  البته  است؛  مؤثر  آن 

متن کتاب ارجحیت دارد.
درس زبان خارجی: زبان انگلیسی هم نیاز به پاية قوی 
دارد و مثل ادبیات  درسی دير بازده است و نمی شود با 
يک يا دوهفته خواندن آنها، نتیجه گرفت؛ بلکه بايد يک 
ماه بخوانی تا پنج درصد پیشرفت کنی. برای يادگیری 
متن های  close test  بايد  يا     reading مبحث
انگلیسی هم زياد خواند؛ در ضمن، نبايد از مواجه شدن 
از داوطلبانی  با تست های زبان ترسید. متأسفانه نیمی 
که تست های زبان خارجی يا رياضی را بد می زنند، به 
خاطر ترس از اين دو درس است که اصاًل به سراغ اين 
در  می شود  زدن  تست  با  گرنه،  و  نمی روند؛  درس  دو 

پاسخ دادن به سؤال های اين دروس، تبحر پیدا کرد.
دانش آموزان  از  توجهی  قابل  تعداد  ریاضی:  درس 
از رياضی گريزان هستند و می گويند اگر  علوم انسانی 
رياضی مان خوب بود که رشتة انسانی نمی آمديم؛ اما به 
نظر من رياضی درس سختی نیست و با  تست زدن زياد 
و مرور مکرر نکته های تست هايی که اشتباه می زنی و 
يادداشت کردن نکته های جديد يا مهم تست ها در يک 
دفترچة يادداشت و مرور چند بارة آنها، می شود در اين 

درس موفق شد.
و  بخش حفظی  دو  اقتصاد،  سؤال های  اقتصاد:  درس 
بايد متن کتاب، حتی  مسأله دارد. برای بخش حفظی 
پاورقی ها، مو به مو خوانده شود؛ ولی برای بخش مسأله، 
کتاب درسی کافی نیست. در کل، در کتاب، شايد دو 
يا سه مسأله آمده باشد؛ در واقع، کتاب کمک آموزشی 
برای زدن تست های مسأله الزم است. سؤال های مسألة 
سؤال،  تا  دو  مثاًل  است؛  طوالنی  کنکور  در  اقتصاد 
سؤال ها چند  پر می کند. ضمناً  را  دفترچه  يک صفحة 
الزم  هم  سؤال ها  به  پاسخگويی  برای  و  است  قسمتی 
و  و  سؤال شوی  وارد  هستی،  بلد  که  قسمتی  از  است 
گاه با دانستن يک قسمت هم می شود به پاسخ صحیح 
رسید. می خواهم بگويم که اگر تست اقتصاد زياد بزنی، 
می بینی که به جواب رسیدن در سؤاالت اين درس هم 

کار سختی نیست.
درس ادبيات اختصاصی: برای تسلط بر بخش تاريخ 

ادبیات، بايد کلمه به کلمة متن کتاب را خواند و حفظ 
کرد؛ چون امکان دارد که از مو به موی آن سؤال طرح 
بايد  و  است  کمی سخت تر  بخش سبک شناسی  کنند. 
اين  انجام  حال و هوای کلی هر سبک را درک کرد و 
کار، نیاز به تست زدن زياد دارد. دانش آموزان بايد توجه 
بهتر  فکری،  و  زبانی  قلمرو  طريق  از  که  باشند  داشته 
می شود که يک سبک را تشخیص داد. مبحث عروض را 
من به صورت شنیداری کار می کردم. هر چند که انجام 
اين کار شايد در ابتدا کمی سخت به نظر برسد، اما از 
کار  بیشتر  به صورت شنیداری  بعد، هرچه  به  جا  يک 
ابتدا  کنی، دستگاه عروضی ذهنت قوی تر می شود. در 
کافی است که برای هر وزن، يک بیت در ذهن داشته 
داری،  ذهن  در  که  اشعاری  با  را  جديد  ابیات  و  باشی 
مطابقت بدهی. من چون به عروض عالقه داشتم، از حل 
تست های زياد برای تسلط بر اين مبحث، اصاًل خسته 
نمی شدم. در کل، معتقدم که عروض را بايد به صورت 

»دلی« کار کرد.
برای فراگیری مبحث قافیه، کتاب درسی کمک زيادی 
به داوطلب نمی کند؛ چون تبصره ها را توضیح نداده است 
و نیاز است که به کتاب های کمک آموزشی مراجعه کرد 

تا تبصره های قافیه را به خوبی متوجه شد.
عربی  درس  يادگیری  برای  اختصاصی:  عربی  درس 
اختصاصی، کار خاصی نکردم؛ در واقع، درس عربی را به 
صورت کلی، هم برای عمومی و هم اختصاصی، مطالعه 

می کردم.
درس تاریخ و جغرافيا: تاريخ مثل داستان است و نیاز 
نیست که کلمه به کلمة آن را حفظ باشی، اما نیاز به 
يا  را پنج  مرور دارد، خود من شايد در کل، هر کتاب 
شش بار خواندم؛ اما دو سال است که تست های جغرافیا 
کتاب  در  نقشه ای  از  عکسی  مثاًل  است؛  شده  مشکل 
دوازدهم  کتاب  از  سؤال  اما  می دهند،  دهم  جغرافیای 

است!

