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به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:
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با برگزاري آزمون سراسري سال 1397و رقابت علمي 
تنگاتنگ صدها هزار داوطلب در بزرگترين و مهم ترين 
براي  چيز  همه  فعاًل  كشور،  ساالنه  علمي  مسابقه 
داوطلبان اين آزمون، تمام شده است و اكنون فصلي 
براي يك زندگي پُر شور و نشاط و بدون كنكور است؛ 
يك زندگي معمولي با تمام فراز و نشيب هايي كه در 

گذراندن آن با آنها مواجهيم.
تأكيد ما روي اين موضوع و بيان اين مقدمه، بيش از 
آنكه بخواهد از امري بديهي سخن بگويد، پافشاري بر 
نكته اي است كه ما بارها با عبارات گوناگون در قالب 
گفتارهاي اين ستون و همچنين مجموعه مقاالتي كه 
درباره آمادگي داوطلبان كنكور در اين نشريه منتشر 
آنكه:  از  است  عبارت  نكته  اين  و  آورده ايم،  كرده ايم، 
كنكور، تنها بخشي از زندگي است و تمام زندگي 

نيست.
اگر هر داوطلبي به اين نكته توجه كافي داشته باشد، 
به آساني خواهد توانست با مسأله اي به نام »كنكور« 
كنار بيايد و در صورت عدم قبولي در رشته مطلوب 
خود، آن را در درون خويش هضم كند و همچنين در 
صورت كسب موفقيت نسبي يا كامل در آن، قادر به 
ايجاد ظرفيت الزم در وجود خود براي مغرور نشدن 
به اين پيروزي باشد و بتواند به اين مهم دست پيدا 
كند كه كنكور، تنها يك راه )از مياِن راه هاي گوناگون( 

براي رسيدن به موفقيت است؛ نه يك هدف. 
از  باال،  سطرهاي  در  شده  ذكر  موارد  به  پرداختن 
آزمون  داوطلب  هزاران  بدانيم  كه  مي آيد  الزم  آنجا 
سراسري، همه ساله در مواجه شدن با عدم موفقيت 
در اين آزمون يا پذيرفته نشدن در رشته يا دانشگاه 
دلخواه خود، به نوعي آينده و آرمان و در يك كالم، 
و  مي پندارند  شده  تباه  اشتباه  به  را  خويش  زندگي 
تمام پل هايي كه ما را به شور و شعف ها و شادي هاي 
قابل دسترس در يك زندگي سرشار از نشاط و حركت 

آفرين پيوند مي زنند، از پيش خراب شده مي بينند.
ذهن  در  اكثراً  كه  مي شود  ناشي  آنجا  از  اشتباه  اين 
خود، موفقيت در »كنكور« را يك رستگاري عظيم و 
شكست در آن را نيز يك فرجام تلخ ترسيم مي كنيم و 
به صورت »صفر و يك«ي  به آن مي انديشيم؛ اما غافل 
از آنكه، همان گونه كه گفته شد، كنكور، تنها بخشي 
ديروز  اگر  و  نيست،  زندگي  تمام  است،  زندگي  از 
كنكور برگزار شد، امروز زماني براي زندگي است و در 
نهايت هر عدم موفقيتي از اين دست، مي تواند مقدمه 

پيروزي هاي بزرگ بعدي در عرصه زندگي باشد. 
نكته ديگري كه در ارتباط با بحث پيشگفته يادآوري 
توجه  با  كه  است  اين  اين ستون الزم مي آيد  در  آن 

در  سراسري  آ زمون  داوطلبان  نسبي  كاهش  به 
سال هاي اخير و همين  طور افزايش ظرفيت رشته هاي 
دانشگاهي در گروه هاي آزمايشي مختلف، در اكثر اين 
گروه ها داوطلبان به صورت بسيار گسترده و با درصد 
قابل توجهي در يكي از رشته هاي انتخابي شان پذيرفته 
مي شوند و رقابت فشرده ميان داوطلبان، تنها بر سر 
برخي از رشته هاي دانشگاهي پُرطرفدار است و در غير 
از اين رشته ها، اكثريت اين داوطلبان ـ همان گونه كه 
گفته شد ـ نبايد از پذيرفته شدن در يكي از رشته هاي 

دانشگاهي مورد نظرشان كاماًل نااميد باشند.
با اين حال، و بنا به آنچه در سطرهاي پيشين گفته 
شد، توصيه ما به داوطلبان كنكور در اين فرصت چند 
 هفته اي كه تا زمان اعالم نتايج اوليه آزمون سراسري 97 
در  كه  است  آن  مانده،  باقي  رشته  انتخاب  مهلت  و 
 اين فرصت ارزشمند و پس از يك استراحت كوتاه و 
پُر شور و نشاط، به شناسايي عاليق علمي و تحصيلي 
مورد  تحصيلي  رشته هاي  بررسي  همچنين  و  خود 
نظر در گروه آزمايشي خود، كه در آزمون آن شركت 
كرده اند، بپردازند و به طور جدي با جمع بندي اطالعات 
فارغ التحصيالن  والدين،  طريق  از  كه  آگاهي  هايي  و 
رشته هاي مورد نظر، دانشجويان، مشاوران آموزش و 
پرورش، آشنايان و اطرافيان و همين  طور دوستاني كه 
در سال هاي پيش در رشته هاي مورد نظر آنها تحصيل 
شغل هاي  از  يكي  در  فارغ التحصيلي  از  پس  و  كرده 
مرتبط با رشته تحصيلي شان مشغول به كار در يكي 
دست  به  شده اند،  غيردولتي  يا  دولتي  بخش هاي 
مي آورند، از هم  اكنون به انتخاب رشته  تحصيلي خود 
اواسط  تا در مهلتي كه در  بپردازند  به صورت ذهني 
اين  انجام  براي  سنجش  سازمان  سوي  از  مردادماه 
باز و داشتن  با ذهني  بتوانند  كار تعيين خواهد شد، 
آگاهي هاي الزم در مورد هر رشته، به انجام اين كار 
در فضايي آرام اقدام كنند و بدين  ترتيب بتوانند در 
يكي از رشته هاي دانشگاهي، كه مورد نظر آنها بوده يا 
آنهاست، پذيرفته  ايد ه آل  به رشته  نزديك ترين رشته 
شده و به ادامه تحصيل بپردازند؛ ضمن آنكه هم  اكنون 
براي  درسي  برنامه ريزي  و  انديشيدن  فرصت  بهترين 
كساني است كه با توجه به نحوه گذراندن آزمونشان، 
از همين االن مطمئنند كه در هيچ رشته اي يا حداقل 
پذيرفته  آنهاست  نظر  در رشته دلخواهشان كه مورد 
نمي شوند؛ پس بهتر است كه اين دسته از داوطلبان 
را  آن  و  ببرند  را  استفاده  نهايت  فرصت ها  اين  از  نيز 
حضور  براي  دقيق  برنامه ريزي  به  و  بدانند  غنيمت 
موفقيت آميز در آزمون سراسري سال آينده بپردازند. 

موفقيت شما آرزوي ماست 

دیروز کنكور؛ امروز زندگي

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
ميان كفر و ايمان، فاصله اي جز ترك نماز نيست.

كوتاهي در كار را پشيماني بار است، و دورانديش 
را سالمت در كنار. 

رسول مكّرم اسالم )ص( فرمودند: 
كند،  منكر  از  نهي  و  معروف  به  امر  كه  كسي 

جانشين خدا در زمين است. 
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آخرين مهلت ثبت نام
 در جشنواره بین المللی خوارزمی اعالم شد

سی و دومين جشنواره بين المللی خوارزمی، به  منظور ارج نهادن به مقام واالی 
پژوهشگران، نوآوران و فناوران كشور، ترويج فرهنگ كارآفرينی دانش بنيان و 

تجاری سازی نتايج تحقيقات برگزار می شود.
عالقه مندان تا پايان شهريورماه مهلت دارند در سی و دومين جشنواره بين المللی خوارزمی 

شركت كنند.
سی و دومين جشنواره بين المللی خوارزمی، در 17 گروه تخصصی شامل فناوری های 
شيميايی، مكانيك، برق و كامپيوتر، هنر، معماری و شهرسازی، كشاورزی و منابع طبيعی، 
علوم پايه، عمران، مهندسی صنايع و مديريت فناوری، مواد، متالورژی و انرژی های نو، 
زيست فناوری و علوم پايه پزشكی، محيط زيست، فناوری  نانو، هوافضا، مهندسی نرم افزار 
و فناوری اطالعات، مكاترونيك و صنايع دفاعی، در پنج محور پژوهشی و فناوری شامل 
پژوهش های بنيادی، پژوهش های كاربردی، طرح های توسعه ای، ابتكار و نوآوری طرح های 

قابل پذيرش را دريافت می كند.
برگزيدگان اين جشنواره، از رئيس جمهوری اسالمی ايران و همچنين وزير علوم، تحقيقات 
و فناوری لوح تقدير دريافت خواهند كرد. ضمناً اين افراد می توانند از تسهيالت بنياد ملی 

نخبگان مطابق با آيين نامه مربوط برخوردار شوند.
گفتني است كه برگزيدگان سی و دومين جشنواره بين المللی خوارزمی، برای استفاده از 
تسهيالت مطابق با آيين نامه مربوط به سازمان سنجش معرفی می شوند. همچنين اين 
افراد به پارك های علم و فناوری، مراكز رشد، صندوق های حمايتی و بنگاه های اقتصادی 

معرفی خواهند شد.
جشنواره  اطالع رسانی  پايگاه  طريق  از  می توانند  كه متقاضيان  است  يادآوري  به  الزم 
بين المللی خوارزمی به نشانی: www.khwarizmi.ir با مراجعه به قسمت سامانه جامع 

جشنواره بين المللی خوارزمی نسبت به ثبت نام در اين جشنواره اقدام كنند.

ثبت نام جايزه  تحصیلی 
بنیاد ملی نخبگان آغاز شد

بنياد ملی نخبگان، بر اساس آيين نامه »اعطای جايزه های تحصيلی به دانشجويان 
صاحب استعداد برتر«، تسهيالت ويژه ای را به دانشجويان مستعد دانشگاه ها و 

پژوهشگاه های كشور اعطا می كند.
بنياد ملی نخبگان، بر اساس آيين نامه »اعطای جايزه های تحصيلی به دانشجويان صاحب 
اعتبار  آموزشياری،  اعتبار  دانشجويی،  راتبه  قبيل  از  ويژه ای  تسهيالت  برتر«،  استعداد 
پژوهشياری، اعتبار فن ياری، اعتبار توان مندی آموزشی، اعتبار ارتباطات علمی و اعتبار 
توان مندی كارآفرينی را به دانشجويان مستعد دانشگاه ها و پژوهشگاه های كشور اعطا 

می كند.
شرايط بهره مندی از اين تسهيالت و مهم ترين نكات آن به شرح زير است:

دانشجويان هر يك از دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی كشور، كه واجد شرايط مذكور 
در »شيوه نامه اعطای جايزه های تحصيلی به دانشجويان صاحب استعداد برتر در سال 

تحصيلی 97-98« هستند، می توانند در اين رقابت شركت كنند.
ثبت نام دانشجويان فعلی دانشگاه ها، از روز 5 تير ماه آغاز شده است و فرصت نهايی 
برای تكميل پرونده و ارائه درخواست، پانزدهم مرداد ماه سال جاری است. دانشجويان 
متقاضی بايد اطالعات خود را به همراه تصاوير مدارك مثبته، در سامانه اطالعاتی اين بنياد 
 به نشانی: sina.bmn.ir بارگذاری يا به روزرسانی كنند و پس از آن، حداكثر تا تاريخ 
15 مرداد، گزينه »درخواست بررسی پرونده برای جايزه های تحصيلی« را در بخش »ثبت 
درخواست ها« سامانه انتخاب كنند. شايان ذكر است كه اين مهلت به هيچ وجه تمديد 

