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خجسته زادروز 
حرضت امام حسن عسکری)ع( 

بر متام مسلامنان تهنیت باد

مؤسسات كنكور: راهگشا یا سد راه؟!

نگران چه هستيد ؟ 

دوران آمادگی برای کنکور را با آرامش سپری کنيد

سخت کوشان :

توران ميرهادی ، بزرگ بانویی خستگی ناپذیر در عرصۀ آموزش و پرورش

وزیر علوم :

امروزه تحول در علوم انسانی در کشور، 
ضرورتی برخاسته از متن نيازهای فرهنگی ، 

اقتصادی ، اجتماعی و آموزشی ماست

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اصالحات و تغييرات مجموعه هاي

  امتحاني در آزمون ورودي نيمه  متمرکز دکتري 

)Ph.D( سال 1401

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

و  مراجعــــه   http://darkhast.sanjesh.org
درخواسـت خـود را بـه همـراه مسـتندات الزم ثبت 
نمایند. ضمناً پس از ثبت درخواست، برای داوطلب ، 
شـماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال 

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

روابط عمومی  سازمان

 سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درباره :

ثبت و  پی گيری درخواست 

داوطلبان به روش الکترونيکی
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رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند: 
برای چشم با ایمانی که عصیان خداوند را می بیند، روا نیست 
که آن چشم به هم خوَرد تا اینکه آن وضعیت را تغییر دهد.  

دنیا ! از من دور شو که مهارت بر دوشت نهاده است 
گسسته، و من از چنگالت به در جسته ام و از ریسمان هایت 
رسته و از لغزشگاه هایت دوری گزیده ام. کجایند مهترانی 
که به بازیچه های خود فریبشان دادی؟ کجایند مردانی 
که با زیورهایت دام فریب بر سِر راهشان نهادی. آنک در 

گورها گرفتارند و در البالی لحدها ناپایدار.

حضرت امام حسن عسکری )ع( فرمودند:
زمانی که بندۀ خدا سالم نمازش را می دهد، خداوند و 

فرشتگان بر او سالم می فرستند.

ـــت  ـــي و گذش ـــال تحصیل ـــاز س ـــا آغ ـــاله ب ـــر س ه
ــگ  ــگاه هاي رنگارنـ ــه از آن، آموزشـ ــد هفتـ چنـ
ـــام آور  ـــترده و سرس ـــات گس ـــا تبلیغ ـــور« ب »کنک
ـــوند  ـــغول مي ش ـــتري مش ـــذب مش ـــه ج ـــش ب خوی
و ایـــن مشـــتریان، کـــه اکثـــر آنهـــا داوطلبـــان 
پرشـــمار آزمـــون سراســـري )کنکـــور( هســـتند، 
ــت زني در  ــاي تسـ ــب مهارت هـ ــد کسـ ــه امیـ بـ
ــت  ــد و دسـ ــرکت مي کننـ ـــا شـ ــن کالس ه ایـ
آخـــر، بـــدون آنکـــه بهـــره زیـــادي از ایـــن 
ـــت و  ـــالف وق ـــه  ات ـــود، ب ـــان ش ـــا نصیبش کالس ه

ــد.  ــش مي پردازنـ ــمند خویـ ــرمایه ارزشـ سـ
علي رغـــم اعـــالم و تأکیـــد مکـــرر ســـازمان 
ــوزش و  ــور و وزارت آمـ ــوزش کشـ ــنجش آمـ سـ
ـــای  ـــؤال از کتاب ه ـــرح س ـــر ط ـــي ب ـــرورش مبن پ
درســـي و منابـــع اعـــالم شـــده، این گونـــه 
مؤسســـات عمومـــاً غیرحرفـــه اي و بعضـــاً نیمـــه 
حرفـــه اي، همچنـــان بـــر طبـــل تکنیـــک و 
مهندســـي معکـــوس و شـــگردهاي غیرعلمـــي و 
ـــردن  ـــم ک ـــا َعلَ ـــد و ب ـــود مي کوبن ـــي خ غیرمنطق
دوره هـــاي خـــاص یـــا فشـــرده و عناویـــن اغـــوا 
ـــتر  ـــد بیش ـــب درآم ـــر کس ـــه فک ـــر، ب ـــده دیگ کنن

فتنـــد. مي ا
ــري و  ــون سراسـ ــات، آزمـ ــن مؤسسـ ــه ایـ اینکـ
موفقیـــت در آن را بـــه خریـــد چنـــد ســـي دي، 
دي وي دي یـــا کتـــاب محـــدود مي کننـــد و 
ـــون را متوجـــه ســـازمان  ـــن آزم ـــي در ای ـــدم قبول ع
ـــد،  ـــي آن مي نماین ـــتباهات احتمال ـــنجش و اش س
ــب  ــه اي در فریـ ــي حرفـ ــي بي اخالقـ ــود نوعـ خـ
ـــي برگـــزاري  ـــان قانون ـــب متولی ـــان، و تخری متقاضی
آزمـــون و زیـــر ســـؤال بـــردن نظـــام گزینـــش 
ــه  ــود کـ ــوب مي شـ ــور محسـ ــجو در کشـ دانشـ
ــن  ــه ایـ ــا را بـ ــه خانواده هـ ــم توجـ الزم مي دانیـ

نکتـــه جلـــب نماییـــم.
ـــده،  ـــناخته ش ـــات ش ـــي از مؤسس ـــفانه، برخ متأس
بـــا پیشـــنهاد رقم هـــاي کالن، حتـــي وعـــده 

قبولـــي در رشـــته هاي پـــر طرفـــدار و بـــه 
ــد؛  ــم مي دهنـ ــوب، را هـ ــب، مطلـ ــم داوطلـ زعـ
امـــا در عمـــل، ایـــن رقم هـــا صرفـــاً در ازاي 
ـــرکت  ـــاب و ش ـــد کت ـــا، خری ـــرکت در کالس ه ش
در آزمون هـــاي آزمایشـــي عمومـــاً غیراســـتاندارد 

دریافـــت مي شـــود.
ـــوري  ـــات کنک ـــي از مؤسس ـــاي برخ ـــالف ادع برخ
تشـــکیل  موفقیـــت،  تضمیـــن  بـــه  راجـــع 
کالس هـــاي کـــم خاصیـــت یـــا بي خاصیـــت 
ــا  ــروس کرونـ ــیوع ویـ ــا شـ ــه بـ ــد کـ ــر چنـ )هـ
ایـــن کالس هـــا در دو ســـال اخیـــر چنـــدان 
رونقـــی نداشـــته اســـت(، نمي توانـــد توجیه گـــر 
ـــش  ـــاد تن ـــات و ایج ـــن مؤسس ـــودجویي کالن ای س
و اضطـــراب در میـــان خانواده هـــاي محتـــرم 
داوطلبـــان شـــود؛ بـــه عـــالوه، ایـــن ادعاهـــاي 
ــروعیت  ــراي مشـ ــاً بـ ــزاف، صرفـ ــط و گـ بي ربـ
بخشـــیدن بـــه دریافتي هـــاي کالن از جیـــب 

ــت. ــودجویي آنهاسـ ــودآوري و سـ ــردم و سـ مـ
در خاتمـــه بایـــد عنـــوان کنیـــم کـــه بخشـــي از 
اعتمـــاد مـــردم بـــه ایـــن آموزشـــگاه ها، ناشـــي 
از تبلیـــغ و معرفـــي آنهـــا از مجـــاري و مبـــادي 
ـــا دارد در  ـــه ج ـــت ک ـــور اس ـــمي کش ـــع رس و مناب
ایـــن زمینـــه، تجدیـــد نظـــر جـــدي بـــه عمـــل 
ــور  ــي کشـ ــام آموزشـ ــه نظـ ــن آنکـ ــد؛ ضمـ آیـ
بایـــد مجدانـــه بررســـي کنـــد کـــه آیـــا واقعـــاً 
ــا  ــان یـ ــار نقصـ ــور، دچـ ــمي کشـ ــوزش رسـ آمـ
ـــات  ـــه مؤسس ـــه این گون ـــت ک ـــده اس ـــتي ش کاس
ــه  ــه نـ ــت )کـ ــاز و بي صالحیـ ــي غیرمجـ آ موزشـ
تنهـــا یاري گـــر خیـــل گســـترده داوطلبـــان 
آزمون هـــاي سراســـري نیســـتند، بلکـــه بـــر 
ــتند(  ــم هسـ ــا هـ ــاي آنهـ ــده آرزوهـ ــاد دهنـ بـ
ــي،  ــام آموزشـ ــن نظـ ــراف ایـ ــه در اطـ قارچ گونـ
رشـــد و تکثیـــر یافته انـــد یـــا اشـــکال از جـــاي 

دیگـــري اســـت؟
موفق باشيد 

مؤسسات كنكور: 

راهگشا یا سد راه؟!
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وزیر علوم :

امروزه تحول در علوم انسانی 
در کشور، ضرورتی برخاسته از 

متن نيازهای فرهنگی، اقتصادی، 
اجتماعی و آموزشی ماست

وزیر علوم، در پيامی به طرح گفتمان علوم انسانی، 
با تأكيد بر اهميت این علوم، گفت: زمانی خواهيم 
فرهنگی،  متعدد  مسائل  و  چالش ها  بر  توانست 
اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و سياسی خود فائق 
داشته  انسانی  علوم  در  اندیشمندانی  كه  آیيم 
باشيم كه فهمی عميق و دقيق از این چالش ها و 

مسائل داشته باشند. 
به  پیامی  در  علوم،  وزیر  زلفی گل،  محمدعلی  دکتر 
اهمیت  بر  تأکید  با  انسانی،  علوم  گفتمان  ملی  طرح 
باید  انسانی،  علوم  در  تحول  برای  گفت:  انسانی،  علوم 
کنیم.  تثبیت  عمومی  فرهنگ  در  را  علوم  این  اهمیت 
مسائل  و  چالش ها  بر  توانست  خواهیم  زمانی  بی شک، 
متعدد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و سیاسی 
خود فائق آییم که اندیشمندانی در علوم انسانی داشته 
باشیم که فهمی عمیق و دقیق از این چالش ها و مسائل 