* چطور وقت کردید که پنج یا شش بار کتاب های 
حجیم تاریخ را بخوانید؟!

تاريخ  کتاب  دهم  سال  در  بار  زلفی: دو  مهدی   امير 
دهم را خوانده بودم. يک بار هم تابستان منتهی به سال 
يازدهم خواندم و دو بار هم در سال دوازدهم خواندم. 
انسانی،  علوم  آزمايشی  گروه  سراسری  آزمون  ببینید 
تحمل سختی،  و  کشیدن  زحمت  بدون  زحمت.  يعنی 

نمی شود در اين گروه موفق شد.
جامعه شناسی  کتاب  متن  اجتماعی:  علوم  درس 
پاورقی ها  حتی  خواند؛  مو  به  مو  بايد  اقتصاد  مثل  را 
از  را  نبايد چیزی  و  مهم هستند  بدانیم« ها  »بیشتر  يا 
در  به خصوص  جامعه شناسی،  در ضمن،  انداخت؛  قلم 
سال دوازدهم، خیلی حفظی نیست و بايد آن را فهمید 
مثاًل  داشت؛  هم  را  مفهومی  سؤال های  ارائه  آمادگی  و 
تفکیک  از هم  بتوان  را  بايد ديدگاه های جامعه شناسی 
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کرد و تجزيه و تحلیل نمود. صرف حفظ کردن جواب 
نمی دهد.

و  مرور  به  نیاز  منطق،  درس  و منطق:  درس فلسفه 
تست زدن زياد دارد؛ در ضمن، بايد تست های ترکیبی 
هم بزنی؛ يعنی امکان دارد که تست های درس های يک 
اما وقتی  بزنی،  به طور مجزا خوب  را هم  و دو  و سه 
تست های اين سه درس به هم مرتبط بشود، با مشکل 
روبرو بشوی؛ برای همین منظور، بايد مرتب درس ها را 

مرور کنی و تست های ترکیبی را بزنی.
فلسفه را بايد فهمید و نمی شود با کلید واژه جلو رفت. 
درس های  بین  بفهمی  و  را  فالسفه  نظريه های  بايد 
مختلف فلسفه ارتباط برقرار کنی. در کل، برای کسی 
که عالقه مند به فلسفه نیست، اين درس، درس سختی 

است.
درس روان شناسی: روان شناسی، درس خوب و روانی 
سؤال  اما  است،  حفظی  آن  سؤال های  بیشتر  و  است 
مفهومی هم می دهند و برای همین، الزم است که عالوه 
داشت؛  توجه  هم  خواندن  مفهومی  به  کردن  حفظ  بر 
برای مثال بايد دقت کرد که در بخش فعالیت ها، هر يک 

از مثال های کتاب به چه موردی اشاره می کند.

 * روزی چند ساعت مطالعه می کردید؟
روزی شش ساعت درس  تابستان  زلفی:  امير مهدی 
که  روزهايی  در  هم،  تحصیلی  سال  طی   . می خواندم 
کالس نداشتم، هشت تا نه ساعت، و روزهايی که کالس 
داشتم، ساعت مطالعه ام کمتر بود. بعد از عید نوروز هم 

12 تا 13 ساعت در روز درس می خواندم.

* بعد از عید، از این همه ساعت مطالعه در روز 
خسته نمی شدید؟!

امير مهدی زلفی: چرا. گاهی اوقات خسته می شدم و 
حتی شکايت هم می کردم و به قول معروف غر می زدم؛ 
به دبیرانمان می گفتم که چرا آن قدر  حتی سر کالس 
بايد درس خواند؛ اما اين شکايت ها فقط در حد حرف 
که  می گفتم  خودم  به  و  می دادم  انجام  را  کارم  و  بود 
کنار  االن  اگر  و  می گذرد  هم  دوران  اين  بد،  يا  خوب 
بکشم و کوتاهی کنم، شايد بعدها حسرت بخورم که ای 
اينکه  از  کاش بیشتر می خواندم. شايد 20 سال ديگر، 
االن  اما  شوم،  پشیمان  کردم،  کوتاهی  دوران  اين  در 
مطمئنم که هیچ وقت به خودم نخواهم گفت که چرا 
کوتاهی کردم. به نظر من، يک کنکوری بايد يک مقدار 
نازی  ناز  آدم  اگر  چون  نیاورد؛  کم  تا  باشد  دنده  يک 

باشی، زود جا می زنی !