نخواهد شد.
بر اساس اعالم بنياد ملی نخبگان، آخرين معدل تحصيلی متقاضيان، از دانشگاه محل 
تحصيل استعالم خواهد شد و در اين خصوص نيازی به درج مدرك در سامانه نيست؛ 

اما برای معدل های مقاطع قبلی، الزم است كه مستندات در سامانه اين بنياد ثبت شود.
زمان ثبت نام دانشجويان نوورود در هر يك از مقاطع تحصيلی، مهر ماه امسال خواهد بود 

و اطالعيه آن متعاقباً در وب گاه اين بنياد درج خواهد شد.
پس از بررسی پرونده ها و انتخاب برگزيدگان، نتايج از طريق سامانه »سينا« به اطالع 
متقاضيان خواهد رسيد. ضمناً ثبت اطالعات،  بررسی پرونده و اعالم نتايج، صرفاً از طريق 

سامانه مذكور و به صورت الكترونيكی انجام می شود.
با توجه به اينكه سامانه »سينا« به تازگی راه اندازی شده است، بديهی است مانند هر 
سامانه ديگری، در ابتدای كار با مشكالتی مواجه خواهد شد كه با صبوری و همراهی 
مخاطبان  شد.  خواهند  مرتفع  تدريج  به  آنان،  بازخوردهای  دريافت  نيز  و  مخاطبان 
 می توانند مشكالت، نظرات و پيشنهادهای خود را در خصوص سامانه سينا، به نشانی:

 contact-us@bmn.ir ارسال كنند.

بــا توجــه بــه اســتفادة غیــر قانونــی برخــی از ناشــران از ســؤاالت آزمون هــای 
آزمایشــی ســنجش در کتاب هــای خــود و همچنیــن انتشــار و فــروش غیرقانونــی 
ــی،  ــبکه های اجتماع ــازی و ش ــای مج ــی، فض ــای اینترنت ــایت ه ــؤاالت در س ــن س ای
همــان طــور کــه ممنوعیــت هرگونــه اســتفاده و انتشــار ســؤاالت آزمون هــای آزمایشــی 
ســنجش بــه هــر طریــق در نســخة چاپــی ایــن ســؤاالت درج گردیــده اســت، بــار دیگــر 
ــی  ــای آزمایش ــؤاالت آزمون ه ــار س ــر و انتش ــاپ، تکثی ــق چ ــه ح ــود ک ــادآور می ش ی
ــایت ها و  ــرام، س ــای تلگ ــتفاده در کانال ه ــی، اس ــر روش )الکترونیک ــه ه ــنجش ب س
...( در هــر مقطــع زمانــی، بــرای تمــام اشــخاص حقیقــی و حقوقــی )حتــی بــا ذکــر 

منبــع( ممنــوع اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، اســتفاده از ســؤاالت آزمون هــای آزمایشــی 
ســنجش، منحصــرًا متعلــق بــه پدیدآورنــدة آن، یعنــی شــرکت تعاونــی خدمــات 
آموزشــی کارکنــان ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور، بــوده و اســتفاده از ایــن ســؤاالت 
ــوع  ــن موض ــت و ای ــوع اس ــی ممن ــه کل ــی ب ــران آموزش ــات و ناش ــایر مؤسس ــرای س ب
ــه دورة زمانــی خاصــی نیســت. بدیهــی اســت کــه ایــن شــرکت، اقدامــات  محــدود ب

ــد آورد. ــل خواه ــه عم ــر ب ــن ام ــان از ای ــورد متخلف ــی الزم را در م قانون

شركت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعیۀ بسیار مهم شركت تعاونی خدمات آموزشی
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متمركز  استخدامي  آزمون  پنجمين  در  كه  داوطلباني  براي  موفقيت  آرزوي  ضمن 
دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1397 ثبت نام نموده اند، نظر اين داوطلبان را به 

موارد ذيل معطوف مي دارد:
الف  - نحوه  و زمان پرينت كارت شركت در آزمون 

براي  )فردا(   97/4/12 سه شنبه  روز  از  داوطلبان   كليه   آزمون   در   شركت  كارت  
 مشاهده و پرينت روي پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: 
در  متقاضي شركت   داوطلبان   كليه   لذا  گرفت؛  خواهد  قرار   www.sanjesh.org
آزمون ، براي شركت در جلسه امتحان بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به پايگاه 
اطالع رساني مذكور مراجعه و با وارد نمودن اطالعات شناسنامه اي )نام، نام خانوادگي، 
 )... ...( يا اطالعات ثبت نامي )شماره پرونده و كد پي گيري و  كد ملي، سال تولد و 
زمان  و  آدرس  براساس  و  تهيه  پرينت  نسخه  يك  آزمون خود  در  كارت شركت   از 
تعيين شده روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. 
بديهي است كه براي شركت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در 
آزمون و همچنين اصل كارت ملي يا اصل شناسنامه عكس دار و ارائه آن الزامي است. 
داوطلبي،  شماره  به  مربوط  اطالعات  نداشتن  اختيار  در  دليل  به  داوطلبي  چنانچه 
خود  آزمون  در  شركت  كارت  پرينت  به  موفق  نياز،  مورد  پي گيري  كد  يا  پرونده 
نمي شود، الزم است كه با مراجعه به پايگاه اطالع رساني اين سازمان و ورود به سيستم 
پاسخگويي و انتخاب نام آزمون و تعيين موضوع پي گيري، نسبت به دريافت اطالعات 
مربوط به شماره پرونده، داوطلبي يا كد پيگيري ثبت نام اقدام نمايد. الزم به ذكر است 
اين امكان براي داوطلباني فراهم شده است كه در سيستم پاسخگويي عضو باشند؛ 
لذا ضرورت دارد داوطلباني كه اطالعات فوق را مفقود نموده اند، با عضويت در اين 

سيستم نسبت به بازيابي اين اطالعات اقدام نمايند.

مشاهده  مغايرتي  چنانچه  آزمون  در  شركت  كارت  مندرجات  درخصوص   - ب  
شد، داوطلبان الزم است به شرح زير اقدام نمايند:

داوطلبان  چنانچه  آزمون،  در  شركت  كارت  روي  مندرج  اطالعات  به  توجه  با   -1
مغايرتي در اطالعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 7، 11، 12، 13، 14، 15، 18 
و 19 )شامل نام خانوادگي، نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، كد ملي، دين، سهميه 
5 درصد ايثارگران، نام دستگاه اشتغال، داوطلب بومي، حالت بومي، نوع بومي، تاريخ 
مشاهده  آزمون  در  شركت  كارت  تحصيلي(  مدرك  آخرين  معدل  و  فارغ التحصيلي 
نمودند، الزم است كه براي اصالح مورد يا موارد مذكور، حداكثر تا تاريخ 97/4/15 
ويرايش  قسمت  به  ورود  با  و  مراجعه  سازمان  اين  رساني  اطالع  پايگاه  به  منحصراً 
اطالعات نسبت به اصالح موارد اقدام نمايند، و در صورتي كه نسبت به بندهاي 3، 8، 
9، 16، 17، 20، و 21 )جنس، معلوليت، نيازمند منشي، مقطع تحصيلي، عنوان رشته 
تحصيلي و اولويت انتخابي( تفاوتي مشاهده نمودند، ضروري است كه مطابق ساعت و 

تاريخ اعالم شده در بند »ج«، به نماينده اين سازمان مستقر در باجه رفع نقص حوزه 
مربوطه )به شرح جدول شماره 2( مراجعه نمايند. 

2- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب، فاقد عكس است يا چنانچه عكس روي 
كارت وي داراي اشكاالتي از جمله فاقد مهر بودن، واضح نبودن عكس يا اشتباه عكس 
است، ضروري است كه ضمن همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، دو قطعه 
عكس 4×3 و كارت ملي يا شناسنامه عكس دار مطابق ساعت و تاريخ اعالم شده در 
بند »ج«، به نماينده اين سازمان مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه تا روز قبل 
از برگزاري آزمون مراجعه نمايند و موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد. 
بديهي است كه در غير اين صورت، فرد به عنوان متخلف تلقي مي گردد. ضمناً ساير 
اطالعات مندرج روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب، بر اساس اطالعات مندرج 
در تقاضانامه ثبت نام، كه از سوي خود داوطلب تكميل گرديده، در نظر گرفته شده 

است. 
تذكر 1: داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه 25 درصد ايثارگران توجه داشته باشند 
ايثارگران(  درصد   25 )سهميه  آزمون  در  شركت  كارت   10 بند  به  نسبت  چنانچه 
اشتغال  ادارات  به  مراجعه  با   97/04/16 مورخ  شنبه  روز  تا  بايد  هستند،  معترض 
وضعيت  تعيين  براي  مربوط،  ايثارگران مراكز استان  امور  و  بنیاد شهید  و كارآفريني 

سهميه ايثارگري خود اقدام نمايند.
تذكر 2: داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون، از برگ راهنماي شركت در 
آزمون كه روي سايت قرار دارد، پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند. 

ج - آدرس و محل  رفع نقص كارت شركت در آزمون 
نماينده اين سازمان در روزهاي چهارشنبه مورخ 97/4/13 و پنجشنبه مورخ 97/4/14 
صبح ها از ساعت 8:30 الي 12:00 و بعد از ظهرها از ساعت 14:00 الي 18:00 در 
باجه  رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد. براي اطالع آن دسته از داوطلباني 
كه براساس توضيحات بند »ب« ملزم به مراجعه به نماينده رفع نقص كارت سازمان 
مي گردند، شهرستان هاي محل برگزاري آزمون به شرح جدول شماره 1 و آدرس و 
 محل تشكيل باجه رفع نقص كارت شركت در  آزمون هر شهرستان در جدول شماره 2 

)هر دو جدول در سايت سازمان سنجش آمده است( مشخص گرديده است.

د  ـ تذكرهاي  مهم  
1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون ، 

اصل كارت ملي يا اصل شناسنامه عكس دار الزامي است.
جمعه  روز  صبح  دقيقه (  سي  و  )هشت   8:30 ساعت   آزمون  برگزاري  فرآيند   -2

97/4/15 است.
3- دِر ورودي ِحوزه هاي امتحاني براي آزمون رأس  ساعت  8:00 )هشت( صبح بسته 

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

  تاريخ پرينت كارت و زمان  برگزاري 
پنجمین آزمون استخدامی متمركز دستگاه هاي

 اجرايي كشور در سال 1397
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به جلسه  ورود  بسته شدن درهاي  از  قبل  است كه  داوطلبان الزم  لذا  خواهد شد؛ 
آزمون، در حوزه امتحاني حاضر باشند. 