داشته باشند.
متن کامل پیام وزیر علوم به این شرح است؛

که  نیست  مسأله ای  ما،  کشور  در  انسانی  علوم  مسأله 
بتوانیم نسبت به آن بی تفاوت باشیم. برای فهم اهمیت 
داشته  خود  کنونی  وضع  بر  مروری  باید  مسأله،  این 
و  ارزش ها  بر  تأکید  با  ایران  اسالمی  جمهوری  باشیم. 
آرمان هایی، همانند استقالل و عزت، آزادی و آزادگی، 
عدالت و حفظ کرامت و ارزش الهی انسان، پا به عرصه 
نهاد؛ پس شکل دادن به حکومتی که بتواند در ضمن 
تدبیر امور عادی زندگی مردم، چنین ارزش هایی را نیز 

محقق کند، یک ضرورت و نیاز اساسی است.
از  برخی  از  حداقل  جدید،  علم  با  ایرانیان  ما  مواجهه  
از جهان جدید  نامتوازن بوده است.  جهات، مواجهه ای 
داشته،  اهمیت  بیشتر  ما  برای  آن چه  جدید،  علم  و 
علوم فنی و مهندسی و پزشکی و مانند آن است؛ البته 
ضروری  کشور  پیشرفت  برای  نیز  علوم  این  بی تردید 
دست کم  و  متوازن  توجه  عدم  مسأله،  ولی  هستند، 
به  و  جامعه  امور  اداره   در  انسانی  علوم  جایگاه  گرفتن 

طور ویژه، تمدن سازی در تراز جهانی است.
آسیب فرهنگی دیگر در این زمینه، کم توجهی به علوم 
انسانی در میان افراد دارای استعداد برتر است. در طول 
مدارس،  غالب  فرهنگ  متأسفانه  گذشته،  سال های 

دانشگاه ها و حتی خانواده ها این بوده است که نخبگان و 
افراد واجد استعداد برتر، بیشتر به تحصیل در رشته هایی 
غیر از رشته های انسانی تشویق و ترغیب شده اند. این 
مسأله باعث شده که ما در برخی از عرصه های بسیار مهم 
در حوزه های  دانش تخصصی  نیازمند  )که  اداره  کشور 
علوم انسانی است(، افراد برجسته  اندکی داشته باشیم. 
سومین چالش در این زمینه نیز، تقلیدی بودن بسیاری 
از مباحث علمی ما در حوزه  علوم انسانی است. متأسفانه 
ما بیشتر خود را مصرف کننده و مقلّد دیده ایم، البته، 
همان گونه که مقام معظم رهبری نیز بارها فرموده اند، ما 
با شاگردی کردن هیچ مشکلی نداریم و حاضریم از هر 
کس علم بیاموزیم، ولی شاگردی کردن، با تقلید کردن 

متفاوت است.
نیازهای  و  سو  یک  از  ضعف ها  این  داشتن  نظر  در  با 
امروزه  چرا  که  می شود  آشکار  دیگر،  سوی  از  کشور 
از  برخاسته  انسانی در کشور، ضرورتی  علوم  تحول در 
آموزشی  و  اجتماعی  اقتصادی،  نیازهای فرهنگی،  متن 
ماست. بر اساس سیاست های کلی علم و فناوری ابالغی 
مقام معظم رهبری، تحول و ارتقاء علوم انسانی از مسیر 
اقداماتی همچون »تقویت جایگاه و منزلت این علوم«، 
بازنگری  و  »اصالح  انگیزه«،  با  و  مستعد  افراد  »جذب 
»ارتقاء  و  آموزشی«  روش های  و  برنامه ها  متون،  در 
مربوط«  پژوهشی  فعالیت های  و  مراکز  کیفی  و  کمی 
دست یافتنی دانسته شده است. برخی از این سیاست ها 
با همان ضعف ها و چالش هایی هستند  کاماًل متناسب 

که باعث وضع فعلی علوم انسانی شده اند.
را  علوم  این  اهمیت  باید  انسانی،  علوم  در  تحول  برای 
در فرهنگ عمومی تثبیت کنیم و به دانشجویان علوم 
انسانی بها بدهیم و باید زمینه جذب افراد مستعد و با 
در  نو  طرحی  و  کنیم  فراهم  رشته ها  این  به  را  انگیزه 
برنامه ها، روش ها و ساختارها و شیوه ها و متون آموزشی 
در این حوزه ها دراندازیم. در چنین شرایطی، مشاهده  
جمعی از نخبگان علوم انسانی کشور که به نوبه خود، 
بر همین  تمرکز  با  و  ابتکاری  با طرحی  کرده اند  سعی 
علوم  در  تحول  دشوار  امر  سوی  به  نو  مسیری  نکات، 
انسانی در کشور بگشایند، مایه  امیدواری و خوشحالی 
گفتمان  ملی  »طرح  برنامه های  طراحی  نوع  است. 
مکمل  و  موازی  صورت  به  که  انسانی«،  علوم  نخبگان 
برنامه های رسمی دانشگاهی است، به دانشجویان کمک 
خواهد کرد که در عین ارتباط جدی با فضای دانشگاه، 
به مطالعات خود عمق بیشتری بدهند و بتوانند خألهای 

برنامه آموزش دانشگاهی را پر کنند.
با در نظر داشتن سیاست های کلی علم و فناوری کشور، 
از  حمایت  به  موظف  را  خود  همواره  نیز  علوم  وزارت 
چنین طرح هایی می داند، و امیدواریم که به برکت خون 
اندیشمندان  از  جدیدی  نسل  شاهد  زودی  به  شهدا، 
جوان، پرتالش و پرانگیزه در قلمرو علوم انسانی باشیم 
و  اسالمی  انقالب  ارزش های  اعتالی  مسیر  در  که 

سرافرازی کشور عزیزمان می کوشند.

23 تا 27 آذر ماه:

مهلت مجدد ثبت نام آزمون دانشنامه 
و گواهينامه دندانپزشکی 

شفاهی  و  كتبی  آزمون  ثبت نام  مجدد  مهلت 
دانشنامه و گواهينامه تخصصی دندانپزشکی سال 

1400 اعالم شد.
آزمون کتبی دانشنامه و گواهینامه تخصصی دندانپزشکی 
شفاهی  آزمون  و  بهمن   19 شنبه  سه  روز  در   1400
و   21  ،20 جمعه  و  پنجشنبه  چهارشنبه،  روزهای   در 

22 بهمن ماه برگزار می شود.
طبق  را  دستیاری  دوره  که  شرایط،  واجد  داوطلبان 
مقررات به پایان رسانده اند، فرصت داشتند که در بازه 

زمانی 24 تا 28 مهر ماه در این آزمون ثبت نام کنند.
مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم کرد داوطلبانی که 
می توانند  نشده اند،  ثبت نام  به  موفق  زمانی  بازه  این  در 
در روزهای 23 تا 27 آذر ماه، با مراجعه به سایت مرکز 
 www.sanjeshp.ir :سنجش آموزش پزشکی به نشانی

مراجعه و به صورت اینترنتی در این آزمون ثبت نام کنند.
داوطلبان باید در همین بازه زمانی، نسبت به ثبت نام در 
سامانه: obligat.behdasht.gov.ir نیز اقدام کنند.

مدارک الزم برای ثبت نام اینترنتی، شامل: تصویر اسکن 
شده از عکس 3×4 رنگی داوطلب، تکمیل فرم ثبت نام 
ثبت نام دانش آموختگان  برای  و مدارک الزم  اینترنتی، 
خارج از کشور، شامل: تصویر اسکن شده از عکس 3×4 
مرکز  معرفی نامه  از  اسکن شده  تصویر  داوطلب،  رنگی 
خدمات آموزشی برای شرکت در آزمون، تصویر اسکن 
فرم  تکمیل  و  شناسنامه  دوم  و  اول  صفحات  از  شده 

ثبت نام اینترنتی است.
برای پرداخت هزینه شرکت در این آزمون، باید مراجعه 
به لینک »پرداخت الکترونیک هزینه ثبت نام« و پرداخت 
هزینه شرکت در آزمون بر اساس مبالغ مندرج در سایت 
کرد.  اقدام  شتاب  عضو  بانکی  کارت های  از  استفاده  با 
این  در  می تواند  پرداخت  کد  دریافت  از  پس  داوطلب 

آزمون ثبت نام کند.
در  بار  نخستین  برای  که  افرادی  برای  ثبت نام  هزینه 
و 500 هزار  میلیون  آزمون شرکت می کنند، یک  این 
آزمون  در  بار  دومین  برای  که  افرادی  برای  و  ریال، 
افرادی که  برای  و  ریال،  میلیون  شرکت می کنند، سه 
آزمون شرکت می کنند،  در  بیشتر  یا  بار   برای سومین 

شش میلیون ریال است.
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با توجه به تماس ها و مکاتبات بسیار زیاد داوطلبان عزیز و مطالب مطرح شده در شبکه های 
پذیرش  و  به سنجش  و مصاحبه های متعدد در خصوص موضوعات مربوط  اجتماعی 
دانشجو، سازمان سنجش آموزش کشور الزم می بیند که توضیحات ذیل را برای آگاهی 

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

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

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

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

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

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

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

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

این گونه مصاحبه ها دارند، آن را از افراد یا دستگاه های مصاحبه کننده پی گیری نمایند.
در خاتمه، از عموم داوطلبان آزمون هاي سراسري خواهشمند است که در صورت مشاهده 
این  نام و عنوان  از  اقدامات خالف قوانین و مقررات یا سوء استفاده احتمالي  هرگونه 
 سازمان، مراتب را از طریق شماره تلفن هاي: 36182152 -026 و 026-36182151 
اینترنتي: نشاني  الکترونیکي: hefazatazmon@sanjesh.org  یا  آدرس   و 

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

   روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

توضيحات 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 ، سهميه ها و ارتباط کانال هاي تلگرامي و اینستاگرامي با این سازمان

هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی

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

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.
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طـی سـال های اخیر و بر اسـاس مصوبـات مراجع قانونـی مربوطه، سـوابق تحصیلی، 
و  دانشـگاه ها  سراسـری  آزمـون  داوطلبـان  سرنوشـت  در  تعیین کننـده ای  نقـش 
مؤسسـات آمـوزش عالـی ایفا نموده اسـت؛ لذا شـرکت تعاونـی خدمات آموزشـی، با 
اسـتفاده از بیـش از دو دهـه تجربـه در طراحـی و برگـزاری آزمون های آزمایشـی به 
منظـور آمادگـی دانش آمـوزان دوره متوسـطه، بـرای سـال تحصیلـی 1400- 1401 
اقـدام بـه طراحـی آزمون هـای تابسـتانه، مرحله ای و جامـع بـرای دانش آمـوزان پایه 
یازدهـم )دوره متوسـطه( نمـوده اسـت. ایـن آزمون هـا، بـا ماهیتـی جدیـد ازنظـر 
محتـوا، بودجه بنـدی و اجـرا، گامـی مهـم در جهـت پاسـخگویی بـه نیـاز موجـود 
در ایـن زمینـه اسـت کـه امیـد اسـت مـورد توجـه دانش آمـوزان عزیز سـال یازدهم 
متوسـطه و همچنین مشـاوران و دسـت اندرکاران دبیرسـتان های دوره دوم متوسطه 

قـرار گیرد.