به  باید  * فکر می کنید که مطالعه برای کنکور 
شیوة خاصی باشد؟

امير مهدی زلفی: اين سؤال را خیلی از دانش آموزان 
از من می پرسند؛ اينکه با چه روشی درس خواندی که 
موفق شدی؟ اما مگر درس خواندن برای کنکور، روش 
می خوانی.  و  می کنی  باز  را  کتاب  خوب  دارد؟  خاص 
صورت  به  را  آن  که  باشد  حواست  بايد  فقط  ديگر 
رتبه  کسی  اگر  که  بگويم  می خواهم  نخوانی.  سرسری 
يک می آورد، مبتکر سیستم نوينی برای درس خواندن 
نیست ! فقط با دقت و عمق  بیشتری درس خوانده و 

تست زده و تست های بیشتری هم حل کرده است. 

* آیا در این مدت، برای شما پیش آمد که در 
نتایجت  دوازدهم،  سال  طی  آزمونی  یا  درسی 

مطابق میلت نباشد؟
آزمايشی  آزمون  چند  در  زلفی: بله.  مهدی  امير 
آرايه های ادبی را خوب جواب ندادم؛ به همین خاطر، در 
برنامه مطالعاتی ام، زمان بیشتری را برای تسلط بر اين 

مبحث گذاشتم و نتیجه گرفتم.

* کرونا و تعطیل بودن کالس های حضوری، چه 
تأثیری بر نحوة کار شما گذاشت؟

امير مهدی زلفی: بدون شک، فضای تحصیلی ناشی 
از کرونا، مسؤولیت بیشتری را بر عهده ام گذاشت و بايد 
متعهدتر می بودم؛ اما از سوی ديگر، با اينکه ابهر شهر 
کوچکی است، ولی باز رفت و آمد به مدرسه، زمان بر 
است. به همین خاطر، کالس های مجازی باعث شد که 

زمان بیشتری در اختیار خود داشته باشم.

 * شب قبل از کنکور چه کردید؟
امير مهدی زلفی: لغات فارسی سه سال را دوره کردم 
و شام خوردم و وسايل مورد نظرم را در کناری گذاشتم 
و خوابیدم؛ البته کمی طول کشید تا به خواب بروم، اما 

وقتی به خواب رفتم، تا صبح راحت خوابیدم.

* سرجلسة آزمون مشکلی نداشتید؟
و  بند ماسک  و  امير مهدی زلفی: من عینکی هستم 

دستة عینک، گوشم را آزار می داد.

* انتظار کسب رتبة یک کشوری را داشتید؟
امير مهدی زلفی گل: نه. من معلم خصوصی نداشتم. 
کتاب های  از  فقط  و  نمی رفتم  برنامه  فوق  کالس های 
تست و کمک آموزشی استفاده کردم. برای همین هم 
در  خوب  مدارس  همه  اين  از  حتماً  که  می کردم  فکر 

تهران، يکی ديگر پیدا می شود که وضعیتی بهتر از من 
داشته باشد و رتبة يک آزمون سراسری شود !

* در موفقیتتان، خانواده تان چه نقشی داشتند؟
اين  در  خانواده ام  نقش  زلفی:  مهم ترين  اميرمهدی 
اين  و  نداشتند  دخالتی  من  خواندن  درس  در  که  بود 
موضوع باعث شد که من کالفه يا ناراحت نشوم؛ چون 
به نظر من، اينکه والدين دم به دم نظارت بکنند و به کار 
والدين  است.  کننده  ناراحت  بکشند،  فرزندشان سرک 
بايد بپذيرند که حتی اگر فرزندشان اهل درس خواندن 
نباشد، با پی گیری مداوم، باز هم درسخوان نخواهد شد.

* در سال دوازدهم ورزش هم می كردید؟
امير مهدی زلفی: روزی يک ساعت در بوستان نزديک 
خانه مان می دويدم. صبح کنکور هم همان جا نیم ساعت 

نرمش کردم و بعد به جلسة آزمون رفتم.

