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علمي  رويداد  بزرگترين  در  شركت 
كشور و آرزوي موفقيت براي تك تك 
فرزندان و آينده سازان اين مرز و بوم، 
اطالعات  و  اخبار  است  خواهشمند 
مرتبط با تخلفات در آزمون سراسري 
تلفن هاي:  شماره  با  را   1397 سال 
02636182244 و 02636182152 
)در   02188905551 يا  كرج(  )در 

استفاده  با  يا  دهيد  اطالع  تهران( 
سازمان  سايت  در  موجود  سامانه  از 
 سنجش آ موزش كشور بـه نشـانــي: 
صفحه  )در   www.sanjesh.org
در  تخلف  گزارش  قسمت  اول 
ستاد  اين  به  را  مراتب  آزمون ها( 

منعكس فرماييد.
آنها  محترم  خانواده هاي  و  داوطلبان 
كه  باشند  داشته  خاطر  اطمينان 

سال هاي  همانند  رو،  پيِش  آ زمون 
كامل  سالمت  و  امنيت  در  گذشته، 

برگزار شده است.
با  آ رزوي روزهايي پر از موفقيت براي 

تك تك شما داوطلبان گرامي.

ستاد حفاظت از 
 آزمون هاي سراسري سازمان 
سنجش آ موزش كشور

قابل توجه داوطلبان آزمون سراسري سال 1397
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برنامه زماني آزمون هاي سازمان سنجش آموزش كشور در سال 1397

نام آزمون
ثبت نام

برگزاري آزمون
تااز

جمعه 97/5/12ثبت نام پايان پذيرفتكارداني به كارشناسي ناپيوسته

پذيرش بر اساس سوابق تحصيليثبت نام مجدد: دوشنبه 8 تا جمعه 97/5/12فني و حرفه اي كارداني نظام جديد

از عالیق تحصيلي خود تا چه اندازه آگاهي دارید؟

گزارشی از برگزاری آزمون سراسری :

اینجا یک حوزه

 از 479 حوزۀ 

داخلی است

تابستان 

یک كنكوري!  

زندگي همچنان

 ادامه دارد 

25 شوال ، سالروزشهادت 
رئیس مذهب جعفری ، حضرت 
امام جعفرصادق )علیه السالم(

برهمگان تسلیت باد

20 تیرماه :

آخرین مهلت درج كد سوابق تحصیلی 

داوطلبان آزمون سراسری 97  

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

 تاریخ  و نحوه  پرینت كارت  صد و بیست و 

هشتمین دوره آزمون زبان انگلیسي پیشرفته 

 )Tolimo:E-A2018(
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بيش از ده روز از برگزاري آزمون سراسري سال 97 
اين  در  كننده  شركت  داوطلبان  اكثر  و  نمي گذرد 
آزمون، در انتظار اعالم نتايج اوليه آن كه در اواسط 
به  توجه  با  مي برند.  به سر  مي شود  اعالم  ماه  مرداد 
شرايط زماني و فرصت هاي باقي مانده تا اعالم نتايج 
اوليه آزمون سراسري سال 1397 و مهلتي كه پس 
واجد  داوطلبان  به  سنجش  سازمان  سوي  از  آن  از 
شرايط براي انتخاب رشته هاي تحصيلي در گروه هاي 
آن  بر  مي شود،  داده  آزمون  اين  پنجگانه  آزمايشي 
شديم كه ستون »يادداشت هفته« شماره هاي پيِش 
رو تا زمان اعالم نتايج اوليه و مهلت انتخاب رشته را 
به موضوعاتي در ارتباط با آشنايي با عاليق تحصيلي 
خود، آشنايي با استعدادها و توانايي هاي خود، آشنايي 
ورود در  از  و هدف  عالي«  و »آموزش  با »دانشگاه« 
آن، و آشنايي با رشته هاي تحصيلي اختصاص داده و 
در فرصت هاي بعدي كه مقارن مهلت انتخاب رشته 
رشته هاي  انتخاب  فرم  تكميل  به  راجع  بود،  خواهد 
تحصيلي كه به صورت اينترنتي است با شما در اين 