یازدهـم دارای ویژگی هـای زیـر   ِ آزمون هـای آزمایشـی سـنجش 
: است

P ارائـه سـؤاالت مفهومـی تسـتی کـه، ضمـن آمـاده نمـودن دانش آمـوزان بـرای 
شـرکت در امتحانـات نوبـت اول و پایانـی نوبـت دوم پایه یازدهـم، زمینـه آشـنایی 
و مهـارت ایـن عزیـزان را بـرای پاسـخگویی به سـؤاالت آزمون سراسـری سـال بعد، 

بـرای دانش آمـوز فراهـم می نمایـد؛
P بودجه بندی منابع درسی بر اساس برنامه درسی دبیرستان ها؛

P ارائـه کارنامـه تحلیلـی پیشـرفت تحصیلی در هر آزمون و مقایسـه بـا آزمون های 
؛ قبل

P ارائـه گزارش هـای تحلیلـی، مقایسـه ای و مدیریتـی بـرای دبیرسـتان هایی کـه 
شـرکت  آزمون هـا  ایـن  در  گروهـی  به صـورت  را  پایه یازدهم خـود  دانش آمـوزان 

می دهنـد؛
P ارائـه نتیجـه نمـرات آزمـون بـه شـرکت کنندگان، بالفاصلـه پـس از پایـان هـر 

آزمون.  
   

  نحـوه زمان بنـدی آزمون هـا بـه شـرح جـدول زیـر اسـت. ضمنًا 
زمـان شـروع ثبت نـام از روز شـنبه مـورخ  1400/04/26 اسـت:

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش یازدهم:
ایـن آزمون هـا در 3 فـاز کلی»تابسـتانه، مرحلـه ای و جامـع« و در 12 نوبـت برگـزار 

می شوند.
فـاز اول، آزمون هـای تابسـتانه اسـت که در دو نوبـت و در مـاه  هـای مـرداد و 
شـهریور 1400 برگـزار خواهنـد شـد. هدف اصلـی آزمون هـای تابسـتانه، بررسـی و 

مـرور کلـی مطالـب کتاب هـای درسـی پایـۀ دهـم خواهـد بـود.
توجـه: آزمون هـای تابسـتانه، فقـط بـرای سـه گروه آزمایشـی علـوم ریاضی و 

فنـی، علوم تجربـی و علوم انسـانی برگـزار خواهد شـد.
فـاز دوم، آزمون های مرحله ای اسـت که در هشـت نوبت از ابتدای سـال تحصیلی 
اسـاس  بـر  برگـزار خواهنـد شـد. آزمون های مرحلـه ای،  اسـفند 1400  پایـان  تـا 
تقسـیم بندی منابـع درسـی برگـزار می شـود؛ به طوری کـه در هـر مرحلـه از آزمـون، 
طبـق تقسـیم بندي هاي انجام شـده، از داوطلبـان امتحـان بـه عمـل می آیـد؛ عـالوه 
بـر ایـن، در آزمـون هر مرحله، از قسـمت یـا قسـمت های مربوط به مراحـل قبل نیز 
امتحـان گرفتـه می شـود؛ لیکـن در هر مرحله، سـؤاالت امتحانـي، با تأکیـد بر منابع 
مربـوط بـه همـان مرحلـه طراحـي می شـود )بـراي مثـال، در مرحله سـوم آزمون، 
قسـمت هاي مربـوط بـه آزمـون اول و دوم هـم منظور شـده اسـت؛ با ایـن تأکید که 

بیشـتر سـؤاالت از قسمت سـوم خواهد بـود(.
هـدف کلـی ایـن آزمون هـا، بررسـی و نـگاه دقیق تـر بـه مطالـب کتاب هـای درسـی 
پایـۀ یازدهـم و ارزیابـی پیشـرفت تحصیلـی دانش آمـوزان در طـول سـال تحصیلـی 
اسـت؛ در ایـن میـان، آزمـون ویـژه ای )آزمـون مرحلـۀ 5( نیـز در نظـر گرفته  شـده 
اسـت کـه در پایـان امتحانات نوبت اول، در تاریخ 1400/10/24 برگزار خواهد شـد و 
هـدف آن، جمع بنـدی مطالـب نوبت اول اسـت که پـس از امتحانات تشـریحی نوبت 
اول برگـزار خواهـد شـد و طبـق آن، آمادگـی دانش آمـوزان بـر اسـاس پرسـش های 
چهارگزینـه ای اسـتاندارد مرتبـط بـا مطالـب ایـن نوبـت تحصیلـی مورد سـنجش و 

ارزیابی قـرار خواهـد گرفت.
فـاز سـوم، آزمون های جامـع بـوده کـه در دو نوبـت در مـاه  هـای فروردیـن و 
اردیبهشـت برگـزار خواهـد شـد. هدف ایـن آزمون هـا، آشـنایی کامـل دانش آموزان 
بـا پرسـش های چهارگزینـه ای همسـو و مرتبـط با سـؤاالت امتحانات خـرداد 1401 

ست. ا
جامـع،  آزمـون  همچنیـن  و  مرحلـه ای  آزمون هـای  از  هریـک  برگـزاری  از  پـس 
کارنامـه ای بـا اطالعـات بسـیار مفیـد و ارزنـده شـامل نمـره خـام دروس، میانگیـن 
نمـرات خـام نفـرات برتـر، رتبـه در هـر درس و رتبـه کل در مقایسـه بـا داوطلبـان 
شـهر، اسـتان و کشـور و نمـره کل عمومـی و اختصاصـی در زیرگروه هـای آزمایشـی 
در اختیـار داوطلبـان قـرار می گیـرد تـا داوطلبان بر اسـاس اطالعات منـدرج در این 
کارنامه هـا از میـزان آمادگـی خـود در هـر مرحله از آزمـون آگاهی یافته و نسـبت به 
رفـع نقـاط ضعـف خـود تـا برگـزاری آزمون مرحلـه بعـد اقـدام نماینـد، و در نهایت 
نیـز بـا شـرکت در آزمون هـا آمادگـی الزم را برای شـرکت در امتحانـات پایانی نوبت 

دوم )سـال 1401( کسـب  نماینـد.

اطالعيه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

 آزمون هاي  آزمایشي سنجِش یازدهم 
ویژه دانش آموزان پایه یازدهم )دوره دوم متوسطه(

 سال تحصيلی 1401-1400
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زمـان و نحـوه توزیـع اینترنتـی کارت ورود بـه جلسـه و کارنامـه 
شـرایط  شـدن  مهيـا  صـورت  )در  سـنجش:  آزمایشـی  آزمون هـاي 

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

شـرایط برگـزاری آزمون بـه صـورت حضوری(.
کارنامـه نتایج هـر نوبـت از آزمون هـای آزمایشـی سـنجِش یازدهم، در 
بعدازظهـر همـان روز برگـزاری هـر آزمون، از طریق سـایت اینترنتی شـرکت تعاونی 
خدمـات آموزشـی بـه نشانی:www.sanjeshserv.ir  منتشـر می گـردد. ضمناً 
بـه اطـالع دانش آمـوزان می رسـاند کـه محاسـبه نمـره کل آزمون های آزمایشـی، بر 
اسـاس آخریـن مصوبـات و ضوابـط سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور انجـام خواهد 
شـد. همچنیـن نمره آزمـون دروس عمومـی و اختصاصـی، همانند آزمون سراسـری 
و بـر اسـاس نمـره آزمـون عمومـی )بـا توجـه بـه ضرایـب( به عـالوه سـه برابـر نمره 
آزمـون اختصاصـی )بـا توجـه بـه ضرایب( تقسـیم  بـر مجمـوع کل ضرایب محاسـبه 
می شـود، کـه ایـن امـر می توانـد تجربـه مناسـبی بـرای دانش آمـوز در ارتبـاط بـا 

شـرکت در آزمـون سراسـری سـال بعد باشـد.

شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش یازدهم:

بـا توجـه بـه درخواسـت دانش آمـوزان، متقاضيانـی كـه كليـه مراحـل 
آزمـون  هـای مرحله ـای )8 مرحلـه( و جامـع )2 نوبت( را به صـورت یکجا 
ثبـت  نـام نمایند نيـز می تواننـد از تخفيف 20درصـدی ثبت نـام بهره مند 

گردند.
بـا توجـه به جدول شـهریه فـوق و هزینه های ثبت نام منـدرج در آن، ایـن امکان نیز 
فراهـم گردیـده اسـت تـا دانش آمـوزان عزیز، در صـورت تمایـل، بتواننـد آزمون های 
سـنجِش یازدهـم را بـه تعـداد موردنیاز و دلخـواه، انتخـاب و در هر یـک از آزمون ها 
ثبت نـام نماینـد؛ بـه  عنـوان مثـال، دانش آمـوز می توانـد متقاضـی سـه نوبـت آزمون 

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

نمایند. ثبت نـام  یکجـا 
الزم بـه ذکـر اسـت که جـدول تکمیلـی مربوط بـه هزینه هـای ثبت نام، بـرای دانش 
آموزانـی کـه مایـل بـه انتخـاب آزمون هـای آزمایشـی سـنجِش یازدهـم به صـورت 
 www.sanjeshserv.ir :تلفیقی هسـتند، در سـایت اینترنتی ثبت نـام آزمون هـا 

درج شده است.
شـایان ذکر اسـت که دانش آموزان برای اسـتفاده از تخفیف، بهتر اسـت کلیه مراحل 
آزمـون )8 مرحلـه و 2 نوبـت جامع( را خریداری نمایند تـا ضمن برخورداری از تعداد 

آزمون های آزمایشـی سـنجِش یازدهم، از تخفیف 20 درصدی نیز بهره مند شـوند.
توجـه شـود کـه در هنـگام ثبت نـام و پـس از انتخـاب نوبت هـای آزمـون از سـوی 
را  پرداخـت  قابـل  وجـه  خـودکار،  به طـور  اینترنتـی  ثبت نـام  برنامـه  دانش آمـوز، 

محاسـبه و ارائـه می نمایـد.