* تغذیه تان در سال آخر چطور بود؟
امير مهدی زلفی )با خنده(: همان آب گوشت و قرمه 

سبزی همیشگی بود!
با داوطلبان  نهایی، چه حرفی  به عنوان سخن   *

آزمون سراسری سال آینده )1401( دارید؟
امير مهدی زلفی: تکلیفتان را با خودتان روشن کنید. 
اگر اهل درس خواندن هستید، جانانه درس بخوانید و 
هرچه در توانتان است، وسط بگذاريد تا بعد از يک يا دو 
سال يا حتی 10 سال، حسرت کوتاهی کردن، در دلتان 
نماند، و اگر اهل درس خواندن نیستید، اين طور نباشد 
که چند سال پشت کنکور باشید و در اين چند سال به 
اندازة يک سال هم درس نخوانید. می شود اصاًل کنکور 

نداد و  آينده را از راه های ديگر هم رقم زد.

* معدل کتبی نهایی؟ 
امير مهدی زلفی : 19/88.

نیز  سراسری  آزمون  در  را  درصدهایتان   *
بفرمایید: 

امير مهدی زلفی :
 زبان و ادبیات فارسی 81/4درصد، زبان عربی: 92 درصد، 
خارجی: زبان  درصد،   96 اسالمی :  معارف  و   فرهنگ 

90/7 درصد، رياضیات: 62 درصد، اقتصاد: 100درصد، 
عربی  زبان  درصد،   92/3 تخصصی:  فارسی  ادبیات 
درصد،   57/8 جغرافیا:  و  تاريخ  100درصد،  تخصصی: 
فلسفه و منطق: 85/4 درصد، و روان شناسی: 93/4 درصد.

 تکلیفتان را با خودتان روشن کنید. اگر اهل درس خواندن هستید، جانانه درس بخوانید و هرچه در توانتان است، وسط بگذارید تا بعد از 

یک یا دو سال یا حتی 10 سال، حسرت کوتاهی کردن، در دلتان نماند، و اگر اهل درس خواندن نیستید، این طور نباشد که چند سال پشت 

کنکور باشید و در این چند سال به اندازة یک سال هم درس نخوانید. می شود اصاًل کنکور نداد و  آینده را از راه های دیگر هم رقم زد
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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 اين افراد می نمايند، اين سازمان به عنوان ناظر آزمون های  
بین المللی در کشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی اين مراکز به مراجع قضائی، موارد ذيل 

را  برای اطالع متقاضیان يادآوری می نمايد:
1 -  تنها مدارکی از طريق اين سازمان مورد گواهی و تأيید قرار خواهند گرفت که قباًل 
مجری آزمون از سوی اين سازمان مجوز برگزاری آن را دريافت نموده باشد؛ لذا قبل از 
پرداخت هرگونه وجه از طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های 

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

3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعايت قوانین بوده و بايستی از ثبت نام اين افراد 
خودداری نمايند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.

4 - داوطلبانی که با جعل مدارک هويتی سعی در گمراه نمودن مجريان آزمون نمايند 
و در آن شرکت کنند و تخلف آنان )حتی پس از دريافت 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 اينکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده از 
سند مجعول و شرکت کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسالمی )تعزيرات 
مصوب 1375( جرم تلقی می شود و مجازات کیفری به همراه خواهد داشت، اين گروه از 

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

خواهد شد.

9 ربیع االّول

 خجسته سالروز آغاز امامت حرضت ولی عرص

امام مهدی)عج( بر متام شیفتگان  و 
منتظران آن امیر پرده نشین تهنیت باد
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدين وسیله به اطالع دانش آموزان عزيز پايه 
تحصیلی  سال  آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم  که  می رساند  دوازدهم 

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

عالی سال 1401؛
در  اختصاصی  و  عمومی  دروس  زمینه  در  داوطلبان  مکتسبه  معلومات  ارزيابی   )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 مقايسه نمرات مکتسبه در زمینه دروس 
و  تحصیل  محل  استان  و  شهرستان  داوطلبان  با  داوطلب  هر  اختصاصی  و  عمومی 

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

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

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

* آشنايی کامل با شیوة درست مطالعة کتاب های درسی؛
* عمیق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتاب های درسی هر پايه؛

* آشنايی با پرسش های چهار گزينه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
* ممارست و تمرين در مديريت زمان؛

* کاهش تدريجی استرس و هیجانات ناشی از آزمون؛
* 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 1400/04/۲6 است:

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم:
شرکت تعاونی خدمات آموزشی، با بررسی های همه جانبه و دريافت نظرات مشاوران، 
مجموعاً  را  آزمايشی  آزمون های  مجموعة  آموزشی،  مراکز  محترم  مديران  و  دبیران 
در چهارده نوبت برای سال تحصیلی 1400-1401 طراحی نموده است. دو نوبت از 