ستون سخن بگوييم.
شناخت عاليق تحصيلي 

اجازه بدهيد كه در همين ابتداي بحث و طرح موضوع، 
گفتارمان را با حديثي مشهور از يكي از معصومان )ع( 
كه چندان بي ارتباط با عنوان »يادداشت« ما در اين 
بدان  را  و سخنمان  كرده  آغاز  نيست  نشريه  شماره 
متبرك نماييم. از معصوم )ع( روايت شده است: »من 
عرف نفسه فقد عرف ربّه« )هر كس خود را شناخت، 
تحقيقاً خداي خويش را شناخته است(. اين حديث 
و ده ها و بلكه صدها حديث شريف از اين دست، كه 
در اهميت شناخت از خود و خودشناسي آمده است، 
تنها به كار سامان دادن آخرت انسان ها نمي آيد، و از 
آنجايي كه خداوند عالميان، حكيم است و هيچ عمل 
بر  بنا  نيز  را  انسان  باشد،  بدون حكمت  نمي تواند  او 
حكمت بالغه خويش، كه در آفرينش تمام موجودات 
انسان  از جمله  نباتات و جانداران  از جمادات و  اعم 
جاري است، در بردارنده مجموعه اي از استعدادهاي 
ديگر  انسان  به  انسان  يك  از  كه  خود  بي كران 
متفاوت است، آفريده است كه مي تواند در چگونگي 
مواجه شدن آدميان با امور دنيوي شان و حل مسائل 

آنها بسيار اثربخش باشد. 
كه  كنيم  عنوان  مي خواهيم  كوتاه،  مقدمه  اين  با 
نخستين گام در انتخاب رشته تحصيلي براي هر فرد، 
شناخت و آگاهي فرد از خود و عاليق تحصيلي واقعي 
متذكر شويم  بايد  جا  در همين  البته  است؛  خويش 
كه اين شناخت و آگاهي فرد از خود، تنها به عاليق 

تحصيلي او برنمي گردد؛ بلكه از آنجايي كه آدمي با 
با  مواجهه  در  عقلي خود  و  ادراكات حّسي  به  توجه 
هر چيز كه براي ادامه زندگي اش الزم مي آيد، دست 
شناخت،  اين  درك  از  ناگزير  مي زند،  انتخاب  به 
آگاهي و آشنايي با عاليق خود در تمام امور مربوط 
برخي  انجام  منتها در  فردي اش مي باشد؛  زندگي  به 
از امور مانند: انتخاب رشته تحصيلي، انتخاب همسر 
نوعاً   ... و  انتخاب دوستان مناسب  و شريك زندگي، 
بويي ديگر  و  اين »شناخت«ها و »آگاهي« ها رنگ 
مي يابند و در مقايسه با آگاهي و شناختي كه انسان از 
عاليقش راجع به غذاها، ميوه ها، تفريحات و ... دارد، 
از اهميت بمراتب بيشتري برخوردار مي شوند؛ زيرا در 
انتخاب  او مي خواهد راجع به  آگاهي و شناختي كه 
رشته تحصيلي يا دوستان يا همسر و شريك مناسب 
اين  درجه  چه  هر  كند،  پيدا  مشترك  زندگي  براي 
بهترين  به گزينش  آشنايي، شناخت و آگاهي راجع 
گزينه ها در موارد پيشگفته، بيشتر و عميق تر باشد، 
آينده اش  زندگي  در  مطلوب تري  موفقيت  از  آدمي 
دچار  كمتر  مواردي،  چنين  در  و  شده  برخوردار 