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

 www.sanjeshserv.ir نسـبت بـه ثبت نام در ایـن آزمون ها اقدام و کدرهگیري 
نمایند. دریافت 

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

ــد. ــت نماین ــی را دریاف ــری 16 رقم ــد پی گي ک
دانش آمـوزان گرامـی، پـس از مطالعـه دقیـق دفترچـه راهنمـای ثبت نـام، در صـورت 
داشـتن هرگونـه سـؤال در خصـوص شـرایط و ضوابـط ثبت نـام، می توانند با خـط ویژه 
42966-021 )صـدای داوطلـب( تمـاس حاصـل نمایند. سـاعات تمـاس: صبح 8:30 

الـی 12:30 و عصـر 13:30 الـی 16:00.

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

حاصـل نمایند.

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

مرحلـه انجام می شـود.
2- وجوهـی کـه بـه اشـتباه بـه حسـاب این شـرکت واریـز می گـردد، منحصـراً پس 
از طـی مراحـل اداری مربوطـه قابـل اسـترداد اسـت؛ لـذا داوطلبـان بایـد در هنـگام 

ثبت نـام اینترنتـی و انتخـاب تعـداد آزمون هـا دقـت الزم را بـه  عمـل آورنـد.

ثبت نام تلفنی:
بـا توجـه بـه وضعیـت ایجـاد شـده بـه دلیـل بحـران ویـروس کرونـا، امکانـی فراهم 
گردیده اسـت تا ثبت نام برای کلیه داوطلبان سراسـر کشـور )تهران و شهرسـتان ( و 
همچنیـن مراکز آموزشـی و دبیرسـتان های متقاضی آزمون های آزمایشـی سـنجش، 
در صـورت تمایـل، بـه صورت تلفنی بـا شـماره 88321455-021 نیز انجام شـود و 
داوطلبـان بتواننـد بـا اسـتفاده از ایـن روش هم نسـبت به ثبت نـام در ایـن آزمون ها 

اقـدام نمایند. 

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

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

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

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

شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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به عنوان یک داوطلب کنکوری که قرار است 
کنید،  تجربه  را  آینده  سال  سراسري  آزمون 
برای  را  تدابیری  و  برنامه ها  تاکنون  احتماالً 
کنکور در نظر گرفته و اقداماتی انجام داده اید؛ 
حتی ممکن است که بعضی از شما عزیزان، 
هنوز مطالعه ای نداشته و تصمیم دارید که از 
روزهای آینده شروع به خواندن دروس نمایید و 
یا اینکه هنوز نمی دانید از کجا و چگونه شروع 
کنید و مشغول مشورت و رایزنی با افراد با تجربه 
می برید،  سر  به  که  شرایطی  هر  در  هستید. 
عزیزی  داوطلبان  برای  کار، حتی  یک  شروع 
است  ممکن  نیز  مانده اند،  کنکور  پشت  که 
باعث نگرانی و دغدغه های گوناگون و خاصی 
شود. اینکه چه برنامه ریزی داشته باشید، کدام 
درس ها در اولویت باشد، چگونه مطالعه کنید و 
چگونه پیش بروید، و ده ها موضوع دیگر از این 
دست، ممکن است که مغز شما را درگیر کند و 

باعث نگرانی شما شود. 
     بیشتر افرادی که کنکور را تجربه کرده اند، 
به  نتیجه می رسند که کنکور، گرچه  این  به 
واقعاً  اما  دارد،  نیاز  اصولی  و  درست  مدیریت 
آن غول بی شاخ و دمی نیست که فکرش را 
انداز  چشم  یک  ما  اگر  واقع  در  می کردند؛ 
درست و قانون مند از راهی که در پیش داریم 
و باید طی کنیم، پیِش رویمان داشته باشیم، 
دهیم.  پایان  دغدغه ها  این  به همه  می توانیم 
ممکن است برای همه داوطلبان در راهی که تا 
آزمون سراسري دارند نگرانی هایی پیش بیاید. 
این نگرانی ها می تواند برای هر یک از داوطلبان 
و بسته به شرایط هر کدام از آنها متفاوت باشد؛ 
اما مهم این است که این نگرانی، از هر جنسی 
که باشد، بر روند آمادگی مطالعاتی شما تأثیر 
منفی خواهد گذاشت؛ به همین منظور در این 
مقاله درصددیم تا راهکارهایی را برای مقابله با 
نگرانی ارائه دهیم و از شما هم می خواهیم در 
لحظه هایی که در چنین شرایطی قرار گرفتید، 

حتماً از این راهکارها استفاده کنید.
    مهم ترین و اساسی ترین اصل در مواجه شدن 
با نگرانی در هر موردی، از جمله برای آمادگی 

در کنکور، این است که زماني که نگران مي شوید، هر چه 
سریع تر خودتان را از این وضعیت رها کنید. برای اینکه 
بتوانید چنین کاری را انجام دهید و به آرامش برسید، چند 
راهکار ساده وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم. 
هر یک از شما داوطلبان عزیز با به کارگیری این راهکارها 
می توانید تا حد بسیار زیادی بر نگرانی های خود مسلّط 

شوید.
 1- به خود یادآوری کنيد که این دوران برای هر 

داوطلبی وجود دارد
نگرانی ممکن است که در هر زمینه و در هر شرایطی به 
سراغ همه ما بیاید؛ در واقع همه ما حتماً بارها و بارها این 
موضوع را تجربه کرده ایم. وقتی فردی، تلفنش را جواب 
نمی دهد، دیر به خانه می آید، مریض است، تحقیق یا کار 
سنگینی را برعهده گرفته است، اضطراب شب های امتحان 
به سراغ او آمده است و  ... همه و همه در ما موجب بروز 
این  از  دغدغه هایي  سایر  و  موارد  این  مي شوند.  نگراني 
دست، از جمله نگرانی های کوچک و بزرگی هستند که 
ممکن است تاکنون ذهن همه ما را درگیر کرده باشند. 
وقتی موضوعی مثل کنکور باعث نگرانی شما می شود، با 
خود بگویید داوطلبان زیادی وجود دارند که در شرایط 
من هستند و نگرانی و دغدغه های شبیه به دغدغه هاي من 
را تجربه می کنند. اینکه در چنین شرایطی همزاد پنداری 
کنید، احساس خوبی به شما دست خواهد داد و حداقل تا 

اندازه اي باعث آرامش شما خواهد شد. 
2- هدف خود و تالش هایی را که تاکنون انجام 

داده اید به یاد بياورید
ممکن است عامل نگرانی شما این باشد که تالشی که کرده 
و درسی را که تاکنون خوانده اید، در مقایسه با آن چیزی 
که از خود انتظار داشته اید، کافی نبوده است. این نگرانی 
از جالب ترین انواع نگرانی هاست؛ زیرا هم می تواند مثبت و 
هم منفی باشد؛ مثبت از این نظر که شما را هر چه بیشتر 
به سمت تالش بیشتر و در نتیجه موفقیت سوق دهد، و 
منفی از این نظر که ممکن است باعث شود تا روحیه تالش 
و مطالعه شما آسیب پذیر شده و از همان تالش و کوشش 
قبلی نیز دست بردارید. اگر چنین نگرانی هایی به سراغتان 
آمد، به هدفتان فکر کنید؛ به اینکه چه برنامه ای برای آینده 
خود از طریق موفقیت در کنکور در نظر گرفته اید، سال 
بعد خود را در کجا می بینید و چه احساسی از این موضوع 
دارید، و به تالش هایی که تاکنون برای رسیدن به هدفتان 

داشته اید، فکر کنید و به آنها ارزش و بها بدهید و خود را 
به خاطر همه آن تالش ها تمجید کنید. حتی اگر جزو آن 
دسته از داوطلبانی هستید که نه پشتوانه درسی و علمی 
قوی ای دارید و نه تاکنون مطالعه داشته اید، باز هم به جنبه 
مثبت نگرانی تان بها بدهید؛ چون به اندازه کافی وقت دارید 
که از این شرایط برای یک برنامه ریزی خوب درسی و یک 
شروع خوب و قوی براي آمادگي در کنکور استفاده کنید. 
منتظر چه هستید؟ برخیزید و با امید و لبخند به آینده، 
قدم در راه بگذارید و ایمان داشته باشید که نتیجه تالش 

خود را خواهید دید.
    برای اینکه از نگرانی های خود کم کنید، ابتدا خواسته 
و هدف خود را به صورت دقیق و روشن مشخص کنید. 
هدف های بزرگ یا بلند مدت خود را به اهداف کوچکتر و 
کوتاه  مدت  تقسیم کنید و برای رسیدن به هدف گذاری های 
کوتاه مدت خود، دست به عمل بزنید. آرزو کافی نیست؛ 
راه  باید عمل کرد و همین که شما بخواهید و قدم در 
بگذارید، بسیاری از نگرانی هایی که دارید از بین خواهد 
رفت؛ زیرا چیزی در درون شما می گوید که »تو قدم در راه 
گذاشتی؛ پس طی کردن مسیر هم چیزی نیست«؛ در واقع 
همان خواستن اول مهم است و بعد از آن اطمینان داشته 
باشید که در مسیر هدفتان، همه انرژی های مثبت، شما را 