آزمون های آزمايشی به صورت تابستانه، هشت نوبت از آزمون های آزمايشی به صورت 
مرحله ای و چهار نوبت از آزمون های آزمايشی به صورت جامع برگزار خواهد شد تا 
ارزيابی  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 نمايند.
آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه، در دو نوبت و در ماه های مرداد و شهريور 

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

علوم تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.
آزمون های مرحله ای: در هشت نوبت آزمون های آزمايشی مرحله ای، که از ابتدای 
مطالعه  برای  درسی  منابع  می گردد،  برگزار   1400 اسفند  پايان  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 
می گردد  طراحی  قبل،  مرحله  درسی  منابع  سؤاالت  عالوة  به  تقسیم بندی(،  )طبق 
اول  مراحل  آزمون های  به  مربوط  قسمت های  آزمون  سوم  مرحله  در  مثال،  )برای 
و دوم هم منظور شده، با اين تأکید که بیشتر سؤاالت از بودجه بندی مرحله سوم 

خواهد بود.(
هدف كلی اين آزمون  ها، بررسی و نگاه دقیق تر به مطالب کتاب  های درسی پاية 
دوازدهم و ارزيابی پیشرفت تحصیـلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی است. در 
اين میان، آزمون ويژه  ای )آزمون مرحلة 5( در نظر گرفته شده است که در پايان 
آن، جمع  و هدف  خواهد شد  برگزار  تاريخ 1400/10/24  در  اول،  نوبت  امتحانات 
 بندی مطالب نوبت اول است که پس از امتحانات تشريحی نوبت اول برگزارخواهد 
شد و طبق آن، آمادگی دانش  آموزان براساس پرسش  های چهارگزينه  ای استاندارد 

مرتبط با مطالب اين نوبت تحصیلی مورد سنجش و ارزيابی قرار خواهد گرفت.   

آزمون های جامع: از ابتدای سال 1401 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
1401، چهار نوبت آزمون آزمايشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات 
و ويژگی های منحصر به فرد و مکمل يکديگر برگزار می شود و در آزمون جامع نوبت 

اول، تنها دروس پايه دهم و يازدهم، از داوطلبان آزمون گرفته می  شود.

زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي 
صورت  به  آزمون  برگزاری  شرايط  شدن  مهیا  صورت  )در  سنجش:  آزمایشی 

حضوری(
سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  سنجش  آزمايشی  آزمون های  به جلسه  کارت ورود 
کشور، از روز سه شنبه قبل از برگزاری هر آزمون، منحصراً از طريق سايت اينترنتی 
شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: www.sanjeshserv.ir توزيع می گردد 
و داوطلبان، با مراجعه به سايت اينترنتی فوق الذکر، نسبت به پرينت کارت ورود به 
به  برگزاری آزمون  اقدام می نمايند )در صورت مهيا شدن شرایط  جلسه خود 

صورت حضوری(.
دوازدهم، در  سنجِش  آزمایشی  از آزمون های  نوبت  هر  نتایج  کارنامه 
بعدازظهر همان روز برگزاری هر آزمون از طريق سايت اينترنتی شرکت به نشانی: 
به اطالع دانش آموزان می رساند   www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. ضمناً 

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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که محاسبه نمره کل آزمون های آزمايشی، بر اساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان 
و  عمومی  دروس  آزمون  نمره  همچنین  شد.  خواهد  انجام  کشور  آموزش  سنجش 
به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  اساس  بر  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی، 
تقسیم  بر  ضرايب(  به  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره  برابر  سه  به عالوه  ضرايب(، 

مجموع کل ضرايب محاسبه می شود.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

با توجه به درخواست دانش آموزان، متقاضيانی كه كليه مراحل آزمون  های 
مرحله ای )8 مرحله( و جامع )4 نوبت( را به صورت یکجا ثبت  نام نمایند نيز 

می توانند از تخفيف 20درصدی ثبت نام بهره مند گردند.
با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امکان نیز فراهم 
سنجِش  آزمون های  بتوانند  تمايل،  صورت  در  عزيز،  دانش آموزان  تا  است  گرديده 
ثبت نام  آزمون ها  از  يک  هر  در  و  انتخاب  دلخواه،  و  موردنیاز  تعداد  به  را  دوازدهم 
نمايند؛ به عنوان مثال، دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و يک 

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 
در  عزیز،  دانش آموزان  كه  می شود  توصيه  لذا  می نماید،  آماده تر  گام به گام 