پرينت كارت شركت  بر  بايد، عالوه  آزمون،  براي حضور در جلسه  4- هر داوطلب، 
در آزمون، اصل كارت ملي يا اصل شناسنامه عكس دار، چند مداد سياه نرم پر رنگ، 

مداد تراش، مداد پاك كن و يك سنجاق يا سوزن به همراه داشته باشد.
5- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، پيجر، 
كتاب،  جزوه،  هوشمند،  انگشتر  هوشمند،  دستبند  هوشمند،  ساعت  همراه،  تلفن 
ماشين حساب، هرگونه نُت، يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه 
آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل 
مندرج در اين بند، به عنوان تقلب و تخلف تلقي شده و با داوطلبان ذي ربط بر اساس 
قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري، كه بخشي از آن در بند 

»ه « آمده است، رفتار خواهد شد.
6- با توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور براي بهبود و ارتقاء كيفي حوزه هاي 
برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطالعات 
براي ارزيابي حوزه ها دارد، خواهشمند است كه نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه 
ارزيابي حوزه امتحاني خود در آزمون فوق )از تاريخ 97/4/15 لغايت 97/4/22( به 

صورت اينترنتي از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان اقدام نماييد.

ه  – قانون رسیدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري
ماده 5- تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:

ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه  الف- 
دستگاه هاي  و  الكترونيكي  ارتباط  وسايل  قبيل  از  غيرمجاز  وسيله  هرگونه  داشتن 

حافظه دار.
علمي  نظر  از  را  داوطلب  آزمون  كه  مقررات  خالف  عمل  هرگونه  ارتكاب  ب- 

خدشه دار سازد از قبيل:
1- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.

2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست اندركاران آزمون از قبيل 
عوامل اجرايي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون.

3- ثبت نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب 
اصلي.

ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه هاي 
حافظه دار.

د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سؤاالت.
ه - دسترسي غيرمجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.

و- هرگونه تغيير غيرمجاز سؤاالت، اوراق و پاسخنامه هاي داوطلبان يا ساير مدارك و 
دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشاي سؤاالت آزمون يا تالش در براي دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت 
در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.

ح- خريد يا فروش سؤاالت آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل 
يا حين برگزاري آزمون، اعم از اينكه سؤاالت يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.

ماده 6- هيأت هاي رسيدگي به تخلفات، صالحيت صدور حكم به مجازات هاي زير را 
درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشموالن بند )الف( ماده )5(: اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و 
اعالم به مراجع ذي ربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشموالن بند )ب( يا بند )ج( ماده )5(: محروميت از گزينش علمي در 
آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در 

آزمون از يك تا ده سال بعد.

تبصره- آراي هيأت هاي بدوي جز در مورد مشموالن بند )الف( ماده )6( اين قانون 
قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون هاست.

هيأت هاي   )5( ماده  )ح(  و  )ز(  )و(  )ه (،  )د(،  بندهاي  مشموالن  مورد  در   -7 ماده 
رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون )10/000/000( 
ريال تا يك ميليارد )1/000/000/000( ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو 

مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي نمايند.
ماده 8- ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده )5( چنانچه در قالب عضويت در يك 
گروه يا شبكه باشد، موجب تشديد مجازات مي شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه 
يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب 
تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند، حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده 

براي مرتكب است.
ماده 9- رسيدگي در هيأت هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون ها مانع از رسيدگي 
يا  اداري  تخلفات  به  رسيدگي  هيأت هاي  در  رسيدگي  يا  جزايي  قوانين  ساير  برابر 
هيأت هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته هاي انضباطي دانشجويان نيست و 
مرتكب، عالوه بر مجازات مندرج در مواد )6( و )7( اين قانون، به مجازات مقرر در 

ساير قوانين و مقررات محكوم مي گردد.
ماده 10- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازات هاي مندرج در اين 
قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند )الف( ماده )6(، هيأت رسيدگي به تخلفات 
در آزمون ها، قبولي وي را در آزمون ابطال مي نمايد. در اين صورت، مؤسسه آموزشي 
نمود،  به وي خودداري خواهد  يا مدرك  گواهي  اعطاي هرگونه  و  از صدور  مربوط 
باشد، وزارت علوم، تحقيقات و  اعطاء شده  به وي  فارغ التحصيلي  و چنانچه گواهي 
يا  يا وزارت آموزش و پرورش  يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  فناوري 

دانشگاه آزاد اسالمي، ملزم به ابطال آن گواهي هستند.
ماده 11- چنانچه با بررسي هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي 
و سوابق تحصيلي وي، مغايرت هاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق 
معدل ديپلم و دوره پيش دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته 
باشد، با تأييد هيأت هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون ها، از داوطلب در يك يا 
چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي آيد. تعيين وضعيت نهايي 
بر عهده هيأت بدوي  امتحان مجدد  از  نتايج حاصل  بر اساس  اين داوطلب،  آزمون 

است.
ماده 12- هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان 
تخلفات  در  چنانچه  مي كند،  فعاليت  قانون  اين  بحث  مورد  آزمون هاي  در   شركت 
ماده )5( مشاركت داشته باشد، مجوز تأسيس آن لغو مي شود و مديران مسؤول آنها، 
عالوه بر محروميت دائمي از تأسيس و اداره اين گونه مراكز، به مجازات هاي پيش بيني 
شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي شوند، و چنانچه مؤسسه يا آموزشگاه فاقد 

مجوز باشد، مجازات مديران مسؤول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده )6( است.
تبصره- در مورد آموزشگاه هايي كه فاقد مجوز باشند، عالوه بر اقدام مراجع قانوني 
ذي ربط، مدعي العلوم نيز مي تواند رأساً نسبت به اعالم جرم و پي گيري تخلفات آنان 

اقدام نمايد.

يا  سؤال  مي توانند  لزوم،  صورت  در  داوطلبان،  كه  مي نمايد  اضافه  خاتمه  در   
پنج شنبه 97/4/14 همه  روز  لغايت  تاريخ  اين  از  اين خصوص،  را در  سؤاالت خود 
مندرج  اينترنتي  پاسخگويي  با بخش  اداري،  وقت  در  و  تعطيل  ايام  از  غير  به  روزه 
شماره  يا   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه   در 

 تلفن  42163-021 در ميان بگذارند. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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پيرو اطالعيه مورخ 97/3/27 پرينت كارت شركت در آزمون سراسري سال 1397، بدين وسيله 
به اطالع داوطلبان گروه آزمايشي هنر عالقه مند به رشته هاي تحصيلي داراي شرايط خاص 
گروه آزمايشي هنر در آزمون سراسري سال 1397 كه در جلسه آزمون )بعد از ظهر پنجشنبه 
مورخ 97/4/7( حاضر بودند، مي رساند كه به منظور شركت در آزمون عملي رشته هاي ذي ربط، 
بايد مطابق جدول ذيل نسبت به انتخاب حداكثر دو مجموعه از مجموعه رشته هاي تحصيلي 
مربوط منحصراً به صورت اينترنتي از تاريخ 1397/4/9 تا 1397/4/15 از طريق پايگاه 

اطالع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org اقدام نمايند. 
 با توجه به اينكه پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي مورد نظر در آزمون سراسري سال 1397 
به صورت متمركز و با شرايط خاص صورت مي پذيرد، داوطلباني كه اقدام به انتخاب يك 
مجموعه از مجموعه  رشته هاي تحصيلي ذي ربط براي شركت در آزمون عملي اقدام 
مي نمايند، بايد نسبت به پرداخت مبلغ 400/000 )چهارصد هزار( ريال بابت هزينه 
آزمون عملي در هر يك از مجموعه هاي ذيل به صورت اينترنتي با استفاده از كارت هاي 
بانكي عضو شبكه شتاب، از تاريخ فوق اقدام نمايند. داوطلبان، در صورتي كه متقاضي 
و عالقه مند به شركت در آزمون عملي دو مجموعه از مجموعه  رشته هاي تحصيلي 
ذيل هستند، بايد نسبت به پرداخت مبلغ 800/000 )هشتصد هزار( ريال به صورت 
اينترنتي اقدام نمايند. بديهي است كه عدم اعالم عالقه مندي و عدم پرداخت هزينه 

آزمون، به منزله عدم امكان شركت در آزمون عملي براي آنها خواهد بود.

مجموعه و عنوان رشته هاي تحصیلي داراي شرايط خاص گروه آزمايشي هنر

عنوان رشته هارديف
نقاشي ـ ارتباط تصويري ـ هنرهاي تجسمي ـ طراحي پارچه و طراحي لباس1
طراحي صنعتي2
ادبيات نمايشي3
مجسمه سازي4
موسيقي ايراني5
موسيقي جهاني6
كتابت و نگارگري7
آهنگسازي8
بازيگري9
طراحي صحنه10
نمايش عروسكي11
عكاسي12

الزم به توضيح است كه آزمون عملي براي كليه رشته هاي فوق، در تاريخ 97/5/11 
زمان  عملي،  آزمون  برگزاري  دقيق  زمان  حاوي  اطالعيه  ضمناً  شد.  خواهد  برگزار 
پرينت كارت ورود به جلسه و آدرس محل برگزاري آزمون، در روز چهارشنبه مورخ 

97/4/20 در پايگاه اطالع رساني اين سازمان منتشر خواهد شد. 
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور       

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 زمان و نحوه اعالم عالقه مندي متقاضیان رشته هاي تحصیلي داراي 
شرايط خاص گروه آزمايشي هنر در آزمون سراسري سال 1397

اطالعیه  شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

ثبت نام آزمون هاي آزمايشي سنجِش دوازدهم  ويژه دانش آموزان پايه دوازدهم

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدين وسيله به اطالع دانش آموزان عزيز پايه دوازدهم 
می رساند كه آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم سال تحصيلی 97-98 از سوي شركت 

تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور به منظور:
)1( آشنايی داوطلبان با شيوه برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی سال 

1398؛ 
)2( ارزيابی معلومات مكتسبه داوطلبان در زمينه دروس عمومی و اختصاصی در مقاطع زمانی 

مختلف؛
)3( تعيين و تشخيص ميزان پيشرفت تحصيلی داوطلب در زمينه دروس عمومی و اختصاصی؛

)4( فراهم آوردن زمينه های الزم به منظور مقايسه نمرات مكتسبه در زمينه دروس عمومی و 
اختصاصی هر داوطلب با داوطلبان شهرستان و استان محل تحصيل و همچنين داوطلبان سراسر 

كشور؛
)5( آشنايی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و كاهش اضطراب حضور در 

جلسۀ برگزاری آزمون سراسری سال 1398 و ...؛
)6( كمك به واحدهای آموزشی با توجه به نتيجه آزمون، برگزار می گردد.

از مزيت های »آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم«، می توان به موارد زير اشاره كرد:
آشنايی كامل با شيوة درست مطالعۀ كتاب های درسی؛

عميق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب كتاب های درسی هر پايه؛
آشنايی با پرسش های چهارگزينه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛

دريافت ارتباط موجود ميان مطالب هر درس در پايه های مختلف؛
ممارست و تمرين در مديريت زمان؛

شبيه سازی فضای آزمون سراسری و آشنايی داوطلب با اين فضا؛

كاهش تدريجی استرس و هيجانات ناشی از آزمون؛
آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصيلی.

نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است:
تاريخ برگزاری آزمونمهلت ثبت نام اينترنتیآزمون های آزمايشی

انه
ست

تاب

روز جمعه مورخ 97/04/29تا روز سه شنبه مورخ 97/04/12اول تابستانه
روز جمعه مورخ 97/05/19تا روز سه شنبه مورخ 97/05/02دوم تابستانه
روز جمعه مورخ 97/06/09تا روز سه شنبه مورخ 97/05/23سوم تابستانه

ی
ه ا

ــ
لـ

رح
م

روز جمعه مورخ 97/08/11تا روز سه شنبه مورخ 97/07/24مرحله 1
روز جمعه مورخ 97/09/02تا روز سه شنبه مورخ 97/08/15مرحله 2
روز جمعه مورخ 97/09/30تا روز سه شنبه مورخ 97/09/13مرحله 3

روز جمعه مورخ 97/11/05تا روز سه شنبه مورخ 97/10/18مرحله 4 )جمع بندی ترم اول(
روز جمعه مورخ 97/12/03تا روز سه شنبه مورخ 97/11/16مرحله 5
روز جمعه مورخ 97/12/24تا روز سه شنبه مورخ 97/12/07مرحله 6

مع
ـا

جـ

روز جمعه مورخ 98/01/30تا روز سه شنبه مورخ 97/12/21جامع نوبت اول )پايه(
روز جمعه مورخ 98/02/20تا روز سه شنبه مورخ 98/02/03جامع نوبت دوم
روز جمعه مورخ 98/03/03تا روز سه شنبه مورخ 98/02/17جامع نوبت سوم

روز جمعه مورخ 98/03/31تا روز دوشنبه مورخ 98/03/13جامع نوبت چهارم

چگونگي ثبت نام و برگزاري آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم
نحوه برگزاري آزمون هاي آزمايشی سنجِش دوازدهم:

شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور، با بررسی های همه جانبه 
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و دريافت نظرات مشاوران، دبيران و مديران محترم مراكز آموزشی، مجموعۀ آزمون های آزمايشی 
را مجموعاً در سيزده نوبت برای سال تحصيلی 97-98 طراحی نموده است. سه نوبت از آزمون های 
آزمايشی به صورت تابستانه، شش نوبت از آزمون های آزمايشی به  صورت مرحله ای، و چهار نوبت 
از آزمون هاي آزمايشي به صورت آزمون جامع برگزار خواهد شد تا داوطلبان شركت كننده در 
آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم، با ارزيابی كاماًل علمی و استاندارد، از وضعيت علمی و 
تحصيلی خود شناخت پيدا كرده و در هر مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشكالت تحصيلی خود 

اقدام نمايند.
آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه در سه نوبت و در ماه های تير، مرداد و شهريور 97 با 

هدف ارزيابی مطالعات تابستانی داوطلبان برگزار خواهد شد. 
آزمون های مرحله ای: در شش  نوبت آزمون های آزمايشی مرحله ای، كه از ابتدای سال تحصيلی 
تا پايان اسفند 97 برگزار می گردد، منابع درسی براي مطالعه داوطلبان به شش قسمت تقسيم 
شده است كه در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، سؤاالت از منابع تقسيم بندی شده همان 
 مرحله طرح می گردد. الزم به توضيح است كه سؤاالت آزمون هر مرحله، با تأكيد بر منابع درسی 
اعالم شده برای همان مرحله )طبق تقسيم بندی(، به عالوة 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 اين تأكيد كه بيشتر سؤاالت از بودجه بندی مرحله سوم خواهد بود(.
از برگزاری آزمون سراسری سال 1398،  ابتدای سال 1398 و تا قبل  از   آزمون های جامع: 
چهار نوبت آزمون آزمايشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصيات و ويژگی های منحصر 

به فرد و مكمل يكديگر برگزار می شود.
و  دوازدهم  سال  از  اعم  داوطلبان،  كليه  برای  مرحله ای،  آزمايشی  آزمون های  در   توجه: 
پیش دانشگاهی، منحصراً سؤاالت امتحانی پايه دوازدهم در نظر گرفته می شود. بديهی است 
كه در آزمون های آزمايشی جامع، برای داوطلبان پيش دانشگاهی و داوطلبان پايه دوازدهم، 

سؤاالت مخصوص به نظام مربوط به خود به طور مجزا منظور خواهد شد.
زمان و نحوه توزيع اينترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه آزمون هاي آزمايشی سنجِش 

دوازدهم:
كارت ورود به جلسه آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم برای كليه داوطلبان سراسر كشور، 
از روز سه شنبه قبل از هر آزمون منحصراً از طريق سايت اينترنتی شركت تعاونی خدمات آموزشی 
 به نشانی: www.sanjeshserv.ir توزيع می گردد و داوطلبان با مراجعه به سايت اينترنتی 

فوق الذكر نسبت به پرينت كارت ورود به جلسه خود اقدام می نمايند.
از ظهر همان روز  آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم در بعد  از  نتايج هر نوبت  كارنامه 
 www.sanjeshserv.ir:نشانی به  اين شركت  اينترنتی  از طريق سايت  آزمون  برگزاری هر 
منتشر می گردد. ضمناً به اطالع دانش آموزان می رساند كه محاسبه نمره كل آزمون های آزمايشی، 
بر اساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور انجام خواهد شد. همچنين 
 نمره آزمون دروس عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و براساس نمره آزمون عمومی 
)با توجه به ضرايب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرايب( تقسيم بر مجموع 

كل ضرايب محاسبه می شود.
شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم:

هر آزمون جامعهر آزمون تابستانه يا مرحله ای

400/000 ريال300/000 ريال
جدول شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم:
مبالغ به )ريال(

مبلغ قابل پرداختتخفیف ثبت نام يكجاوجه ثبت ناممراحل
بعد از اعمال تخفیف

آزمون مرحله ای
300.000ــــ1300.000 مرحله آزمون
2600.00010.000590.000 مرحله آزمون
3900.00030.000870.000 مرحله آزمون
41.200.00060.0001.140.000 مرحله آزمون
51.500.000100.0001.400.000 مرحله آزمون
61.800.000150.0001.650.000 مرحله آزمون
72.100.000210.0001.890.000 مرحله آزمون
82.400.000280.0002.120.000 مرحله آزمون
92.700.000360.0002.340.000 مرحله آزمون

آزمون جامع

400.000ــــ1400.000 نوبت آزمون جامع
2800.00010.000790.000 نوبت آزمون جامع
31.200.00030.0001.170.000 نوبت آزمون جامع
41.600.00060.0001.540.000 نوبت آزمون جامع

با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امكان نيز فراهم گرديده 
است تا داوطلبان عزيز در صورت تمايل بتوانند آزمون های مرحله ای و جامع را به تعداد مورد نياز 
 و دلخواه، انتخاب و در هر  يك از آ نها ثبت نام نمايند؛ به  عنوان مثال، داوطلب می تواند متقاضی 

سه نوبت آزمون مرحله ای و سه نوبت آزمون جامع باشد.
* با توجه به اينكه آزمون های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون هايی است كه هر يک مكمل 
ديگری است و شركت در تمامی آنها، داوطلب را گام به گام آماده تر می نمايد، لذا توصیه 
می شود كه داوطلبان عزيز، در كلیۀ آزمون های مرحله ای و جامع )13 نوبت آزمون( به طور 
يكجا ثبت نام نمايند و از تخفیفاتی كه برای ثبت نام يكجای اين آزمون ها در نظر گرفته شده 

است، بهره مند گردند.
الزم به ذكر است كه جدول تكمیلی مربوط به هزينه های ثبت نام، برای دانش آموزانی كه مايل 
به انتخاب آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم به صورت تلفیقی هستند، در سايت اينترنتی 

ثبت نام آزمون ها )www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
شايان ذكر است كه داوطلبان، برای استفاده بيشتر از تخفيف پلكانی، بهتر است تعداد مراحل 
و نوبت های بيشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری از تعداد آزمون های 
آزمايشی سنجِش دوازدهم، از تخفيف باالتری نيز بهره مند شوند. بديهی است كه مطلوب ترين 
حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر هزينه پرداختی، ثبت نام يكجا در 13 نوبت آزمون )3 نوبت 
آزمون تابستانه + 6 نوبت آزمون مرحله ای + 4 نوبت آزمون جامع( است كه در اين صورت با 
احتساب تخفيف ويژه 780.000 ريالی، متوسط شهريه هر آزمون 271.000 ريال و مجموعاً 

3.520.000 ريال است.
الزم به ذكر است كه در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوي دانش آموز، 
برنامه ثبت نام اينترنتی به طور خودكار، وجه قابل پرداخت را پس از كسر تخفيفات، محاسبه و ارائه 

می نمايد.
نحوه ثبت نام:

سنجِش  آزمايشی  آزمون های  در  شركت  به  عالقه مند  داوطلبان  اينترنتی:  پرداخت 
دوازدهم در سراسركشور مي توانند با استفاده از كارت های بانكی عضو شبكه شتاب و مراجعه 
 به سايت شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: 
www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در اين آزمون ها اقدام و كد رهگيري دريافت نمايند.

نهايی  ثبت نام  دهنده  نشان  ثبت نام،  اعتباری  كارت  اينترنتی  خريد  كه  است  ذكر  به  الزم 
داوطلب نبوده و الزم است كه داوطلب، بعد از خريد كارت اعتباری )دريافت شماره پرونده 
 و شماره رمز( به لینک ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهايی و شماره پرونده و 

كد پی گیری 16 رقمی دريافت نمايد.
داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن هر گونه 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  سهولت  براي  هستند  مايل  كه  دبيرستان هايی  مدارس:  طريق  از  گروهی  ثبت نام 
به صورت يكجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه دقيق دستورالعمل 
در  مي توانند  سؤال،  هرگونه  داشتن  درصورت  همكار،  آموزشی  مراكز  و  دبيرستان ها  ثبت نام 
ساعات: صبح8:30  الی 12:30و عصر 13:30 الی 16:00  با شماره تلفن هاي: 88844791 الی 

88844793 تماس حاصل نمايند.
نكات مهم:

1- ثبت نام كليه نوبت ها و مراحل آزمون ها، از جمله آزمون هاي جامع، نيز در اين مرحله انجام 
مي شود و توصيه می شود كه به منظور برخورداری از حداكثر تخفيف در شهريه پرداختی، ثبت نام 

در كليه مراحل درخواستی را يكجا انجام دهيد.
2- وجوهی كه به اشتباه به حساب اين شركت واريز می گردد، منحصراً پس از طی مراحل اداری 
مربوط قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اينترنتی و انتخاب تعداد آزمون ها دقت 

الزم را به عمل آورند.
ثبت نام حضوری: ثبت نام برای كليه داوطلبان سراسر كشور از طريق سايت اينترنتی به نشانی: 
www.sanjshserv.ir امكان پذير است و دفتر مركزی شركت به نشانی: تهران، پل 
كريم خان زند، خيابان ميرزای شيرازی، خيابان شهيد نژادكی، روبروی كالنتری سنايی، پالك 30، 

تلفن: 883214۵۵ نيز آماده ثبت نام از مراجعان در ساعات اداری است.
راهنمای نحوه ثبت نام  اينترنتی آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم

مراحل ثبت نام:
گام اول: پرداخت مبلغ ثبت نام و دريافت شماره پرونده و رمز عبور )پرداخت از طريق كارت هاي 

بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اينترنتی است(.
ارائه شده است: لينك ثبت نام آزمون های آزمايشی  گام دوم: تكميل فرم ثبت نام )در سايت 

سنجش ثبت نام جديد(.
گام سوم: دريافت كد پی گيری 16 رقمی ثبت نام.

 شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
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دكتر ابراهيم خدايی، معاون وزير علوم و رئيس سازمان سنجش آموزش كشور، با 
اشاره به ظرفيت پذيرش دانشجو در آزمون سراسري 97، گفت: ظرفيت پذيرش 
همانند سال گذشته خواهد بود و به طور كلی در مجموع گروه ها شانس قبولی 

75 درصد است. 
دكتر ابراهيم خدايی، در حاشيه بازديد از حوزه امتحانی دانشگاه علم و صنعت، در جمع 
در  نفر  هزار  و 11  ميليون  يك  با حضور  آزمون سراسری سال 97  گفت:   خبرنگاران 

375 شهر، 479 حوزه امتحانی و 22 كشور خارجی برگزار شد.
وی گفت: هيچ مشكلی در زمينه برگزاری آزمون سراسري گزارش نشده است و 59 درصد 
داوطلبان زن و 41  درصد داوطلبان مرد هستند. ضمناٌ بيشترين شركت كننده در گروه 
آزمايشي علوم تجربی با 642 هزار نفر و پس از آن گروه آزمايشي علوم انسانی با 205 هزار 

نفر و گروه آزمايشي علوم رياضی و فنی با 144 هزار نفر قرار دارند.
دكتر خدايی يادآور شد: آزمون سراسري سال 97 تفاوت چندانی با آزمون سراسري سال 
گذشته ندارد و تنها تفاوت آن، افزايش متقاضيان در گروه آزمايشي علوم تجربی و كاهش 

متقاضيان در گروه آزمايشي علوم رياضی و فني است.
رئيس سازمان سنجش گفت: امسال 13 درصد داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربی، 
دانشجو يا فارغ التحصيل هستند كه اين موضوع می تواند به دليل اشتغال يا رأی های صادره 

در اين زمينه باشد.
وی خاطرنشان كرد: قباًل بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ريزی در وزارت علوم و وزارت 
بهداشت، تحصيل رايگان تنها براي يك نوبت مجاز بود كه با رأی عمومی ديوان عدالت 
اداری، اين محدوديت برداشته شد و موجب افزايش داوطلب، به ويژه در گروه آزمايشي 

علوم تجربی، شد.
دكتر خدايی، با اشاره به مسن ترين و جوان ترين داوطلبان آزمون سراسري 97، گفت: 
مسن ترين داوطلب مردی 83 ساله از تهران در گروه آزمايشي علوم تجربی است كه 
درخواست كرده است نامش برده نشود، و جوان ترين داوطلب آزمون سراسري، خانم سيده 

نرگس مدنی 15 ساله از اصفهان در گروه آزمايشي علوم تجربی است.
وی درباره بحث ظرفيت و ميزان پذيرش در آزمون سراسري 97، يادآور شد: سال گذشته 
ما 725 هزار نفر ظرفيت پذيرش داشتيم كه قبولی نهايی 388 هزار نفر بود. در حال 
حاضر نيز بيش از 85 درصد داوطلبان می توانند بدون شركت كردن در آزمون سراسري 
وارد دانشگاه شوند و ما در حال تهيه ساز و كاری هستيم كه دانشگاه ها بتوانند خودشان 

پذيرش داشته باشند.
رئيس سازمان سنجش آموزش كشور، درباره ميزان اعمال سوابق تحصيلی در آزمون 
سراسري 97، گفت: همان طور كه در سال گذشته اعالم كرديم، ميزان تأثير سوابق 
تحصيلی برای دارندگان ديپلم 25 درصد و برای دارندگان پيش دانشگاهی 5 درصد، عالوه 

بر 25 درصد، است.
 دكتر خدايی، با اشاره به تغييرات آزمون سراسري در سال 98، گفت: دو تغيير برای 
سال 98 خواهيم داشت: اول به دليل وجود دو نوع نظام آموزشی، دو نوع طراحی سؤال 

خواهيم داشت، و ديگر اينكه درصد تأثير سوابق تحصيلی با مصوبه شورای سنجش و 
پذيرش برای سال 98 در زمان مقتضي اعالم خواهد شد.

وی گفت: هر چند گروه آزمايشي علوم تجربی 64 درصد داوطلبان را تشكيل می دهد، اما 
ظرفيت پذيرش در اين گروه كمتر است و ما افزايش ظرفيت نخواهيم داشت و ظرفيت ها 
در گروه ها متوازن نيستند؛ اما در مجموع گروه های پنجگانه، شانس قبولی 75 درصد است.
رئيس سازمان سنجش افزود: ما سال گذشته 83 درصد پذيرش دانشجو را با سوابق 
تحصيلی داوطلبان انجام داديم كه امسال نيز از 85 درصد نيز عبور خواهيم كرد. سال 
گذشته 27 درصد دوره های نوبت دوم  و 13 درصد دوره های روزانه بدون آزمون بود كه 

اين ميزان امسال نيز افزايش خواهد يافت.
دكتر خدايی يادآور شد: يك بحث مهم، درصد سوابق تحصيلی برای 10 تا 15 درصد 
با  افزايش پيدا كند، و اين موضوع  بايد  رشته های پرمتقاضی است كه اين ميزان نيز 

هماهنگی سه وزارتخانه آموزش و پرورش، بهداشت و علوم در حال انجام است.
همچنين دكتر مجتبی شريعتی نياسر، معاون  آموزشي وزارت علوم، در حاشيه بازديد از 
حوزه امتحانی دانشگاه علم و صنعت، افزود: آزمون سراسري، يكی از دغدغه های جامعه 
ماست و با تدابيری كه می توان برای آن انديشيد، می توان از اثر روانی و اجتماعی آن 
كاست. يكی از موضوعات ما در وزارت علوم، بحث حذف آزمون سراسري است و به همين 

منظور، كارگروهی نيز تشكيل شده است.
وی گفت: طرحی در دست تدوين است تا بتوانيم شرايطی فراهم كنيم كه در قالب آن 
شرايط، آن دسته از داوطلبانی كه به صورت طبيعی می توانند وارد دانشگاه شوند، بدون 

شركت در فرآيند آزمون سراسري وارد دانشگاه شوند.
دكتر شريعتی نياسر يادآور شد: در چند روز اخير، مباحث مختلفی درباره نوع تغذيه يا 
حتی ميزان استرس داوطلبان آزمون سراسري در برنامه های مختلف مطرح شده است، و 
اين موضوع نشان می دهد كه آزمون سراسري، بخشی از دغدغه خانواده ها و دارای اثر روانی 
است كه خوشبختانه بخشی از اين دغدغه ها قابل برطرف كردن است و با توجه به اينكه 
در برخی از رشته ها نياز به شركت آزمون سراسري نيست، اين فشار روانی كاهش می يابد.
وی خاطرنشان كرد: ما اميدواريم در فاز اول در رشته های كم متقاضی، با تدابيری كه با 
همكاری دستگاه های ديگر از جمله وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت برای آن 
می انديشيم، طرح بدون آزمون سراسري را بتوانيم اجرايی كنيم؛ البته رشته های پُرمتقاضی، 
به دليل آنكه رقابت در اين رشته ها سنگين است، امكان دارد تا مدت ها در قالب آزمون 
سراسري دانشجو پذيرش كنند؛ هر چند كه من معتقدم در رشته های پُرمتقاضی نيز 

می توان به تدريج پذيرش را به دانشگاه ها واگذار كرد.
آزمون  جمعيت  از  درصد  آن  بتوانيم  اميدواريم  افزود:  علوم  وزارت  آموزشی  معاون 
 سراسری را كه می توانند )با سوابق تحصيلی( وارد دانشگاه شوند، بدون حضور در فرآيند 
آزمون سراسري پذيرش كنيم، و در صورت هماهنگی دستگاه ها برای سال 98، آن را 

اجرايی خواهيم كرد.

شانس قبولے ۷۵ درصدی 
در آزمون رسارسی ۹۷

رئیس سازمان سنجش خبر داد:
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تابستان 1367 ...............................................................
صبحانه ام را می خورم و آرام و بی صدا، بی آنكه كسی از افراد خانواده بيدارشود، راهی 
زمان(  آن  معلم  )تربيت  خوارزمی  دانشگاه  امتحانی ام  حوزة  می شوم.  حوزه  آزمون 
است، و من كه مسيرها را خوب نمی شناسم، فكر می كنم كه بايد به 
ميدان انقالب بروم. در اتوبوس از خانمی سؤال می كنم و او با نگرانی 
می گويد كه بايد چند ايستگاه قبل پياده می شدم. ايستگاه بعد پياده 
می شوم و با اتوبوس برمی گردم. تمام خيابان بهار را می دوم و باالخره 
جزو آخرين داوطلباني هستم كه وارد حوزه می شوم و بعد از من دِر 

حوزه را می بندند! 
در حياط دانشگاه به زور از چند صفحه جزوه ای كه در دست دارم 
دل می كنم و وارد جلسه آزمون می شوم. به روی صندلی می نشينم و 
گوش جان به آيات دلنواز قرآن می سپارم كه از بلندگو پخش می شود 
و سپس ترجمه آيات خوانده می شود. به سؤال های عربی كه می رسم 
خنده ام می گيرد. يكی از سؤال ها ترجمۀ همان آيه ای است كه ابتدای آزمون 

خوانده شده است. 
سرازير  راهرو  پله های  از  كه  داوطلباني  خيل  می شود،  تمام  كه  سراسري  آزمون 
ده ها حوزة  از  يكی  فقط  اين  می گويم:  با خودم  می كند.  را جلب  توجهم  می شوند، 
امتحانی است؛ يعنی من از بين اين همه داوطلب، رتبۀ مورد نظرم  را كسب می كنم و 
در رشتۀ مورد عالقه ام پذيرفته می شوم؟! اصاًل اگر قبول نشوم چه؟! اين همه داوطلب 

كه نمی توانند وارد دانشگاه شوند.
 

تابستان 1377  ...............................................................
اولين باری است كه از آزمون سراسری گزارش تهيه می كنم. شور و شوق و اضطراب 
داوطلبان و والدينشان، مرا هم به تكاپو انداخته  است و طی سه روز كه آزمون برگزار 
و  رياضی  علوم  آزمايشي  گروه هاي  داوطلبان  آزمون  گذشته  سال های  )در  می شود 
فني، علوم تجربی و علوم انسانی هر كدام در يك روز مجزا برگزار می شد( به چندين 
حوزه سر می زنم. يكی از حوزه ها، حوزة داوطلبان ناتوان و كم توان است؛ داوطلبانی 
كه عزمی راسخ برای موفقيت در آزمون سراسری دارند و با دشواری های بسيار دست 
و پنجه نرم می كنند و به ياری منشی به سؤال های آزمون پاسخ می دهند. از حوزه 
آزمون كه بيرون می آيم، چشم های پُرفروغ و لب های خندان اين عزيزان درس های 
زيادی برايم دارد؛ اينكه می شود در سختی ها نيز به جای غر زدن و اخم كردن، برای 

ساخت فردايی بهتر از دل و جان مايه گذاشت و نتيجه گرفت. 