یاری خواهند کرد.
3- به داوطلبان موفق فکر کنيد که همين مسير را 

گذرانده اند
همیشه وقتی قدم در راه جدید می گذاریم یا می خواهیم 
که کار تازه ای را انجام دهیم، ممکن است که نگرانی های 
مختلفی هم به سراغمان بیاید؛ از جمله اینکه: »آیا موفق 
که  راهی  در  است  ممکن  سختی هایی  »چه  می شوم؟« 
است  ممکن  آن.  مانند  و  بیاید؟«  پیش  دارم،  پیش  در 
نگرانی هایی از این دست، ذهن شما را درگیر کرده و انرژی 
شما را کاهش داده یا از بین ببرد؛ در حالیکه بسیار مهم 
است تا شما به عنوان یک داوطلب آزمون سراسري، پر 
انرژی و با روحیه باشید. اگر چنین نگرانی هایی به سراغتان 
آمد، سعی کنید که آرامش خود را حفظ کنید و به این 
در  تجربه ای  هنوز  حالیکه  در  چرا  که  کنید  فکر  نکته 
خصوص کنکور ندارید، دچار پیش داوری های نگران کننده 
شده اید. یکی از مهم ترین دالیل، ممکن است این باشد که 
افراد یا  داوطلبانی برای شما از سختی ها و مشکالت کنکور 
گفته  و ذهن شما را با صحبت های خود مشّوش و آلوده 

نگران چه هستيد؟ 

دوران آمادگے برای کنڪور را با آرامش سپری کنید
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کرده اند. بهترین راه برای فرار از این وضعیت در چنین 
شرایطی، این است که به سراغ افراد موفق کنکور رفته 
و با آنها صحبت کنید و از آنها در مورد نگرانی هایی 
و  داشته  برای کنکور  آمادگی  افراد در طول  این  که 
راه هایی که با کمک گرفتن از آنها با این نگرانی ها مقابله 
می کرده اند، بپرسید. آن وقت خواهید دید که شما تنها 
نبوده و نیستید؛ فقط مهم این است که چگونه این با 
این نگرانی و استرس ها مقابله کنید. یادتان باشد افراد 
موفق کارهایی را انجام می دهند که باعث پیشرفتشان 
می شود. اگر شما هم کار کسانی را که موفق شده اند، 
انجام دهید، در پایان به همان نتایجی که آنها به آن 
بلکه  نیست؛  کار  در  معجزه ای  می رسید.  رسیده اند، 
موضوع یک قانون در میان است: »کافی است بدانید 
که دیگران پیش از شما چه کرده  اند که موفق شده اند.«
4- آنچه را تاکنون انجام داده اید، بررسی و 

در برنامه  خود تعادل ایجاد کنيد
ممکن است در میان راه احساس کنید که آنچه تا به 
تاکنون کشیده اید، کافی  حال خوانده و زحمتی که 
نبوده است و این موضوع باعث نگرانی شما شود. قبل 
از هر چیز این نکته را در نظر داشته باشید که برای 
آمادگی در کنکور هیچ وقت دیر نیست، و حتی اگر 
داوطلبی وجود داشته باشد که چند ماه بعد نیز با تالش 
و کوشش خوب شروع به مطالعه جدی نماید، می تواند 
نتیجه نسبتاً خوبی را در آزمون سراسری کسب کند. 
نکته دیگر این است که وقتی چنین احساسی به شما 
انجام  تاکنون  که  را  کارهایی  تمام  حتماً  داد،  دست 
داده اید دوباره بررسی کنید. ممکن است که شما برای 
آمادگی در کنکور، کارهای مختلفی را انجام داده اید که 
از چشمتان دور مانده است؛ مثاًل مدت ها مشورت کرده، 
داده اید.  انجام  خوب  برنامه ریزی  یک  و  کرده  تالش 
گرچه برنامه ریزی، جزئی از حجم دروس خوانده شده 
شما نیست، اما انجام این کار باعث مي شود تا شما طبق 
قاعده و اصول درس بخوانید و همین موضوع باعث 

پیشی گرفتن شما از رقبایتان می شود. 
 سعی کنید که با خود صادق باشید. حتی اگر نگرانی 
شما بجا و درست باشد، نگران ماندن کاری را از پیش 
نمی برد و فقط باعث تحلیل انرژی شما و بازداشتن شما 
از ادامه کارتان می شود؛ پس برای اینکه حس بهتری 
نگاه  که  کنید  سعی  درآیید،  نگرانی  از  و  کنید  پیدا 
دوباره به برنامه مطالعاتی خود داشته باشید و نقص ها و 
کمبودهای آن را بررسی نمایید و سپس، وقتی متوجه 
شدید که علت نارضایتی شما چیست، در صدد رفع آن، 

بهترین کارها را انجام دهید.
5- در برنامه درسی خود تنوع ایجاد کنيد

یکی از عواملی که ممکن است در طول آمادگی برای 
کنکور برای هر داوطلبی ایجاد نگرانی و استرس نماید، 

برنامه مطالعاتی اوست. 
از  پس  است  ممکن 
در  کنید  فکر  مدتی 
تنظیم  که  برنامه ای 
اشکاالتی  کرده اید 
وجود دارد؛ مثاًل سهم 
در  اصلی  درس  یک 
برنامه کم و سهم یک 
برنامه تان  در  درس 
اینکه  یا  است  زیاد 
مرورهای  برای  جایی 
هفتگی و ... را در این 

برنامه در نظر نگرفته اید. حتی اگر برنامه شما، برنامه 
خوب و مقبولی باشد، باز هم ممکن است این نگرانی 
شما را آزار دهد که آیا برنامه مناسبی را برای خودتان 
ریخته اید یا نه. برای اینکه از این موضوع مطمئن شوید، 
الزم است که چند کار را انجام دهید. اول اینکه ببینید 
آیا تنوع درسی را در برنامه خود در نظر گرفته اید یا 
با توجه به ضعف ها و  نه؛ اگر این طور نیست، حتماً 
نقاط قوت خود، درس ها را به شکل متنوع تر و طبق 
شرایط خودتان تنظیم کنید و برنامه تان را مجدداً به 
دانشجویانی که سال های قبل رتبه های خوبی کسب 
از معلمان و  یا  بوده اند، نشان دهید و  کرده و موفق 
مشاورانتان کمک بگیرید و با آرامش دوباره شروع به 

مطالعه نمایید. 
هر هفته دقایقی وقت صرف کنید و بررسی و ارزیابی 
بلند  کنید که برای رسیدن به اهداف کوتاه  مدت و 
مدت خود در کنکور، الزم است که چه خصوصیات 
مقابله  مثاًل  کنید؛  ایجاد  خود  در  را  مهارت هایی  و 
با خواب زیاد، تکمیل بهتر دفتر برنامه ریزی، مطالعۀ 
و  مستمر  تمرین  حل  روز،  همان  در  روز  هر  درس 
مداوم و .... دقت کنید که برای طی مسیر در رسیدن 
به هدف بلند مدت خود، می توانید از قطب نما استفاده 
از به  تا از مسیر اصلی منحرف نشوید! منظور  کنید 
کارگیری قطب نما در این مسیر، همان برنامه راهبردی 
است. بررسی کنید که آیا جهت حرکت شما صحیح 
است یا خیر، و در کدام قسمت ها از برنامه جدا شده اید 
که باید در ایستگاه های جبرانی برای آن قسمت ها نیز 
برنامه ریزی کنید. به خاطر داشته باشید: »موفقیت، 

تکرار لجوجانه  کارهای ساده و درست است.«
6- عالقه مندی هایتان را فراموش نکنيد

انسان، یک موجود تک بعدی نیست و برای رسیدن به 
کمال آفریده شده است. به همین خاطر، تنها کافی است 
که برای رسیدن به کمال، اشتیاق داشته باشد. انسان 
ظرفیت نامحدودی دارد و انسان موفق کسی است که 
با تمام توان از ظرفیت هایش استفاده می کند؛ با این 

همه، باید توجه داشت همان گونه که داوطلبان عزیز 
می توانند به صورت نامحدودی برای تحقق برنامه های 
مطالعاتی و آمادگی خود در کنکور تالش کنند و وقت 
بگذارند، باید زمانی را نیز برای خود و خواسته هایشان 
درنظر بگیرند. این هم بخشی از قابلیت های انسان است 
که اگر بخواهد می تواند همه کارهای خود را به صورت 

هم زمان انجام دهد. 
است  طوالنی  روند  یک  کنکور،  برای  آمادگی  روند 
با  داوطلبان،  از  بسیاری  برای  که  است  ممکن  و 
شود؛  همراه  فراواني  جسمی  و  روحی  خستگی های 
نخواهند  یا  نتوانند  که  داوطلبانی  برای  خصوص  به 
دلخواه  کارهای  انجام  برای  را  وقتی  خود،  برنامه  در 
غیردرسی شان در نظر بگیرند. جسم و روح هر یک از 
شما داوطلبان نیز، مانند سایر مردم، از انجام یک کار 
متوالی و یکنواخت خسته خواهد شد؛ پس خود را، 
مخصوصاً از همین ابتدای راه، فقط و فقط درگیر درس 
خواندن و آمادگی در کنکور نکنید. بسته به اینکه در 
چه سطح علمی هستید و آمادگی درسی شما از قبل 
چقدر است، حتماً زمان هایی هر چند کوتاه را در طول 
هفته برای پرداختن به تفریحات و برنامه های دلخواه 
خود در نظر بگیرید. اگر در نظر گرفتن این زمان ها 
این  باعث  تفریح،  و  عالقه  مورد  کارهاي  انجام  برای 
نگرانی در شما شد که از درس خواندن عقب افتاده اید، 
به خود بگویید که دارید بابت زحمتی که در طول هفته 
کشیده اید به خودتان پاداش می دهید؛ پس سعی کنید 
خوب درس بخوانید تا از پاداشی که به خود می دهید 
نیز لذت ببرید. حتماً به این نکته نیز توجه داشته باشید 
که هر چه به آخرین روزهای آمادگي در کنکور نزدیک 
می شوید، به خصوص بعد از عید، باید برنامه مطالعاتی 
به  را  بیشتری  زمان  مدت  و  کرده  فشرده تر  را  خود 
درس خواندن اختصاص دهید؛ البته در همان شرایط 
هم باز به یاد داشته باشید که جسم و روح شما نیاز 
به استراحت دارد، و اگر این موضوع را خوب مدیریت 
کنید، نه تنها با انرژی بیشتری درس خواهید خواند، 
بلکه بسیاری از نگرانی های شما هم از بین خواهد رفت.  
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدین وسیله به اطالع دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم 
 می رساند که آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم سال تحصیلی 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 :

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

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

* کاهش تدریجی 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 1400/04/26 است :
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نحوه برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش دوازدهم :

شرکت تعاونی خدمات آموزشی، با بررسی های همه جانبه و دریافت نظرات مشاوران، دبیران و 

مدیران محترم مراکز آموزشی، مجموعۀ آزمون های آزمایشی را مجموعاً 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 داوطلبان شرکت کننده درآزمون های آزمایشی 

سنجِش دوازدهم، با ارزیابی کامالً 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  فنی،  و  ریاضی  علوم  آزمایشی  گروه  برای سه  فقط  تابستانه،  آزمون های  توجه: 

تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

آزمون های مرحله ای: در هشت نوبت آزمون های آزمایشی مرحله ای، که از ابتدای 

سال تحصیلی تا پایان اسفند 1400 برگزار می گردد، منابع درسی برای مطالعه 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.(

هدف کلی این آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر به مطالب کتاب های درسی پایۀ دوازدهم 

و ارزیابی پیشرفت تحصیـلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی است. 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.