كلية آزمون های مرحله ای و جامع،  به طور یکجا ثبت نام نمایند.
اطالع  برای  ثبت نام،  هزينه های  به  مربوط  تکمیلی  جدول  که  است  ذکر  به  الزم 
به صورت  آزمايشی سنجِش دوازدهم  انتخاب آزمون های  به  دانش آموزانی که مايل 
 )www.sanjeshserv.ir( آزمون ها  ثبت نام  اينترنتی  سايت  در  هستند،  تلفیقی 

درج شده است.
بهتر است کلیه مراحل  از تخفیف،  برای استفاده  شايان  ذکر است که دانش آموزان 
آزمون )8 مرحله و 4 نوبت جامع( را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری از تعداد 

آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم، از تخفیف 20 درصدی نیز بهره مند شوند.
سوی  از  آزمون  نوبت های  انتخاب  از  پس  و  ثبت نام  هنگام  در  که  فرمايید  توجه 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اينترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را محاسبه و 

ارائه می نمايد.

نحوه ثبت نام:
پرداخت اینترنتی: دانش آموزان عالقه مند به شرکت در آزمون هاي آزمايشی سنجش، 
در سراسر کشور مي توانند، با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و مراجعه به 
سايت شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به 

ثبت نام در اين آزمون ها اقدام و کدرهگیري دريافت نمايند.

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 شرايط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ويژه 42966-

021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و 
عصر 13:30 الی 16:00.

ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبیرستان هايی که مايل 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 نمايند.

نکات مهم:
1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نیز، در اين مرحله 

انجام می شود.
2- وجوهی که به اشتباه به حساب اين شرکت واريز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اينترنتی و 

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به عمل آورند.

ثبت نام تلفنی:
با توجه به وضعیت ايجاد شده به دلیل بحران ويروس کرونا، امکانی فراهم گرديده 
است تا ثبت نام برای کلیه داوطلبان سراسر کشور )تهران و شهرستان ( و همچنین 
صورت  در  سنجش،  آزمايشی  آزمون های  متقاضی  دبیرستان های  و  آموزشی  مراکز 
اين  در  نام  ثبت  به  نسبت   021-88321455 شماره:  با  تلفنی  صورت  به  تمايل، 

آزمون ها اقدام نمايند. 

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

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

گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سايت ارائه شده است: لینک ثبت نام آزمون های 
آزمايشی سنجش/ ثبت نام جديد(.

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

شرکت تعاوني خدمات آموزشي

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 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

 اصالحات و تغییرات مجموعه هاي امتحاني در آزمون کارشناسي  ارشد ناپیوسته سال 1401
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» 15 دقیقه زمان داريد. شروع کنید!« جمله اش که به پايان رسید، برگه سؤال ها را 
با دستانی لرزان برداشتم و شروع به خواندن کردم؛ اما چه خواندنی، که بیشتر نگران 
پايان وقت بودم تا پاسخ دادن به سؤال های تستی! هر جمله را که می خواندم، يادم 
حاضر  و  گرفت  خواهد  را  پاسخنامه  ساعت  رأس  سخت گیر،   دبیر  اين  که  می افتاد 
بايد به 20 سؤال دشوار،  که  به ما بیشتر وقت بدهد و من  ثانیه  نیست حتی چند 
برايم سخت است، در 15 دقیقه پاسخ دهم، و همین موضوع،  حتی خواندنش هم 
و  کردم  متمرکز  را  فکرم  بدبختی  با  باالخره  شود.  کمتر  تمرکزم  که  می شد  عاملی 
سؤال های تستی را خواندم، اما هنوز به بیشتر از پنج يا شش سؤال پاسخ نداده بودم 
که دبیرمان با صداي بلند گفت: »وقت تمام شد. پاسخنامه ها باال !« باورم نمی شد؛ 
يعنی زمان آن قدر زود گذشت؟! داشتم به سرعت خانه های پاسخنامه را پر می کردم 
که دست معلم برگه را از دستم کشید و با عصبانیت گفت: »مگر نگفتم پاسخنامه را 
باال بگیر؟!« با درماندگی گفتم: »اما من هنوز جواب ها را وارد نکرده ام !« با بی تفاوتی 
گفت: »اين ديگر مشکل توست؛ می خواستی حواست به زمان باشد؛ مگر سر کنکور به 
شما وقت بیشتر می دهند که من بدهم!« در حالی که از ناراحتی، دست هايم می لرزيد، 
گفتم: »اين منصفانه نیست؛ من خیلی درس خوانده بودم. شما اصاًل وضعیت ما را 
درک نمی کنید«؛ اما متأسفانه اين حرف ها هیچ تأثیری روی معلم ما نداشت. وي نه 
اعتنايی به اعتراض های من می کرد و نه  اشک های من تأثیری روی او داشت؛ اصاًل 
انگار او را از سنگ ساخته بودند. آن قدر از بی تفاوتی اش عصبانی شدم که بدون اجازه 
به گوشم می آمد که می گفت: »بدون  رفتم؛ در حالی که صدايش  بیرون  از کالس 
اجازه کجا می روی؟! اگر از دِر کالس بیرون رفتی، ديگر اجازه وارد شدن به کالس را 