شكست هاي احتمالي خواهد شد.
به همين خاطر، بهتر آن است كه هر داوطلب آزمون 
اعالم  زمان  تا  باقي مانده  روزهاي  اين  در  سراسري، 
سراسري  آزمون  رشته  انتخاب  مهلت  و  اوليه  نتايج 
الزمه  نوعاً  )كه  هيجان  گونه  هر  از  دوري  با  امسال، 
افراد  با  مشورت  همين طور  و  است(  جواني  سنين 
فراهم  براي خود  كه  خلوتي  در  كارآزموده،  و  مطلع 
و  آگاهي  با  و  كند  رجوع  خود  درون  به  مي سازد، 
شناختي كه از عاليق قلبي خويش دارد و همچنين 
چون  او  وجود  در  كه  دروني  استعدادهاي  شناخت 
و جوي عاليق  به جست  است،  نهفته  پنهان  گنجي 
كه  دانشگاهي  رشته هاي  به  نسبت  خود  دروني 
مطلوب نظر اوست بپردازد. مطمئناً پيش از آشنايي 
داوطلب با رشته هاي مختلف تحصيلي و پرداختن وي 
به اين موضوع كه كدام يك از اين رشته ها زودتر او 
را به جريان يك زندگي بي دغدغه متصل مي سازند، 
و  استعدادها  با  او  آشنايي  از  پيش  همين طور  و 
»يادداشت  ستون  در  ما  بحث  كه  خود،  توانايي هاي 
به  عميق  پرداختن  بود،  خواهد  بعد  شماره  هفته« 
عاليق تحصيلي از سوي فرد داوطلب، مي تواند او را 

در آشنايي با مراحل بعد ياري نمايد.
در شماره آينده، ادامه مطلب را با همديگر پي خواهيم 

گرفت.
موفق باشيد 

از عاليق تحصيلي خود تا چه اندازه آگاهي داريد؟

حضرت محمدتقي )ع( فرمودند: 
آن كسي كه عمه  ام حضرت معصومه )س( را 
در شهر قم زيارت كند، بهشت براي او واجب 

مي شود. 

ستيز، تدبير را باطل كند. 

حضرت امام جعفر صادق)ع( فرمودند:
پيروي و اطاعت از پروردگار، خدمت كردن به 
او در زمين است، و هيچ چيز در خدمت به 

پروردگار، برابر نماز نيست.
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21 تیرماه:

آخرین مهلت انتخاب رشته 
كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

رشته  انتخاب  گفت:  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پذيرش  و  سنجش  مركز  رئيس 
تيرماه  روز جمعه 15  از  اسالمی  آزاد  دانشگاه  كارشناسی ارشد سال 1۳97 

آغاز شده است و تا ساعت 24 روز پنجشنبه 21 تير ادامه خواهد داشت.
دكتر امير رضا شاهانی، ضمن اعالم اين خبر، اضافه كرد: داوطلبان می توانند با مراجعه 
به سايت اينترنتی اين دانشگاه به نشانی: www.azmoon.org برای ثبت كد رشته 

محل های انتخابی اقدام كنند.
دانشگاه  امسال  كارشناسی ارشد  دوره  محل های  رشته  تعداد  اينكه  بيان  با  وی، 
آزاد 6 هزار و 919 كد رشته محل است، افزود: ظرفيت های پذيرش اين كد رشته 

محل ها نيز همانند سال گذشته است.
راهنمای  دفترچه  اينكه  به  اشاره  با  آزاد،  دانشگاه  پذيرش  و  سنجش  مركز  رئيس 
انتخاب رشته اين دانشگاه نيز در سايت اينترنتی مركز سنجش و پذيرش دانشگاه 
منتشر شده است، تأكيد كرد: هر داوطلب می تواند 100 رشته/ محل را انتخاب و آنها 

را در برگ اينترنتی انتخاب رشته خود ثبت كند.
آزاد،  دانشگاه  كارشناسی ارشد  دوره  رشته  انتخاب  هزينه های  درباره  شاهانی،  دكتر 
تومان  هزار   46 آزاد  دانشگاه  كارشناسی ارشد  دوره های  رشته  انتخاب  هزينه  گفت: 
اينترنتی ياد شده  از طريق سايت  بانك عضو شبكه شتاب و  با كارت های  است كه 

قابل پرداخت است.