اطالعيه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره :

 آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم
 ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم )دوره دوم متوسطه( سال تحصيلی 1401-1400
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زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه آزمون هاي آزمایشی 
سنجش: )در صورت مهيا شدن شرایط برگزاری آزمون به صورت حضوری(

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

)در صورت مهیا شدن شرایط برگزاری آزمون به صورت حضوری(.
بعدازظهر  دوازدهم، در  سنجِش  آزمایشی  از آزمون های  نوبت  هر  نتایج  کارنامه 
نشانی: به  شرکت  اینترنتی  سایت  طریق  از  آزمون  هر  برگزاری  روز   همان 

 www.sanjeshserv.ir  منتشر می گردد. ضمناً به اطالع دانش آموزان می رساند 

که محاسبه نمره کل آزمون های آزمایشی، بر اساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان 
و  عمومی  دروس  آزمون  نمره  همچنین  شد.  خواهد  انجام  کشور  آموزش  سنجش 
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 
سنجِش  آزمون های  بتوانند  تمایل،  صورت  در  عزیز،  دانش آموزان  تا  است  گردیده 
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.
اینکه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی است که  با توجه به  البته، 
هر یک مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها، دانش آموز را گام به گام آماده تر 
آزمون های مرحله ای و  توصیه می شود که دانش آموزان عزیز، در کلیۀ  لذا  می نماید، 

جامع،  به طور یکجا ثبت نام نمایند.
اطالع  برای  ثبت نام،  هزینه های  به  مربوط  تکمیلی  جدول  که  است  ذکر  به  الزم 
صورت  به  دوازدهم  سنجِش  آزمایشی  آزمون های  انتخاب  به  مایل  که  دانش آموزانی 
تلفیقی هستند، در سایت اینترنتی ثبت نام آزمون ها )www.sanjeshserv.ir( درج 

شده است.
شایان  ذکر است که دانش آموزان برای استفاده از تخفیف، بهتر است کلیه مراحل آزمون 
)8 مرحله و 4 نوبت جامع( را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از تعداد آزمون های 

آزمایشی سنجِش دوازدهم، از تخفیف 20 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.
نکته مهم: الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده 
ثبت نام نهایی دانش آموز نبوده و الزم است که متقاضیان، بعد از خرید کارت اعتباری 
)دریافت شماره پرونده و شماره رمز(، به 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 تا 
ثبت نام برای کلیه داوطلبان سراسر کشور )تهران و شهرستان ( و همچنین مراکز آموزشی و 
دبیرستان های متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش، در صورت تمایل، به صورت تلفنی با 

شماره: 88321455-021 نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام نمایند. 

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

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

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

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

شرکت تعاوني خدمات آموزشي
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امتحان علوم اجتماعی می گرفت،  یک روز در کالس دوم راهنمایی، زمانی که مادرم 
سؤاالت را به دانش آموزان داد و از کالس خارج شد. چند نفر دنبال مادر رفتند که چرا 
کسی را باالی سر ما نمی گذارید، اما مادر گفت که نیازی به مراقب نیست. دیگر کالس پر 
از همهمه دانش آموزان شد. آنها برای پیدا کردن پاسخ سؤاالت کتاب ها را باز کردند و با 
خرد جمعی به نتیجه رسیدند. وقتی همه برگه های خود را، که به یک صورت پاسخ داده 
شده بود، به میرهادی دادند، او گفت هدفم همین بود، تا با همفکری به پاسخ برسید. من 

هیچ وقت نمی توانستم این گونه پاسخ ها را به شما بیاموزم !
بانویی  بزرگ  بود؛  میرهادی  توران  فرزند  »پندار خمارلو«  از  آنچه خواندید، خاطره ای 
یکی  همچنین  و  پرورش  و  آموزش  متخصص  و  نویسنده  کودکان،  ادبیات  استاد  که 
 از شخصیت های برجسته فرهنگی ایران محسوب می شود و بیش از 60 سال از عمر 
89 سالۀ خود را  در گستره آموزش و پرورش و در خدمت به فرهنگ و ادبیات کودکان 

این سرزمین کوشید.
وی در سال 1306 در شمیران تهران به دنیا آمد. پدرش سید فضل اهلل میرهادی  و 
مادرش، زنی آلمانی به نام گرتا دیتریش بود. وی سال های دبستان را در مدرسۀ »اتحاد« 
و بعد مدرسۀ »آذر« و سپس در دبیرستان »نوربخش« به تحصیل پرداخت و پس از آن 

در سال 1324 در رشته علوم طبیعی )زیست شناسی( دانشگاه تهران مشغول به تحصیل 
شد. میرهادی هم زمان به صورت مستمع آزاد نیز از کالس های استاد جبار باغچه بان و 
دکتر محمدباقر هوشیار برای فراگیری آموزش پایه و اصول آموزش و پرورش و نیز علوم 
پرورشی بهره می برد که همین بهره مندی، سبب شد تا توران میرهادی راه خود را در 

زندگی و تحصیل بیابد.
دانشگاه، اما آن چنان که توراِن میرهادِی جوان انتظار داشت، نبود و همین، در کنار تأثیری 
که کالِم باغچه بان و دکتر هوشیار بر اندیشه وی گذاشته بود، سبب شد تا تحصیل در 
رشته خود را رها کند و با انصراف از تحصیل در دانشگاه تهران، در سال 1325 به فرانسه 
برود. او در این باره گفته است: »ما با دانش مشکل پیدا کرده بودیم؛ مشکلی که هنوز هم 
در دانشگاه های ما به چشم می خورد؛ یعنی ما که از دبیرستان وارد دانشگاه شده بودیم، 
انتظار داشتیم که دانشگاه روش تدریس دیگری داشته باشد، ولی، برخالف تصورمان، 
استاد می آمد سر کالس و مطالب را به ما دیکته می کرد. ما معترض شده بودیم؛ چون از 
دانشگاه انتظار کار پژوهش و آزمایشگاهی داشتیم. من، به جای دیکته کردن حرف های 
استاد، می توانستم همان کتاب مرجِع استاد را بخوانم. تنها شیوه دو استاد در سال اول 
رشته علوم طبیعی درست بود؛ یکی دکتر یداهلل سحابی، که کنفرانس می داد، از ما کار 
می خواست، ما را به گردش علمی می برد و خالصه با ما مانند دانشجو 
رفتار می کرد، و دیگری، استاد شیمی، دکتر فروتن بود. بقیه استادها با 

ما مانند دانش آموز رفتار می کردند و این، سخت بود«.
این شد که توران میرهادی 19 ساله برای ادامۀ تحصیل راهی اروپا شد و در 
آنجا روان شناسی و آموزش پیش دبستانی را آموخت و توانست  در کالس 
 درس دو روان شناس مطرح آن روزگار، »ژان پیاژه« و »هنری والون« 
حاضر شود؛ اما زندگی در اروپایی که تازه یک سال است آتش جنگ 
دوم جهانی را به روی خود خاموش دیده، آن هم برای دختری تنها، 

آسان نبود. وی  دربارۀ روزگار تحصیل در اروپا این طور گفته است:
»دربارۀ وضعیت آنجا باید بگویم که سخت بود؛ خیلی سخت بود. 
خیلی  غذایی  جیره  بودیم،  دانشجو  که  ما  و  بود  قحطی  اروپا  در 

سخت کوشان:

توران میرهادی ، بزرگ بانویے
 خستگے ناپذیر در عرصۀ آموزش و پرورش
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کمی داشتیم و خودمان را با بلوِط بوداده سیر می کردیم؛ اما کتابخانۀ عظیم، امکانات عظیم، 
کتاب به زبان های مختلف، و استادانی که اعتبار دانشجو برایشان مطرح بود، باعث می شد 
که احساس کنیم در فضای علم تنفس می کنیم. همین بود که جاذبه ای خاص داشت 
... . وقتی رسیدم به فرانسه، علوم طبیعی را کنار گذاشتم و آمدم به حوزه روان شناسی 
تعلیم و تربیت. همان جا بود که متوجه شدم اگر ایراد دانشگاه های ما این بود که استادها 
با ما مانند دانش آموزان ابتدایی رفتار می کردند، ایراد استادهای دانشگاه سوربن این بود 
که تنها تئوری می گفتند. این تئوری های زیاد در کسانی مانند من وحشتی نسبت به 
کودک به وجود آورده بود و من در اولین فرصتی که پیش آمد، شروع کردم به کار عملی 
با بچه ها. دوره اختصاصی ابتدایی و آموزش پیش از دبستان را دیدم و در مدارس ابتدایی 
و کودکستان های شهر پاریس کارآموز شدم. این دوره های کارآموزی به اضافه دروس عملی 
به  اضافه درس دانشگاه، در کل، توانایی های خوبی را در من به وجود آورد که هنوز هم از 
آنها استفاده می کنم؛ توانایی دیدن واقعیت و غرق نشدن در تئوری؛ البته من تئوری را نفی 
نمی کنم، اما موقعیت ها همیشه چهره خاصی از یک تئوری هستند، و اگر انسان آن چهره 
خاص را درک نکند، تئوری به دردش نمی خورد. فهمیدم که نقش معلم چه می تواند باشد 

و او چه می تواند بکند، چه توانایی هایی باید داشته باشد و چگونه باید پیش برود.«
توران میرهادی، پس از پنج سال  به ایران بازگشت و ازدواج کرد، اما ازدواجش مدت زیادی 
دوام نداشت؛ زیرا همسرش  پس از کودتای 28 مرداد 1332،  اعدام شد. توران میرهادی، 
سالی پس از فراق همسر، کودکستان »فرهاد« را به یاِد برادرِ مرحومش راه اندازی کرد  و 

بعدها دبستان و راهنمایی فرهاد را هم تأسیس نمود.