به تو نمی دهم.«  
که  دانش آموزی  است؛  دوازدهم  دانش آموز سال  يک  از خاطرات  بخشی  آمد،  آنچه 
درک  بی تفاوتی ها،  بدخلقی ها،  برای  ناظم،  و  مدير  دبیران،  از  اعم  مدرسه،  کادر  از 
نکردن ها، نا حقی ها و ... خشمگین بود و نمی توانست بر خشم و ناراحتی خود غلبه 
کند. او معتقد بود که در فضای مدرسه، هیچ کس درکش نمی کند و شرايط وي را 
در نظر نمی گیرند و توجه ندارند که امسال چقدر برای او سرنوشت ساز است و وي 
برای بهترين بازدهی، بايد آرامش الزم را داشته باشد. می پرسید که آيا بهتر نیست 
که به جای رفتن به مدرسه و تحمل برخوردهای غیرمنطقی،  در خانه درس بخواند 

و وقتش را در مدرسه تلف نکند؟ 
اين سؤالی است که هر ساله از دانش آموزان می شنوم که: »آيا حضور در مدرسه، برای 
يک کنکوری خوب است يا اينکه بیشتر وقتش تلف می شود، و آيا بهتر نیست که در 

خانه درس خواند و در صورت نیاز، از معلم خصوصی بهره برد؟« 

نقش مدرسه در موفقیت یک داوطلب 
هر چند که استعداد و توانمندی يک داوطلب، نقش اصلی را در موفقیت وی در آزمون 
سراسری دارد، اما نمی توان نقش مدرسه و کالس درس را در موفقیت يک داوطلب 
منکر شد؛ زيرا داوطلب در مدرسه می تواند با همراهی دانش آموزان توانمند کالس، در 
يک جّو رقابتی مثبت قرار گیرد تا با انگیزة بیشتری درس بخواند. همچنین برنامه ريزی 
دبیران و و نظارت مداوم آنها هم در جاي خود، بسیار مهم است و از کوتاهی های 
گاه و بی گاه داوطلبان می کاهد. وقتی يک دانش آموز در خانه درس می خواند، خود 

  * همه ما می دانیم که در بیست ماهة اخیر، به خاطر شرايط کشور از لحاظ شیوع و گسترش ويروس کرونا، اکثريت قريب به اتفاق مدارس کشور، به صورت غیرحضوری و از طريق 
فضای مجازی، نسبت به تشکیل کالس برای دانش آموزان خود اقدام کرده اند؛ با اين همه، از آنجايی که قرار است پس از انجام واکسیناسیون کامل دانش آموزان، اقدام به بازگشايی 
حضوری يا نیمه حضوری مدارس، به ويژه درسطح دبیرستان ها، شود؛ لذا الزم ديديم که اين جستار، در اين شماره از نشريه برای آگاهی مخاطبان )داوطلبان آزمون سراسری( و درک 

آنها از نقش مدرسه در موفقیت آنها، درج شود.

داوطلبان آزمون سراسری و نقش مدرسه* درموفقیت آنها
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را موّظف نمی بیند که 
در زمانی معین، مباحث درسی را بخواند؛ و از 

سوی ديگر، از آزمون های تشريحی و تستی دبیران بی بهره می ماند و نمی تواند 
باخبر شود.  احتمالی اش  اشتباهات و ضعف های  از  و  به طور مداوم بسنجد  را  خود 
شايد بگويید که با شرکت در آزمون های آزمايشی، اين مشکل رفع خواهد شد، اما 
به تجربه ديده ايم که حتی اين آزمون ها هم، در صورتی که از سوي دبیران ارزيابی 
شود، ارزش و اعتبار خوبی پیدا می کند؛ چون دانش آموز، خود را موظف می بیند که 
نسبت به اين آزمون ها متعهدانه درس بخواند، و در صورتی که سؤالی را متوجه نشود 
يا در نکته ای ضعف داشته باشد، از دبیران خود راهنمايی بخواهد؛ حتی برای آمادگی 
همین آزمون های آزمايشی، کادر مدرسه، به ويژه دبیران، بهتر می توانند داوطلبان را 

راهنمايی کنند.
دقت و سرعت، دو امر مهم ديگر است که در آزمون سراسری نقش حیاتی دارد و در 
مدارس راحت تر می توان به اين دو مهم دست يافت. همان طور که در خاطره ای که 
ذکر کرديم، ديديد، دبیران با تجربه تالش می کنند که دانش آموزان را برای کسب 
سرعت و دقت الزم آماده سازند. در بدو امر، شايد انجام اين کار به مذاق برخی از 
دانش آموزان نیز خوش نیايد، اما در انتها همین افراد خواهند ديد که اين تذکرها و 
حتی فشارها، الزمة کسب آمادگی برای يک حضور موفق در امتحانات نهايی و آزمون 

سراسری است.