تابستان 1387...............................................................
»داوطلبان محترم! با نام خدا آغاز كنيد.« 

شروع  و  نشسته ام  بلندگو  پشت  تهران،  شهر  جنوب  در  واقع  حوزه های  از  يكی  در 
آزمون را اعالم مي كنم. سعی می كنم كه تُن صدايم آرامش بخش باشد و با طمأنينه 
حرف بزنم. مدام به ساعت نگاه می كنم تا دقيقه ای در اعالم ساعت كوتاهی نكرده  
باشم و رأس ساعت، زمان پايان آزمون عمومی و آغاز آزمون اختصاصی را اعالم كنم. 
در فواصلی كه حرفی برای گفتن ندارم، چند باری از جايم بلند می شوم و از پنجره 
به خيابان نگاه می كنم. والدين، هر جا كه امكانش باشد، نشسته يا ايستاده اند. بيشتر 
آنها ذكر می گويند و عده ای با نگرانی چشم به دِر ورودی حوزه آزمون دوخته اند؛ انگار 
كه كنكور برای آنها جدی تر از خود داوطلبان است! زمان برايم كش دار می گذرد، اما 

خوب می دانم كه برای داوطلبان عقربه ها به سرعت حركت می كنند و در نهايت پشت 
بلندگو می روم و می گويم: 

»داوطلبان گرامی! وقت آزمون به پايان رسيد. لطفاً برگه های پاسخنامۀ خود را باال 
بگيريد.«

پيش خودم می گويم با گفتن اين جمله، يك آزمون سراسری ديگر هم به پايان رسيد. 
راستی در بين داوطلبان اين حوزه، رتبه تك رقمی و دو رقمی هست؟ چند نفر از 
داوطلبان اين حوزه در رشتۀ ايده آل شان تحصيل خواهند كرد؟ چند نفر سال بعد بار 

ديگر پشت اين صندلی ها خواهند نشست و دوباره آزمون خواهند داد؟
 

تابستان 1397...............................................................
اين وقت صبح، هر جا كه ترافيك است، يعنی به يك حوزة آزمون سراسری نزديك 
حوزة  تا  را  داوطلبان  خانواده،  افراد  كل  بلكه  والدين،  تنها  نه  روزها،  اين  شده ايد. 
امتحانی بدرقه می كنند و بسياری از اوقات تا پايان آزمون نيز در پشت دِر حوزه به 

انتظار می نشينند. 
داخل حياط حوزه، از موج نگرانی كه در بين والدين و حاضران در پشت درهای حوزه 
حاكم است، كمتر نشانی ديده می شود و بيشتر بچه ها غرق در شيطنت و شور جوانی، 
می خندند و از اينكه ديشب چه كردند يا از فردای كنكور چه خواهند كرد، سخن 
می گويند. شيطنت داوطلبان توجهم را جلب می كند. يكی می گويد: 100 گيگ فيلم 
! ديگری می گويد: من  آنها  از فردا شروع می كنم به ديدن  سينمايی جمع كردم و 
فقط می خوابم! می خواهم تمام كمبود خواب هايم را جبران كنم. گروهی هم در حال 

گذاشتِن قرار هستند تا فردا به گشت و گذار در شهر بپردازند.
عده ای هم تسبيح در دست دارند و ذكر می گويند. در اين ميان، توجهم به گروهی 
جلب می شود كه هر يك گردن بندی بر گردن دارند كه روی آن چهار قل را نوشته اند، 
در جواب  و  داری،  بر گردن  را  بند  اين گردن  آنها  می پرسم كه هميشه  از  يكی  از 
می شنوم كه مدير مدرسه به هر دانش آموز سال چهارم، يكی از اين گردن بندها را 
هديه داده است تا روز برگزاري كنكور بر گردن بياويزد و چهار قل، حامی وي باشد. 
يكی از داوطلبان، خطاب به دوستان همراهش می گويد: »بچه ها! اينجا فقط سه تا 
سرويس بهداشتی تو طبقۀ هم كف دارد و داخل طبقات، سرويس بهداشتی نيست. 
از  يكی  كه  می كنم  فكر  من  و  هست!«  وقتش  االن  كنيد  استفاده  می خواهيد  اگر 
برايش  هم  ثانيه ها  كه  داوطلبی  است؛  مسأله  همين  ساعته،  چهار  كنكور  معضالت 
از  از وقتش را  ارزشمند است، برای استفاده از سرويس بهداشتی، حداقل 5 دقيقه 

دست می دهد.
مراقبان، مسؤوالن حوزه و نمايندة تام االختيار سازمان سنجش، مدام در حال حركت 
هستند و به سؤال های بی شمار داوطلبان پاسخ می دهند؛ اما نمی دانم چرا با وجود 
اين همه تأكيد سازمان سنجش، باز هم داوطلبانی هستند كه می گويند كارت ورود 

به جلسه را فراموش كرديم كه بياوريم يا كارت ملی همراهمان نيست!
آزمون سراسري كه شروع می شود از حوزه بيرون می آيم. دختری خردسال به سرعت 
و  بود  را می گويم. حالش خوب  مريم  ديدی؟!  مرا  و می پرسد: »خواهر  جلو می آيد 

كنكورش را خوب داد؟« 
خوب  مريم  حال  باشد.  راحت  خيالت  می گويم:  خنده  با  و  می دهم  او  به  شكالتی 
بود. حال همه داوطلبان ديگر نيز خوب بود؛ اصاًل وقتی صندلی دانشگاه برای همۀ 

داوطلبان وجود دارد، حال خراب برای چيست؟! 

سے سال با آزمون رسارسی
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دوران كنكور معموالً يكی از پر تنش ترين دوران هاي زندگی است. 
مطمئناً به خاطر سپردن حجم زيادی از اطالعات و گوشزد مداوم 
اطرافيان در مورد مهم بودن اين آزمون و تأثير آن بر آينده 
است.  حال  كرده  وارد  شما  به  را  زيادی  استرس  شما، 
كه اين آزمون را پشت سر گذاشته ايد، بدانيد دورانی 
پر  دورانی  خود  نيز  بمانيد  نتايج  منتظر  بايد  كه 
ندانيد  اگر  استرس محسوب مي شود؛ بخصوص 
تا  شد، و  خواهد  چه  آزمون  اين  نتايج  كه 
بالتكليفی  نتايج، احساس  مشخص شدن 
خواهيد داشت؛ اما بايد بدانيد كه مهم 
سر  پشت  چگونه  را  كنكور  نيست 
مقطع،  اين  در  و  گذاشته ايد، 
استرس هيچ كمكی به شما 
نمي كند؛ البته حرف زدن 
بسيار  مورد،  اين  در 
عمل از   آسان تر 

كردن به آن است. برخی از شما ممكن است در زماني كه منتظر نتايج اوليه آزمون 
سراسري هستيد، مرحله بعدی را در ذهن خود برنامه ريزی كرده باشيد، ولی برخی 
هنوز برنامه خاصی را برای بعد از آزمون سراسري خود نريخته اند. به هر حال، واقعيت 
اين است كه در نهايت همه بايد منتظر نتايج كنكور شويد. اگر شما هم جز آن دسته 
اينجا  نباشيد! در  نگران  دارند،  استرس  همچنان  كنكور  از  بعد  كه  هستيد  افرادی 

راهكارهايی را خواهيم گفت تا در اين دوران از استرستان كاسته شود.  
- برخی از افراد، از اينكه بالفاصله با دوستانشان در مورد آزمون سراسري و سؤاالت 
آن صحبت كنند آرام مي شوند. صحبت در مورد اينكه چه سؤاالتی را درست پاسخ 
داده و چند درصد اشتباه داشته ايد و مقايسه خود با دوستانتان، كاري است اشتباه؛ 
مخصوصاً در مورد آزموني مانند كنكور كه نتايج آن را نمي توان به اين راحتی حدس 
با ديگران مقايسه كرد. انجام اين كار، تنها موجب افزايش بي مورد  زد و يا خود را 
باعث  باشيد،  مطمئن  خود  امتحان  نتيجه  از  اينكه  بدون  و  شده  شما  در  استرس 
مي شود كه خود را دچار ناراحتی و دلهره كنيد. به خاطر داشته باشيد كه همواره 
بعد از يك آزمون پر استرس، مغز شما قادر به فكر كردن به صورت منطقی و درست 
امتحان، احساس خواهيد كرد كه عملكردی  از  نيست و احتماالً شما بالفاصله بعد 
بسيار بدتر از عملكرد واقعی خود داشته ايد. به خود فرصت دهيد و صبر كنيد تا آرام 

شويد و بعد نتايج آزمون را با خود بررسی كنيد. 
- حتی اگر پاسخ صحيح سؤاالت را هم بررسي كرده باشيد، مطمئناً نمي توانيد نتيجه 
هم  اگر  همچنين  كنيد.  بينی  پيش  هست  كه  طور  همان  درست  را  اصلی 
مطمئن باشيد كه نتيجه دلخواه خود را نخواهيد گرفت، بايد به خاطر 
انتخاب های ديگری هم به غير از  داشته باشيد كه همواره 
است  بهتر  و  دارد،  وجود  شماست  آل  ايده  آنچه 
كه همه انتخاب ها و گزينه های موجود را 
از  بعد  بتوانيد  تا  بگيريد  نظر  در 

پس از كنكور؛ 
»بايد« ها و »نبايد« ها
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يك  فقط  كه  را  اشتباه  فكر  اين  بگيريد.  را  تصميم  نتايج،  بهترين  شدن  مشخص 
انتخاب يا يك رشته خاص مي تواند موجب موفقيت شما شود، از خود دور كنيد.

از كنكور، چندان حس  بعد  بپردازيد. ممكن است كه درست  فعاليت و ورزش  به   -
باشيد، ولی مي توانيد ورزشی  اينكه يك ورزش جدی را شروع كنيد نداشته  و حال 
متعادل را آغاز كنيد؛ بخصوص كه بسياری از كنكوري ها در سال آخر تحصيلی خود و 
قبل از كنكور، از ورزش كردن غافل مي شوند. ورزش به شما آرامش مي دهد، در بدن 
شما آندورفين ايجاد كرده و مانند يك مسكن طبيعی عمل مي كند. سعی كنيد كه 
ورزش های پر تحرك و هوازی، مانند دويدن، شنا، دوچرخه سواری و حتی تند راه رفتن 
را امتحان كنيد. ورزش، نه تنها از استرس شما مي كاهد، بلكه وضعيت خوابتان را نيز 
بهتر كرده و بر حال عمومی شما نيز تأثير بسيار مثبتی مي گذارد. اگر از ورزش كردن 
روزانه به طور مستمر تنبلي تان مي آيد، از برنامه ورزشی چند روز در هفته آغاز كنيد.    
از  بسياری  بگيريد.  سر  از  دوباره  هستيد  عالقه مند  آن  به  كه  را  فعاليت هايی   - 
كنكوري ها در سال آخر قبل از كنكور، فعاليت های خارج برنامه و تفريحی خود را به 
دليل حجم درسی باال كنار مي گذارند. صرف نظر از نتيجه آزمون سراسري، اكنون 
وقت آن است كه به دليل درس خواندن ها و تالش هايی كه برای اين آزمون كرده ايد، 
خود را تشويق كرده و از  اوقات فراغت خود لذت ببريد و به انجام فعاليت هايی كه به 
آنها عالقه منديد بپردازيد. اكنون بهترين فرصت است تا هنر، موسيقی، نقاشی و هر 

فعاليت مفيدی را كه از انجام آن لذت مي بريد،  دنبال كنيد. 
- كاری انجام دهيد كه شما را بخنداند. فيلم كمدی تماشا كنيد و با كساني كه به 
شما انرژی مثبت مي دهند معاشرت كنيد و اين گونه از فشار درسی كه در سال های 
اخير روی شما بوده است، دور شويد. مطالعات نشان داده است كه احساسات هم 
باشيد كه  با كسانی  اگر  بيماری ويروسی مي توانند منتقل شوند.  درست مانند يك 
همواره از نتايج امتحان اضطراب دارند و مدام درباره آن صحبت مي كنند، شما هم به 