مدرسۀ فرهاد
همان طور که گفته شد، مدرسۀ  فرهاد زمانی تأسیس شد که توران میرهادی به خاطر 
اینکه شوهرش را از دست داده بود، وضعیت روحی مناسبی نداشت. به همین خاطر، 
سیدفضل اهلل، پدرش که دانش آموخته مهندسی مکانیک و ماشین آالت راه و ساختمان 
از آلمان بود، او را تشویق کرد که یک کودکستان راه اندازی کند؛ اما توران میرهادی، به 
دلیل اینکه خودش نمی توانست امتیاز آن را بگیرد، به نام مادرش گِرتا دیتریش، که تباری 
آلمانی داشت، امتیاز را گرفت و به همراه محسن خمارلو، همسر دومش، در همان خانه 
قدیمی پدرش در خیابان ژاله، کودکستان را در مهر 1334 خورشیدی به نام برادرش 
فرهاد، که در 1326 خورشیدی از دست داده بود، تأسیس و کار را به عنوان مدیر و مربی 
کودکستان با همیاری فخری گلستان آغاز کرد تا به قول خودش در این فرصت، پاسخ 
پرسش بزرگ زندگی خود و شاید زمانه اش را بیابد که چگونه می شود، کودکان را به گونه ای 
بزرگ و تربیت کرد که انسان هایی اسیر بار نیایند، آزاده باشند به خرد، اندیشه و دانش 

خود تکیه کنند و پله پله از نردبان انسانیت باال بروند.
به این ترتیب، میرهادی، در این زمینه، گام به گام به شیوه های گوناگون، مانند: نوشتن 
مقاله، شرکت در دوره های کارآموزی و ارائه تجربه ها، شرکت در برنامه ریزی های درسی، 

تدریس در دانشگاه ها، شرکت در همایش ها و گفت و گو با مسؤوالن، نوشتن برخی از 
کتاب های درسی و ... روی آورد و آن گاه برآیند مطالعات خود را در دسترس جامعه و 

آموزش و پرورش ایران قرار داد.
یکی از شاگردان این مدرسه دربارۀ مدرسۀ فرهاد می گوید:  تأسیس و گسترش  مدرسه  
فرهاد با مدیریت توران خانم، طی فرآیندی طوالنی و در شرایطی خاص به وقوع پیوست؛ 
از یک سو، نقش خانواده ای فرهیخته، و از سوی دیگر، تحصیل و مطالعه در حوزه های 
روان شناسی، آموزش وپرورش و علوم طبیعی در خارج و داخل کشور و همچنین حضور در 
کنار نظریه پردازان مطرح آن زمان، مانند: ژان پیاژه و والون، عشق به کودکان و احترام به آنان، 
توجه به تفاوت های فردی و تالش در جهت آموزش های منطبق با نیازهای کودکان،  منجر 
به دست یابی توران خانم به دیدگاه های متحول و خاّلق در زمینه  آموزش وپرورش شده 

است.
مدرسۀ فرهاد، به خاطر نوع نگاه میرهادی به آموزش و پرورش، شورایی اداره می شد؛ 
یعنی او معتقد بود که باید تمام افراد مدرسه در آن مشارکت داشته باشند؛ به گونه ای 
مشارکت  با  زمینه ها  همه   در  تصمیمات  رو،  این   از  بود؛  جمعی  تصمیم گیری ها  که 
دست اندرکاران مدرسه اجرایی می شد؛ بنابراین، پیوند اهداف مدرسه با فرهنگ و ساختار 
سازمانی و شبکه های تصمیم گیری، از ویژگی های مهم این مدرسه بود و بر همین اساس، 
در  مدرسه  فرهاد، ارزش مشارکت برای تمامی افراد و کارکنان به روشنی بیان می شد؛ 
چنانکه که میرهادی می گفت: سعی کن که کارهایت را اولویت بندی کنی و در یک زمان 

فقط همان یک کار را )البته خوب( انجام دهی.
در این  مدرسه ، بر برنامه  درسی، تأثیر ارزش های مدرسه، تعیین افراد مناسب برای اداره  
کالس ها و دیگر مسؤولیت ها تأکید می شد؛ به طوری که معلمان  مدرسه  در پویایی، سادگی، 
اعتقاد به مدیریت و تغییر و اهمیت دادن به ارزش ها، با توران میرهادی همکاری و مشارکت 
تام داشتند؛ از این رو، او به منزله  یک رهبر آموزشی، تیم سازی را بخشی از شیوه  مشارکتی 
می دانست و به کار گروهی و نقش های گروهی اعتقاد داشت؛ بنابراین، مدیران شایسته، 
به طور خودجوش از مهارت های مدیریتی برخوردار می شدند و توران میرهادی نیز به طور 

هوشمندانه، این روش های تئوریک و تجربی را به کار می بست.
در مدرسۀ فرهاد، دانش آموزان درباره اداره آن تصمیم گیری می کردند؛ یعنی دانش آموزان 
هر مقطع تحصیلی سه نماینده برای هر ماه و دو نماینده برای یک سال انتخاب می کردند. 
قانونگذاری داشتند و دیگر  انتخاب می شدند، وظیفه  برای یک سال  نماینده هایی که 
نماینده ها نیز وظیفه اداره مدرسه را برعهده داشتند. ضمناً نماینده هایی که برای یک ماه 
انتخاب می شدند، در پایان ماه تغییر می کردند؛ به این ترتیب، تمام دانش آموزان در اداره 
مدرسه سهیم بودند؛ برای نمونه، یکی از قوانینی که دانش آموزان وضع کرده بودند، این بود 
که هیچ معلمی حق نداشت دانش آموزی را از کالس بیرون کند و حق تنبیه نیز نداشت. 
ضمناً نمره شرط و مالک قبولی نبود و اگر دانش آموزی در یکی از درس ها ضعیف بود، 
وظیفه نماینده ها و دیگر دانش آموزان بود که ضعف او را برطرف کنند تا همگام با دیگر 
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دانش آموزان در آن درس پیشرفت کند.
همچنین نماینده های دانش آموزان مشخص می کردند که معلمان چه تکالیفی به بچه ها 
بدهند تا باعث پیشرفت آنها شود. برنامه های گردش علمی هم با آنها بود و پس از این 
گردش، دانش آموزان، با کمک یکدیگر، یک کتاب درباره این سفر می نوشتند و وجود 

کتابخانه فعال به  عنوان قلب مدرسه نیز، در روند آموزش آنها نقش اساسی داشت.
یکی دیگر از مباحثی که توران میرهادی در مدرسه فرهاد به آن توجه خاصی داشت، 
یادگیری مهارت های اجتماعی بود. به همین خاطر هم در این مدرسه،  آشنایی با مشاغل 
محلی اطراف مدرسه، مانند: نانوایی، کفاشی و بقالی، از اصول مهارت آموزی بود. همچنین 

به احساسات دیگران و تک تک دانش آموزان توجه خاصی می شد.
تشویق کودکان به کمک کردن به دیگران در روزهای بارانی و برفی، کمک کودکان بزرگتر 
به کودکان سال های پایین تر و کمک های درسی بچه ها به یکدیگر نیز، از دیگر مهارت های 
و  بی غرضی  به همه،  احترام  رعایت حقوق دیگران،  بود.  اجتماعی مطلوب در  مدرسه  
بی تعصبی، که در تمامی فعالیت های توران میرهادی در مدرسه به چشم می خورد، این 

نکته را یادآوری می کرد که رفتار درست چنین است.
برای رشد مهارت های اجتماعی در مدرسه، به دیدن، شنیدن و اندیشیدن امکانات و منابع 
گوناگون مورد نیاز بود. به همین خاطر هم دانش آموزان به خواندن کتاب و مجله های 

گوناگون، مانند مجله های پیک، تشویق می شدند.
همچنین گردش های علمی، پخش فیلم، تهیه  روزنامه  دیواری، تشویق به شعر خوانی و 
خواندن کتاب، اهمیت دادن به هنرهایی مانند: نقاشی، مجسمه سازی، کاردستی، کوالژ، 
اجرای نمایش، کتاب خوانی، ورزش و بازی و بازی های گروهی، از دیگر فعالیت های مدرسه 

فرهاد بود.
در این مدرسه، کتابخانه، بسیار مهم بود و کتاب غیردرسی، رابط آموزگار و دانش آموز 
محسوب می شد؛ به این ترتیب، توران میرهادی سعی داشت که تفکر علمی را در نسل 
کودکان و نوجوانان و همچنین در جامعه تثبیت کند. برای ایجاد عادت و عالقه به مطالعه 
در کودکان، هفته ای یک ساعت برنامه کتابخوانی در مدرسه برگزار می شد. میرهادی درباره 
سیستم آموزشی این مدرسه می گوید: »ویژگی اصلی مدرسه فرهاد، رقابتی نبودن آن بود. 
در این مدرسه، رقابت، جایزه و رتبه بندی وجود نداشت و هر کسی با توانایی های خودش 
سنجیده می شد، و اگر شاگردان مدرسه فرهاد به درجات واال رسیدند، به این خاطر بود 

که خودشان شدند.«
مجتمع فرهاد در سال 1359 برای همیشه تعطیل گردید و توران میرهادی فعالیت خود 
را در بخش دیگری متمرکز کرد. وی، که یکی از بنیان گذاران شورای کتاب کودک بود،  از 
1358 شمسی تا اواخر عمرش سرپرستی تدوین و تألیف فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان 

را برعهده گرفت؛ چنان که خودش می گوید:
»همسرم که در سال 1358 جهاِن میرا را ترک گفت، در نامه ای که برای من به جا گذاشته 
بود، از من خواسته بود که با بهره گیری از بخشی از دارایی او »کاری برای مردم« انجام 

دهم؛ خواسته ای که انجامش بسیار سخت می نمود. در نهایت، باتوجه به عشق و عالقه ای 
که او هم به نسل جوان این کشور داشت، این هزینۀ »کاری برای مردم«، شد سرمایه اولیه 
فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان. آن زمان بسیار خام بودم! گمان می کردم که می توان با دو 
میلیون و پانصد هزار تومان سرمایه اولیه او، فرهنگ نامه را طی سه چهار سال منتشر کرد، 
درحالی که با آن تنها می شد کار را شروع کرد؛ چنان که طی پنج ساِل آغاز کار، آن سرمایه 
در راه نشر فرهنگ نامه هزینه شد، اما فرهنگ نامه ای بر پیشخان کتاب فروشی ها ننشست«.