شیوه نامه تحصیل هم زمان دو رشته
 در دانشگاه آزاد تصویب شد

برگزار  برنامه  ريزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسالمی  جلسه شورای 
داوطلبان  برای  رشته  دو  در  هم زمان  تحصيل  ادامه  شيوه نامه  و  گرديد 

استعدادهای درخشان تصويب شد.
شورای  جلسه  در  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  آموزشی  معاون  رهايی،  عليرضا  دكتر 
برنامه ريزی آموزشی و درسی اين دانشگاه، گفت: در اين جلسه، با تأييد اعضای شورا 
تشكيل كميته برنامه ريزی دروس معارف اسالمي، مصوب و مقرر شد كه يك كميته 
9 نفره برای نظارت بر كيفيت دروس معارف اسالمي، در سطح واحدهای دانشگاهی 

تشكيل شود.
وی اظهار داشت: به دليل تراكم باالی كار در بحث برنامه ريزی در سطح دانشگاه، 
اين  اينكه تمامی  امكان  به خصوص تغييراتی كه در واحدهای درسی مطرح است، 
بنابراين، مقرر شد كه  برنامه ريزی مطرح شود، فراهم نيست؛  موضوعات در شورای 

شورای هماهنگی گروه های برنامه ريزی، با تركيب مشخص، راه اندازی شود.
واحدهای  در  دانشجو  پذيرش  ضوابط  كرد:  عنوان  آزاد  دانشگاه  آموزشی  معاون 

بين المللی نيز در اين جلسه بررسی و مشخص شد.
برای  رشته  دو  در  همزمان  تحصيل  ادامه  شيوه نامه  كرد:  خاطرنشان  رهايی  دكتر 
داوطلبان مشمول استعدادهای درخشان مصوب گرديد و مقرر شد كه جزئيات آن در 

شورای هماهنگی گروه های برنامه ريزی تكميل و به واحدها ابالغ شود. 
فرهنگی  انقالب  عالی  و شورای  علوم  وزارت  در  قباًل  اين شيوه نامه  كرد:  اضافه  وی 
تمامی  اينكه  به  توجه  با  آزاد،  دانشگاه  در  ضوابط  اين  اجرای  اما  بود،  شده  مصوب 

دانشجويان مشمول پرداخت شهريه هستند، يكی از موضوعات مهم بود.
با  آينده،  هفته  دو  طی  جلسه،  اين  مصوبات  گفت:  آزاد  دانشگاه  آموزشی  معاون 

نهايی شدن جزئيات آنها در شورای هماهنگی، به واحدها ابالغ می شود.

ثبت نام نقل و انتقال 
دانشجویان دانشگاه آزاد تمدید شد

معاون فرهنگی و دانشجويی دانشگاه آزاد اسالمی، از تمديد ثبت نام نقل و 
انتقال و مهمانی نيمسال اول سال تحصيلی 97-98 تا ۳0 تير ماه خبر داد.

و  نقل  برای  ثبت نام  اينكه  بيان  با  كالنتری،  ابراهيم  والمسلمين  االسالم  حجت 
تيرماه   30 تاريخ  تا  اول  نيمسال  برای  دانشگاه  اين  دانشجويان  مهمانی  و  انتقال 
 تمديد شده است، گفت: متقاضيان می توانند برای ثبت نام به سامانه منادا به نشانی:

 www.monada.iau.ir مراجعه كرده و ثبت نام خود را كامل كنند.
شود،  ارسال  منادا  سامانه  طريق  از  كه  درخواست هايی  به  تنها  اينكه  بيان  با  وی، 
انتقاالت،  رسيدگی می شود، اظهار كرد: دانشجويان پس از مطالعه شيوه نامه نقل و 
نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و از طريق سامانه منادا نتيجه درخواست خود 

را پی گيری كنند.

اعالم مراكز مجری 
ترم تابستاني  دانشگاه پیام نور

دانشگاه پيام نور 159 مركز مجری ترم تابستاني اين دانشگاه را اعالم كرد.
مراكز مجری ترم تابستاني، به منظور مديريت بهتر و تمركز بر خدمت رسانی مطلوب 

به دانشجويان پيام نور سراسر كشور اعالم شد.
دانشجويانی كه مايل به ثبت نام در ترم تابستاني هستند، می توانند ضمن مراجعه به 
فايل اكسل ارائه شده و بررسی 159 مركز مجری )دروس نظری دارای تاريخ امتحان( 

ترم تابستاني، برای ثبت نام در اين ترم اقدام كنند.
الزم به يادآوري است كه داوطلبان، برای اطالع از مراكز مجری ترم تابستاني، می توانند 

به سايت دانشگاه پيام نور به آدرس:  http://www.pnu.ac.ir  مراجعه كنند.
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

راه اندازی كانال اطالع رسانے اين سازمان 
در شبكه های اجتامعے با استفاده از پيام رسان های داخلے

سازمان سنجش آموزش كشور به منظور سهولت اطالع رساني و تسريع در انعكاس اخبار، 
اقدام به راه اندازي كانال اطالع رساني در پيام رسان های داخلی كرده است.