آرامش نخواهيد رسيد. 
- از نشخوار افكار خود بپرهيزيد. نشخوار كردن افكار، يك چرخه معيوب است كه 
باعث مي شود شما مدام به يك موضوع خاص فكر كنيد؛ بدون اينكه موضوع جديدی 
برای اضافه كردن به افكارتان وجود داشته باشد. اين حالت بعد از امتحان زياد اتفاق 
مي افتد؛ ولی بايد به خاطر داشته باشيد كه نگرانی درباره موضوعی كه در مورد آن 
بلكه  نخواهد داشت،  تأثير مثبتی  تنها  نه  نيست،  از دست شما ساخته  ديگر كاری 
استرس شما را بيشتر خواهد كرد. روش هايی برای مقابله با اين چرخه معيوب وجود 
دارند: اول اينكه به جای تكرار افكار بيهوده، به دنبال راه حل باشيد. نگران بودن در 
مورد نتايج بد امتحان كه گذشته است، هيچ چيز را در مورد آن تغيير نمي دهد، ولی 
مي تواند روی عملكرد شما در آينده تأثير بگذارد. سعی كنيد داليلی را كه موجب 
شده اند شما به نتيجه دلخواه خود نرسيد پيدا كرده و در آينده از آنها درس بگيريد. 
اينكه سعی كنيد  آينده مثبت خواهد كرد. دوم  را در  كار، عملكرد شما  اين  انجام 
بفهميد كه از چه چيزی نگرانيد. معموالً بخشی از استرس امتحان مربوط به مسائل 
بعد از امتحان است. اينكه ديگران در مورد شما چه فكر مي كنند و چگونه در مورد 
شما قضاوت مي كنند يا چه انتظاراتی از شما دارند، ممكن است كه شما را نگران كند. 
فهميدن دليل واقعی نگراني تان مي تواند به شما كمك كند تا بتوانيد با چنين مسائلی 
راحت تر كنار بياييد، و در آخر، يك بازه زمانی 20 تا 30 دقيقه ای را برای »نگران 
ناديده  جای  به  تا  مي كند  به شما كمك  امور  اين  انجام  كنيد.  تعيين  بودن« خود 
گرفتن نگراني هايتان، تنها در اين بازه زمانی كه مشخص كرده ايد نگران باشيد. زمان 
بگيريد و با تمام شدن وقِت »نگرانی«، شروع به پرورش افكار مثبت در ذهنتان كنيد. 
- زمان دقيق اعالم نتايج را به خاطر بسپاريد. اين موضوع به شما كمك مي كند تا 
به جای نگراني های هر روزه، تا زماني كه نتايج مشخص شوند، از استرس و اضطراب 

دور باشيد. 

- به خودتان در رسيدن به اهدافتان كمك كنيد. اگر در اين مقطع، مهم ترين افكارتان 
اين است كه بعد از گرفتن نتايج چه تصميمی بايد بگيريد، اكنون بهترين زمان است 
كه مي توانيد برای رسيدن به تصميم درست به خود كمك كنيد. اول از همه از خود 
انجام چه  »از  ماهر هستم؟«  كارهايی  انجام چه  در  ذاتی  به طور  بپرسيد كه »من 
برای  آماده شدن  مشغول  كه  مدتی  در  شايد حتی  لذت مي برم؟«  بيشتر  كارهايی 
كنكور بوده ايد، فرصت كافی برای فكر كردن به اين موضوعات را نداشته ايد، و اكنون 
فرصتی است تا مسيرها و اهداف احتمالی زندگی خود را مشخص كنيد، و البته اين 
تصميمات در طول زمان ممكن است كه تغيير كنند؛ ولی به طور قطع، اولين قدم، 

همين مشخص كردن هدف و مسير خواهد بود. 
خود  ذهن  در  بگيريد،  سراسري تان  آزمون  از  است  ممكن  كه  نتايجی  اساس  بر   -
براي گرفتن چندين تصميم و دست زدن به چند انتخاب برنامه ريزی كنيد. برنامه 
آنچه  از  بهتر  يا حتی  به همان خوبی  نتيجه كنكور  بريزيد كه  زمانی  برای  را  اوليه 
فكر مي كرديد، شود. تصميم دوم خود را برای زمانی بگيريد و هدف گذاری كنيد كه 
نيست،  بدترين حالت ممكن  برای شما  انتظار شما شود، ولی هنوز  از  بدتر  نتيجه، 
و برنامه ريزی سوم را برای زمانی به طور آماده در دست داشته باشيد كه احتمال 
دارد بدترين نتيجه ممكن را از كنكور بگيريد. در مورد اين برنامه ها با خانواده خود 
تا در گرفتن تصميمات درست، آن هم  نيز صحبت كنيد  نزديكانتان  و  اطرافيان  و 
در چنين دوران پر استرسی، به شما كمك كنند. اين برنامه ريزي ها استرس شما را 
با هر  تا خود را برای رويارويي  به ميزان زيادی كم كرده و به شما كمك مي كنند 
نتيجه ای آماده كنيد، و حتی در بدترين حالت ممكن، بتوانيد بر خودتان مسلط شده 

و يك تصميم درست و منطقی بگيريد.  
- همواره به خود ياد آوری كنيد كه شما تنها مي توانستيد تا همين جا هر آنچه را 
كه از دستتان بر مي آمد برای گرفتن بهترين نتيجه در كنكور انجام دهيد و از اين 
به بعد ديگر نتيجه اين آزمون در كنترل شما نيست و شما در مورد نتيجه آن كاری 
تلف  را  تنها وقت شما  ها،  »اگر«  و  ها  »اما«  به  فكر كردن  انجام دهيد.  نمي توانيد 
از فكر و خيال بي مورد  را  خواهد كرد. از سرزنش كردن خود دست بكشيد و خود 

خالص كنيد. گذشته را كنار گذاشته و به آينده فكر كنيد. 
- و باالخره مهم ترين كاری كه می توانيد در اين روزها انجام دهيد، اطالع از رشته های 
دانشگاهی و مراكز آموزش عالی است. سعی كنيد كه دربارة همۀ رشته ها )هر چند 
در ابتدای امر حس می كنيد كه به آنها عالقه ای نداريد( اطالعات كسب كنيد و با 
آزمون  اوليه  نتايج  كه  زمانی  زيرا  شويد؛  آشنا  آنها  امكانات  و  مختلف  دانشگاه های 
سراسري اعالم می شود، فرصت شما برای انتخاب رشته كم است و زمان زيادی برای 
كسب اطالعات كافی در اين زمينه نداريد. برای كسب اطالع در اين مورد، می توانيد 
اخير  فارغ التحصيالن سال های  به موتورهای جست و جوگر، سايت های دانشگاه ها، 
يا دانشجويان سال های سوم و چهارم رشته های مختلف و كتاب هايي كه در زمينه 

آشنايي با رشته های دانشگاهی نگاشته شده اند، مراجعه نماييد.  
 منابع:

Www.huffingtonpost.co.uk/darren-jaundrill
Www.theuniversityblog.co.uk
Www.wikihow.com/calm-post-exam-nerves
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دكتـر حسـين توكلـي، مشـاور رئيس سـازمان سـنجش آموزش 
كشـور، طـي گزارشـي مختصـري مـوارد ذيـل را در ارتبـاط بـا 

آزمـون سراسـري 1397 ارائـه كـرد:
بـر اسـاس  برنامـه زمانـي پيش بينـي  شـده، آزمـون سراسـري 
سـال 1397 در گروه هـاي آزمايشـي علـوم رياضي و فنـي، علوم 
انسـاني، هنـر، علـوم  تجربـي و زبان هـاي  خارجي، بـه ترتيب در 
صبـح و بعد از ظهـر روزهاي پنج شـنبه هفتم )7( و جمعه هشـتم 
)8( تيرمـاه 1397 در 375 شهرسـتان و بخـش مختلف كشـور در 
479 حـوزه امتحانـي و همچنين 22 كشـور خارجـي در 25 حوزه 
 امتحانـي خارج  از كشـور بر اسـاس گزارش هاي رسـيده، الحمدا... 

بـا نظـم، كيفيـت مطلوب و بـا امنيت كامـل برگـزار گرديد.
بـه منظـور دسترسـي هـر چـه سـريع تر داوطلبـان به سـؤاالت 
گروه هـاي آزمايشـي علـوم رياضـي و فني، علـوم انسـاني، هنر، 
علـوم تجربـي و زبان هاي خارجي، سـؤاالت عمومـي و اختصاصي 
گروه هـاي  داوطلبـان  بـراي  آزمايشـي،  گروه هـاي  از  يـك  هـر 
آزمايشـي علـوم رياضي و فني و علوم انسـاني، از سـاعت 14/30، 
و گروه آزمايشـي هنـر از سـاعت 21/30 روز پنج شـنبه 97/4/7، 
و بـراي داوطلبـان گروه هاي آزمايشـي علـوم تجربـي و زبان هاي 
خارجـي، به ترتيـب از سـاعت 14/30 و 20/30 روز جمعه  97/4/8 

روي سـايت سـازمان سـنجش آموزش كشـور قرار داده شـد.
كليـه سـؤاالت عمومي و اختصاصـي گروه هاي آزمايشـي پنجگانه 
خـارج از كشـور نيـز از سـاعت 16 روز يكشـنبه 97/4/10 )دهـم 
تيرمـاه 97( روي سـايت سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور قرار 

اسـت.  گرفته 

ضمنـًا كليـد اوليه سـؤاالت آزمـون سراسـري سـال 1397 داخل 
كشـور، از ساعت 21 روز يكشـنبه 97/4/10 )دهم تيرماه 97( روي 
سـايت سـازمان سـنجش آموزش كشـور قرار گرفته و كليد اوليه 
سـؤاالت آزمون خارج از كشـور نيـز از بعد از ظهر روز چهارشـنبه 
97/4/13 )سـيزدهم تيرمـاه 97( روي سـايت سـازمان سـنجش 

آمـوزش كشـور قرار خواهـد گرفت.
اوليـه  نتيجـه  شـده،  اعـالم  زمانـي  برنامـه  اسـاس   بـر 
آزمـون سراسـري 1397 بـه صـورت كارنامـه تنظيم خواهد شـد 
و كارنامـه كليـه داوطلبـان شـركت كننده در ايـن آزمـون نيز در 
دهـه دوم مردادماه 1397 روي سـايت سـازمان سـنجش آموزش 

گرفت. قرار خواهـد  كشـور 
 داوطلبانـي كـه مجـاز بـه انتخـاب رشـته مي شـوند، ضـرورت 
دارد كـه پـس از دريافـت دفترچـه راهنمـاي انتخاب رشـته هاي 
تحصيلـي از سـايت سـازمان سـنجش، در دهـه دوم مردادماه 97 
نسـبت بـه انتخـاب كـد رشـته محل هـاي تحصيلي مـورد عالقه 
خـود از گـروه يـا گروه هـاي آزمايشـي مجاز، اقـدام و كد رشـته 
محل هـاي انتخابـي را به ترتيـب اولويـت عالقه در فـرم انتخاب 

رشـته اينترنتي خـود ثبـت نمايند.
دربـارة نحـوه انتخـاب رشـته هاي تحصيلي بـا آزمون دانشـگاه 
آزاد اسـالمي، نيـز الزم به يـادآوري اسـت كه پـس از هماهنگي 
در  الزم  توضيحـات  مذكـور،  دانشـگاه  محتـرم  مسـؤوالن  بـا 
دفترچـه راهنماي انتخاب رشـته )دفترچه شـماره 2( و همچنين 

اطالعيه هـاي ايـن سـازمان درج خواهد شـد.