انتشار  و  تدوین  کار  گروه ها،  از  برخی  و  افراد  داوطلبانه  با کمک های  اما  این،  از  پس 
فرهنگ نامه ادامه می یابد تا اینکه نخستین جلد آن در سال 1371 منتشر می شود و در 

دسترس بچه های ایران قرار می گیرد.  
تا کنون 20 جلد از »فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان« منتشر شده است. طبق آنچه در 
معرفِی فرهنگ نامه آمده است، بر اساس پیش بینی دست اندرکاراِن تدوین فرهنگ نامه، 

شمارِ نهایی مجلّدات فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان، به  احتمال 25 جلد خواهد بود.
آگاهی هایی که در این فرهنگ نامه در دسترس قرار گرفته، برای استفاده بازه سنی 10 تا 
16 سال تدوین شده است. شیوه تدوین مدخل ها در فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان نیز 
بدین شکل است که هر مدخل، دربردارنده مقاله ای است که به قلم آگاهان و کارشناساِن 
مرتبط با آن نوشته شده. در بند نخسِت هر مدخل، ضرور ترین و مختصرترین آگاهی های 
مرتبط با عنواِن مدخل، پیش چشم مخاطب قرار گرفته و در بندهای بعدی نیز آگاهی های 

تکمیلی و تخصصی به مخاطبان فرهنگ نامه داده شده است.
از ویژگی های فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان، یکی این است که افزون بر اینکه همواره 
برخی از صاحب نظران و برجستگان حوزه های گوناگوِن دانشی با آن همکاری کرده و درباره 
مقاله هایش مشورت داده اند، گروهی از نوجوانان  10 تا 16 سال نیز در زمره مشاوران 
تدوین این فرهنگ نامه بوده اند. این گروه، گزیده ای از مقاله ها را می خوانند تا زبان و سطح 
آگاهی آنها را با سطح درک و فهم متناسب با سّن خویش بسنجند و رأی خویش را دربارۀ 
متناسب بودن محتوای مقاله با محدوده سّنی جامعه مخاطِب هدِف فرهنگ نامه، بیان 

کنند.
امروز توران میرهادی در این جهان فانی نیست، اما فعالیت های ارزشمندش در سه زمینۀ آموزش 
 و پرورش، ادبیات کودکان و کتاب مرجع اختصاصی کودکان و نوجوانان )یعنی فرهنگ نامه(، 

برای ما به یادگار مانده است.
خود او در این باره می گوید: »در هر سه زمینه، گرچه به ابعاد جهانی کار نیز نظر داشته ام، 
ولی هدف اصلی من، خدمت به کودکان و نوجوانان این سرزمین بوده و هست ... من 
معتقدم که جمع کار را پیش می برد، نه فرد. فرد می تواند نقش هماهنگ کننده داشته 
باشد؛ بنابراین، در هر سه زمینه، تنها نکته ای که می توانم به حساب خودم بگذارم، پیدا 
کردن راه های کار ثمربخش گروهی بود ... کارِ گروهی، برای من بسیار شیرین، بسیار 

آموزنده و بسیار برانگیزاننده است.« 
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ـــای  ـــک از مجموعه ه ـــر ی ـــب دروس ه ـــی و ضرای ـــواد امتحان ـــالم رشـــته ها، م ضمـــن اع
ـــرح  ـــه ش ـــال 1401 )ب ـــری )Ph.D( س ـــع دكت ـــون ورودی مقط ـــی آزم امتحان
ـــه  ـــت(، ب ـــده اس ـــنجش آم ـــازمان س ـــایت س ـــه در س ـــه ک ـــن اطالعی ـــل ای ـــدول ذی ج
اطـــالع متقاضیـــان ثبت نـــام و شـــرکت در ایـــن آزمـــون می رســـاند کـــه پذیـــرش 
دانشـــجو در ســـال 1401 بـــر اســـاس قانـــون »ســـنجش و پذیـــرش دانشـــجو در 
ـــوب  ـــي« مص ـــوزش عال ـــز آم ـــگاه ها و مراک ـــی در دانش ـــالت تکمیل ـــاي تحصی دوره ه
ـــي  ـــۀ اجرای ـــن آیین نام ـــالمی و همچنی ـــورای اس ـــرم ش ـــس محت 1394/12/18 مجل
مربوطـــه و مصوبـــات »شـــورای ســـنجش و پذیـــرش دانشـــجو در دوره هـــاي 
تحصیـــالت تکمیلـــی« و مطابـــق ایـــن اطالعیـــه و شـــرایط و ضوابـــط منـــدرج در 
دفترچـــه راهنمـــای ثبت نـــام پذیـــرش آزمـــون مذکـــور، کـــه در زمـــان ثبت نـــام 
ـــد  ـــورت خواه ـــود، ص ـــر می ش ـــازمان منتش ـــن س ـــوی ای ـــال 1400( از س ـــاه س )آذر م

ـــت. گرف
1- دكتـــري آموزشـــي ـ پژوهشـــي: ســـنجش و پذیـــرش بـــراي ورود بـــه 
مقطـــع دکتـــري ناپیوســـته آموزشـــي ـ پژوهشـــي، بـــر اســـاس معیارهـــاي زیـــر 

انجـــام مي گیـــرد:
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- دكتـــری پژوهـــش محـــور: ســـنجش و پذیـــرش بـــرای مقطـــع دکتـــری 
ناپیوســـته پژوهـــش ـ محـــور، بـــر اســـاس معیارهـــای زیـــر صـــورت مـــی گیـــرد:

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(.

ـــوزش کشـــور،  ـــز( از ســـوی ســـازمان ســـنجش آم ـــون متمرک ـــۀ اول )آزم اجـــرای مرحل
ـــه ســـوابق آموزشـــی، پژوهشـــی و فنـــاوری، مصاحبـــه علمـــی  ـــوط ب و ثبـــت امتیـــاز مرب
و ... از ســـوی دانشـــگاه هـــا و مراکـــز آمـــوزش عالـــی پذیرنـــده دانشـــجو انجـــام 

ـــد. ـــد ش خواه
ــاي  ــجو در دوره هـ ــرش دانشـ ــنجش و پذیـ ــورای سـ ــه شـ ــاس مصوبـ ــر اسـ 3- بـ
ـــه  ـــال 1401 ب ـــری )Ph.D( س ـــز دکت ـــون متمرک ـــواد آزم ـــی، م ـــالت تکمیل تحصی

شـــرح زیـــر خواهـــد بـــود:
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  
ـــت دوم  ـــه، نوب ـــای : روزان ـــامل دوره ه ـــا، ش ـــی دوره ه ـــرای تمام ـــرش ب ـــنجش و پذی س
)شـــبانه(، پردیـــس هـــای خودگـــردان، پیام نـــور، مؤسســـات غیرانتفاعـــي، دانشـــگاه 
ـــات  ـــی آن و مصوب ـــه اجرای ـــن نام ـــوق و آیی ـــون ف ـــاس قان ـــر اس ـــالمی و .... ب آزاد اس

ـــت.  ـــد گرف ـــام خواه ـــورا انج ـــط ش مرتب
ـــون ورودي  ـــرکت در آزم ـــام و ش ـــاي ثبت ن ـــۀ راهنم ـــط در دفترچ ـــرایط و ضواب 4- ش

ـــد. ـــد ش ـــاني خواه ـــال 1401 اطـــالع رس ـــز س ـــه متمرک ـــري نیم دکت
ــایر اطالعـــات در  ــا سـ ــا توجـــه بـــه امـــکان اصـــالح عناویـــن رشـــته ها یـ 5- بـ
ــی،  ــالک نهایـ ــام، مـ ــروع ثبت نـ ــان شـ ــا زمـ ــی تـ ــای امتحانـ ــداول مجموعه هـ جـ

ــود. ــد بـ ــام خواهـ ــای ثبت نـ ــه راهنمـ ــده در دفترچـ ــات درج شـ اطالعـ
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اعالم رشته ها و مواد امتحانی
 آزمون ورودی دوره های دکتری )Ph.D( سال 1401

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 اصالحات و تغييرات مجموعه هاي  امتحاني

 در آزمون ورودي نيمه  متمرکز دکتري 

)Ph.D( سال 1401
پیـرو انتشـار اطالعیـه مـورخ 1400/06/10 در خصوص اعالم رشـته ها، مـواد امتحاني 
و ضرایـب دروس هـر یـک از مجموعه هـاي امتحانـي آزمـون ورودي نيمه متمركـز 
دكتـري )Ph.D( سـال 1401، بـه اطـالع متقاضیـان ثبت نـام و شـرکت در آزمـون 
فـوق می رسـاند کـه اصالحـات و تغييـرات هـر یـک از مجموعه هـاي امتحاني 
منـدرج در زیـر ایـن اطالعيـه كه در سـایت سـازمان سـنجش آمده اسـت، 

مي گردد.    اعـالم 
    روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

پیرو انتشار اطالعیه مورخ 1400/06/10 در خصوص اعالم رشته ها و مواد امتحاني آزمون 

ورودي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1401، به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت 

در آزمون فوق می رساند که اصالحات و تغييرات هر یک از مجموعه هاي امتحاني 

مندرج در زیر این اطالعيه كه در سایت سازمان سنجش آمده است، اعالم مي گردد.

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص :

 اصالحات و تغييرات مجموعه هاي 

امتحاني در آزمون کارشناسي  ارشد 

ناپيوسته سال 1401
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