كاربران محترم پيام رسان های داخلی، با نشانی های اعالم شده مي توانند با عضويت در 
كانال واحد خبر و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور، از اخبار و مطالب مرتبط 

بهره مند گردند.
http://sapp.ir/sanjeshprnoet :پيام رسان سروش

https://profile.igap.net/prnoetir :پيام رسان آی گپ
https://gap.im/prnoetir :پيام رسان گپ

@prnoetir  :پيام رسان بله
.https://eitaa.com/prnoetir :پيام رسان ايتا

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

بدين وسيله به اطالع مي رساند بر اساس آيين نامه اجرايي ماده واحده مصوب جلسه 
و  آالم  كاهش  منظور  به  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي   1392/8/28 مورخ   739
در  كشور،  زلزله زده  مناطق  داوطلبان  به  خاص  سهميه اي  زلزله،  از  ناشي  رنج هاي 
با توجه به مواد 1 و  آزمون سراسري سال 1397 تخصيص داده خواهد شد. ضمناً 
2 آيين نامه اجرايي مزبور، مكاتبات الزم با وزارت محترم كشور در خصوص مشخص 
نمودن شهرها و بخش هايي كه زلزله هاي سال جاري منجر به خسارت هاي جاني و 

مالي در آنها شده، به عمل آمده است. 
و  وزارت محترم كشور  از طرف  نام بخش ها و شهرهاي آسيب ديده  ارسال  از  پس 
مشخص شدن ظرفيت دانشگاه ها و رشته محل ها، ظرفيت های تخصيصي به داوطلبان 
)دفترچه  رشته  انتخاب  راهنماي  دفترچه  طريق  از  و  شده  تعيين  زلزله زده  مناطق 

شماره 2( آزمون سراسري در مرداد ماه سال 1397 اطالع رساني خواهد شد.      
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 اختصاص سهمیه به داوطلبان 

مناطق زلزله زده كشور در آزمون سراسري سال 1397

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره  : 

میزان و نحوۀ تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 1397 
بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان آزمون سراسری سال 1397 می رساند: بر اساس مصوبه 
نهمين جلسه شورای سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 96/8/20 ميزان و نحوة تأثير سوابق 
تحصيلی در آزمون سراسری سال 1397  همانند آزمون سراسری سال 1396 به صورت 

زير است:
الف- آن دسته از ديپلمه های رياضی فيزيك، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف 
اسالمی، كه ديپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات يك  يا چند درس 
آنها به صورت نهايی، سراسری و  كشوری برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلی 
 بوده و سوابق تحصيلی موجود ديپلم )سال سوم آموزش متوسطه( به ميزان حداكثر 
25 درصد به نسبت سوابق تحصيلی موجود داوطلب و به صورت تأثير مثبت در 

نمره  كل نهايی آنان لحاظ می شود.
علوم  تجربی،  علوم  فيزيك،  رياضی  پيش دانشگاهی  مدرك  دارای  داوطلبان  ب- 
انسانی، علوم و معارف اسالمی و هنر، كه مدرك دوره پيش دانشگاهی خود را از سال 
تحصيلی 90-91 به بعد اخذ كرده اند و امتحانات يك يا چند درس آنها به صورت 
بوده  اعمال سوابق تحصيلی  برگزار شده است، مشمول  نهايی، سراسری و كشوری 

نمرات دروسی كه به صورت  و سوابق تحصيلی موجود دوره پيش دانشگاهی )صرفاً 
نهايی، سراسری و كشوری برگزار شده است( به ميزان حداكثر 5 درصد به نسبت 
آنان  نهايی  كل  نمره   در  تأثير مثبت  به صورت  و  داوطلب  موجود  سوابق تحصيلی 