    گزارش برگزاری آزمون رسارسی 

سال 1397 و انتشار سؤاالت 
آزمون عمومے و اختصاصے

و كليد اوليه سؤاالت

   روی سايت سازمان  

دكتر حسین توكلي، مشاور رئیس سازمان سنجش، ارائه كرد:
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پيرو انتشار اطالعيه مورخ 97/4/3 در پايگاه اينترنتي اين سازمان و همچنين هفته نامه 
خبري و اطالع رساني روز دوشنبه مورخ 97/4/4 در خصوص اعالم اسامي معرفي شدگان 
چند برابر ظرفيت رشته هاي بورسيه، داراي شرايط خاص و برنامه زماني برگزاري آزمون 
تشريحي يا پروژه عملي كدرشته هاي ذي ربط در آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد 
ناپيوسته سال 1397، بدين وسيله از آن دسته داوطلباني كه در رشته بازيگري از كدرشته 
امتحاني 1357 مجاز به انتخاب رشته شده و نسبت به تكميل فرم انتخاب رشته اينترنتي 
خود )از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور و يا سايت دانشگاه آزاد اسالمي( در 
موعد مقرر اقدام و هزينه برگزاري پروژه عملي آزمون مذكور را پرداخت نموده و حداقل 
يكي از كد رشته محل هاي تحصيلي بازيگري را انتخاب نموده اند، مي رساند كه الزم است 

براي شركت در آزمون عملي، با توجه به موارد، به شرح ذيل اقدام نمايند. 
بديهي است آن دسته از داوطلباني كه در اين مرحله نسبت به اعالم عالقه مندي و پرداخت 
هزينه اقدام ننموده يا در تاريخ برگزاري آزمون پروژه غايب جلسه آزمون باشند، نتيجه 
پروژه يا آزمون عملي براي آنها به صورت نمره صفر»0« منظور شده و نمره كل نهايي آنها 

با اعمال نمره صفر»0« پروژه آزمون عملي محاسبه خواهد شد. 
الزم به تأكيد است داوطلباني كه منحصراً متقاضي تحصيل در اين رشته در دانشگاه آزاد 

اسالمي هستند نيز بايد به شركت در آزمون پروژه عملي اقدام نمايند.
زمان و مكان انجام مصاحبه و پروژه آزمون عملي رشته بازيگري:

- مصاحبه و آزمون پروژه عملي بازيگري از كد رشته امتحاني 1357 مطابق جدول ذيل در 
روزهاي 24، 25، 26، 27 و 97/4/28  به نشاني: تهران، تقاطع بزرگراه جالل آل احمد 

و شهيد چمران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده هنر برگزار مي گردد. 
 توضيح: داوطلبان الزم است كه براي تعيين نوبت مصاحبه، قبل از ساعت 8:00 صبح 
)از ساعت 7:30( با همراه داشتن كارت ملي يا شناسنامه عكس دار و نيز پرينت كارنامه 

نتايج اوليه آزمون كارشناسی ارشد 97 در محل آزمون حضور داشته باشند.

جدول زمان بندي مراجعه براي آزمون عملي بازيگري 

زمان مراجعه 

حرف اول نام خانوادگيتاريخروز

از حرف »الف« تا حرف »تف«97/4/24يكشنبه
از حرف »تق« تا حرف »ر«97/4/25دوشنبه
از حرف »ز« تا حرف »غ«97/4/26سه شنبه

از حرف »ف« تا حرف »مح«97/4/27چهارشنبه
از حرف »مخ« تا حرف »ي«97/4/28پنجشنبه

داوطلباني كه نسبت به پرداخت هزينه برگزاري آزمون عملي اقدام نموده اند، الزم است كه 
براي پرينت كارت ورود به جلسه در آزمون مرحله دوم رشته مذكور، از روز جمعه مورخ 
97/4/22 به پايگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه 
نمايند. بديهي است  كه براي شركت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت ورود 

به جلسه اينترنتي و همچنين اصل كارت ملي يا اصل شناسنامه عكس دار، الزامي است. 
آمادگي داوطلبان بايد به شرح ذيل باشد: 

الف( همراه داشتن و ارائه اسناد و مدارك مربوط به سوابق بازيگري )مانند بروشور، پوستر 
يا عكس( و ديگر فعاليت هاي تئاتري اعم از آموزشي، پژوهشي و هنري. ب( آمادگي براي 
اجراي يك قطعه نمايش به صورت بداهه. ج( اجراي يك قطعه منتخب كه پيش تر به 
آگاهي داوطلب رسيده  است. د( خانم ها بايد تك گويي »الكترا« در صفحات 189 و 190 
از نمايشنامه »الكترا« اثر »سوفوكل« ترجمه »محمد سعيدي« انتشارات علمي و فرهنگي 
سال 1375 را اجرا و بازي كنند )مطابق متن ذيل(. هـ( آقايان الزم است كه تك گويي 
»مارك آنتوني« در صفحات 790 و 791 از نمايشنامه »ژوليوس سزار« در كتاب »مجموعه 
آثار نمايشي ويليام شكسپير« جلد اول، ترجمه »عالالدين پازارگاردي«، انتشارات سروش، 

سال 1375 را اجرا و بازي كنند )مطابق متن ذيل(.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 تاريخ و نحوه پرينت كارت ورود به جلسه و همچنین زمان برگزاري آزمون  
عملي رشته بازيگري از كد رشته امتحاني 13۵7 آزمون ورودي دوره هاي 

كارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1397

متن نمايشي مربوط به آزمون عملي كارشناسي ارشد رشته بازيگري

نقش خانم ها
»الكترا « از صفحه 189- 190  نمايشنامه ي »الكترا«

نوشته : سوفوكل– ترجمه محمد سعيدي- انتشارات علمي و فرهنگي سال 1375.

نقش آقايان
»مارك آنتوني« از صفحه 790 – 791 نمايشنامه »ژوليوس« در كتاب: مجموعه آثار نمايشي 

نوشته : ويليام شكسپير- ترجمه عالءالدين پازارگاردي – انتشارات سروش – سال 1375. 

الكترا:
»بايد مردم بيايند و اين نمونه كامل مهر مادري را بنگرند و ببينند كه مادر داغديده چسان بر مرگ فرزند 
مويه و سوگواري مي كند! ديدي چگونه خبر مرگ پسر را شنيد و سخني چند از راه طعن و كنايه گفت 

و در پي كار خويش رفت!
واي، اي اورستس محبوبم! تو اينك چشم از اين جهان پوشيده اي و من نمي دانم پس از تو چگونه زيست 
كنم. مرا اميد آن بود كه تو روزي باز آيي و انتقام مرگ پدر را بگيري و خواهر خود را از اين مهلكه نجات 
دهي. اينك تو مرده اي و آخرين پرتو اميد در دل من خاموشي گرفته است و ديگر نمي دانم به كجا روي  
آورم. مرا اينك نه پدري است و نه برادري، و در اين جهان پهناور تنها و بي كس مانده ام. بايد دوباره بدين 
خانه شوم كه منزلگاه قاتالن پدرم است برگردم و در آنجا دوران اسارت خود را از سر گيرم. آيا اين است 

معني عدالت و انصاف در اين جهان؟
اما نه، محال است من دوباره پا بدين خانه گذارم و باز تن به اسارت در دهم. همين جا در پاي آستانه 
اين َدر آن قدر خواهم نشست تا از رنج گرسنگي جان دهم؛ زيرا مرا در اين عالم، يار و ياوري نيست كه 
بدو رو كنم. اينك كه چنين از من بيزارند بيايند و مرا هالك كنند؛ چه مردن از براي من نعمتي عظيم 
محسوب مي شود. من از اين زندگي سراسر رنج به ستوه آمده ام و آرزومند مردنم )روي زمين مي افتد(.«

 آنتوني:
»دوستان، روميان، هم ميهنان! به من گوش فرا داريد. من اينجا آمده ام كه قيصر را به خاك سپارم؛ نه 
اينكه او را بستايم. بدي مردم پس از مرگ آنها جاويد مي ماند، ولي نيكي آنها اغلب با استخوان هايشان 
مدفون مي شود. بگذار در مورد قيصر هم چنين باشد. بروتوس شريف به شما گفت قيصر جاه طلب بود. اگر 
چنين بود عيب بزرگي محسوب مي شده و قيصر حساب خود را به طرز فجيعي پس داده است. من با اجازه 
بروتوس كه مرد شريفي است و سايرين هم كه مردان شريفي هستند، به اينجا آمده ام تا در مراسم تدفين 
قيصر سخن گويم. او دوست من و نسبت به من وفادار و منصف بود، ولي بروتوس او را جاه طلب مي خواند، 
و بروتوس هم مرد شريفي است. او اسراي بي شماري به روم آورد كه جزيه  آنها خزانه ملي را انباشت. آيا 
اين كار را مي توان جاه طلبي خواند؟ هر وقت بينوايان ناليده اند قيصر گريسته  است. جاه طلبي از جنس 
سخت تري ساخته شده  است، ولي بروتوس مي گويد او جاه طلب بود، و بروتوس البد مرد شريفي است. همه 
شما در جشن لوپركال به چشم خود ديديد كه من سه بار تاج پادشاهي را به او تقديم داشتم و او هم سه بار 
آن را رد كرد. آيا اين جاه طلبي است؟ با وجود اين، بروتوس او را جاه طلب مي داند. و بي شك او مرد شريفي 
است. من قصد ندارم آنچه بروتوس گفت تكذيب كنم، ولي آمدن من در اينجا براي آن است كه آنچه 
مي دانم بگويم. تمام شما روزي او را دوست داشتيد و بدون دليل هم نبود؛ پس چه دليلي مانع شماست 
كه براي او سوگواري كنيد؟ اي انصاف! تو به سوي حيوانات درنده گريخته اي و مردمان عقل خود از كف 
داده اند. صبر كنيد؛ چون قلب من در آن تابوت با قيصر است و بايد مكث كنم تا دوباره نزد من باز گردد.«

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

متن مونولوگ آزمون عملي بازيگري به تفكیک نقش خانم ها و آقايان



  11 تير ماه 1397    سال بيست و سوم ، شماره  13  

پيك سنجش، هفته نامه خربى و اطالع رساىن سازمان سنجش آموزش كشور است كه از پاييز سال 13۷۵ 

تاكنون به طور پيوسته، دوشنبه هر هفته منترش مى شود. هفته نامه پيك سنجش، دربردارنده آخرين اخبار و 

اطالعيه ها درباره مراحل مختلف آزمون هايى است كه از مرحله آغازين تا پايان آن )ثبت نام آزمون تا اعالم 

نتايج نهايى و معرىف اسامى پذيرفته شدگان هر آزمون(، از سوى سازمان سنجش آموزش كشور اجرا مى شود. 

اين هفته نامه، با ستون ها و صفحات ثابت و متغريى مانند: يادداشت هفته، اخبار، اطالعيه، گزارش 

خربى، گفت و گو، آشنايى با رشته هاى دانشگاهى، آگهى و ... به فراخور برنامه زماىن آزمون ها، 

كارداىن،  دوره هاى  دانشجويان  يا  دبريستان  آخر  سال هاى  )دانش آموزان  خود  جوان  مخاطبان  با 

كارشناىس، كارشناىس ارشد، داوطلبان آزمون رسارسى، كارشناىس ناپيوسته، كارشناىس ارشد و دكرتى( 

همراه مى شود و در جهت راهناميى آنها به منظور ثبت نام و رشكت در آزمون هاى مختلف كه از 

سوى سازمان سنجش برگزار مى گردد گام برمى دارد.

هفته نامه پيك سنجش، در بيست و سومني سال فعاليت خود، به مين همراهى و همگامى مخاطبان 

پرشور و نشاط خود به آينده اميدوار است و همواره به شادكامى و موفقيت اين عزيزان مى انديشد.

خوانندگان، بازديدكنندگان و عالقه مندان مى توانند طرح ها، عكس ها، مطالب، انتقاد ها و پيشنهادهاى 

خود را به نشاىن:  PEYK@SANJESH.ORG ارسال منايند. 
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