با لحظات سخت کالس و مدرسه چه کنیم؟  
و  مدرسه  محیط  در  حضور  لحظات  تمامی  نمی شود  که  می پذيريد  نیز  شما  حتماً 
و  فرهنگ ها  با  دانش آموز،  زيرا ده ها  باشد؛  و دوست داشتنی  کالس درس، شیرين 
ديدگاه های مختلف، در يک کالس درس می نشینند و روحیات و نحوة تدريس دبیران 
نیز با يکديگر متفاوت است؛ از سوی ديگر، قوانین و مقررات مدرسه، گاه به مذاق 
عده ای خوش نمی آيد؛ از همین رو، هر دانش آموزی گاه و بی گاه در محیط مدرسه 
با چالش هايی روبرو می شود؛ چیزی که در آينده در محیط دانشگاه و کار نیز شاهد 

آن خواهد بود. 
اما اگر می خواهید اين روزها با فشار روحی کمتری روبرو شويد، الزم است که بتوانید 
خشم خود را کنترل کنید. خوب است بدانید که همة احساسات منفی آدمی ـ دير 
يا زود ـ به خشم، که احساس منفی نهايی است، می انجامد. تمام ترس ها، ترديدها، 
از  به خشم تبديل می شوند؛ پس چنین عصبانیتی  حسرت ها و رنجش ها، سرانجام 
درون هدايت می شود و شما را از لحاظ جسمی و عاطفی بیمار می کند و در ظاهر هم 

روابطتان را با ديگران بر هم می زند. 
يکی از بدترين جنبه های خشم اين است که هرچه بیشتر عصبانیتتان را بروز دهید، مثل 
آتش مهارنشدنی، اين عصبانیت شعله ورتر می گردد، و در نهايت بیشتر صدمه می بینید 
و طولی نمی کشد که خشم در شما به صورت عادت در می آيد و با جزئی ترين حادثه ای 
عصبانی می شويد و احساس می کنید که خشم و ابراز آن، براي شما به شیوة طبیعی 

انديشیدن 
و احساس کردن تبديل 

شده است. 
منفی،  حس  اين  پادزهر 

است.  اثربخش  و  ساده  بسیار 
به  که  وقت  هر  است  الزم  فقط 

هر علتی عصبانی يا غمگین هستید، 
چند بار به خود بگويید: »من مسؤولم! 

من مسؤولم! من مسؤولم!« به اين ترتیب 
در  بی درنگ  را  منفی  احساس  می توانید 

وجود خود از بین ببريد. 
فقط  بار  هر  ذهن  جايگزينی،  قانون  بر  بنا 

می تواند يک انديشه را در خود نگه دارد. ذهن 
قادر است حس مثبت مسؤولیت پذيری شخصی 

يا احساس منفی خشم و غم را در خود حفظ کند؛ 
امکان پذير  واحد،  آِن  آنها در  نگه داشتن هر دو  اما 

که  شماست  با  انتخاب  حق  میان،  اين  در  و  نیست، 
کدام را بخواهید. 

توجه داشته باشید که تنها چیزی در عالم می توانید بر 
خودآگاهتان  ضمیر  محتوای  باشید،  داشته  تسلط  آن 
نوع  هر  داشتن  جای  می دهید  به  ترجیح  اگر  است. 
انديشة منفی، که موجب اندوهتان می گردد، تفکر مثبت 
»من مسؤولم !« را در ذهنتان نگه داريد، به انسانی مثبت 

انديش، خوش بین و کاماًل مسلط تبديل می شويد. 
برای مثال، دانش آموزی که در ابتدای اين متن خاطره ای 
از او ذکر شد، اگر به جای احساس ناکامی و خشم نسبت 
قانون مند، می پذيرفت که وي مسؤول پذيرش  به دبیر 
در  موفق  حضور  يک  برای  آمادگی  و  کالس  قوانین 
و  نمی شد  عصبانی  و  ناراحت  است،  سراسري  آزمون 
به جای درک اين حس نامطلوب، خرسند می شد که 
نکات منفی و بازدارندة خود را شناخته است و زمان 

الزم را برای برطرف کردن آنها دارد. 
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