لحاظ می شود.
تبصره: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصيلی بندهای الف و ب، هر دو مورد اعمال 

خواهد شد. 
اگر  كه  معنی است  بدان  تحصيلی،  سوابق  مثبت  تأثير  اعمال  است كه  شايان ذكر 
سوابق تحصيلی باعث افزايش نمره كل نهايی آزمون هر زيرگروه شود، در آن زيرگروه 
)اثر  شود  زيرگروه  هر  آزمون  نهايی  نمره كل   كاهش  باعث  اگر  و  شد،  خواهد  اعمال 
منفی داشته باشد( در آن زيرگروه اعمال نمی شود و نمره كل آزمون آن زيرگروه به 

عنوان نمره كل نهايی زيرگروه فوق در نظر گرفته می شود.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان متقاضی شركت در آزمون زبان انگليسی 
پيشرفته مي رساند: 

صبح  پيشرفته،  انگليسی  زبان  آزمون  دوره  هشتمين  و  بيست  و  صد   -1
برگ  شد.  خواهد  برگزار  تهران  شهر  در   97/4/21 مورخ  پنجشنبه  روز 
راهنما و كارت شركت در اين آزمون، از روز سه شنبه 97/4/19 روي پايگاه 
 www.sanjesh.org :اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس
قرار مي گيرد تا داوطلبان بتوانند با وارد كردن اطالعات خود شامل: شماره 
پرونده، نام و نام  خانوادگي، سال تولد و شماره كارت ملی، نسبت به پرينت 
آن اقدام نمايند. بديهي است كه هر داوطلب، براي شركت در جلسه آزمون، 
بايد، عالوه بر پرينت كارت شركت در جلسه آزمون، اصل كارت ملی يا اصل 

گذرنامه خود را ارائه نمايد.
توضيح: چنانچه داوطلبان متقاضی شركت در آزمون، هر گونه اشكالی در كارت 
از  نمودند، مي توانند در روز چهارشنبه مورخ 97/4/20 صبح  ورودی خود مشاهده 
ساعت 8:00 تا 12:00 و بعد از ظهر از ساعت 14:00 تا 18:00 با در دست داشتن 
باجه  در  مستقر  سازمان  اين  نماينده  به  عكس  قطعه  دو  و  معتبر  شناسايي  كارت 
رفع نقص مراجعه نموده و نسبت به اصالح و رفع اشكال احتمالي كارت خود اقدام 

نمايند.
تذكر مهم: داوطلباني كه شماره پرونده و كد پي گيري ثبت نام خود را فراموش 
نموده اند، براي دريافت شماره پرونده با مراجعه به سايت سازمان سنجش و ورود به 

سيستم پاسخگويي اقدام نمايند و به هيچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننمايند. 

2- آدرس باجه رفع نقص كارت:

كارگر شمالی  ادبيات خارجی دانشگاه تهران:  تهران، خيابان  و  - دانشکده زبان ها 
)اميرآباد(، بعد از تقاطع جالل آل احمد، بين خيابان هاي 15 و 16.

ضمناً به اطالع مي رساند كه واحد اطالعات و پاسخگويي به سؤاالت در اين باره، از اين 
تاريخ لغايت 97/4/20، همه روزه بجز ايام تعطيلي و در وقت اداري، آماده پاسخگويي 
به سؤاالت داوطلبان است؛ لذا داوطلبان گرامی به منظور پاسخگويي به سؤاالت خود 
به  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  سايت  اينترنتی  پاسخگويي  بخش  به  مي توانند 
نشاني: www.sanjesh.org مراجعه يا با شماره تلفن: 4216۳- 021 تماس حاصل 

نموده و از مراجعه حضوری خودداري نمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

 تاریخ  و نحوه  پرینت كارت  صد و بیست و هشتمین دوره 

 )Tolimo:E-A2018( آزمون زبان انگلیسي پیشرفته

در  كننده  داوطلبان  شركت   كليه   به  اطالع   بدين وسيله   مورخ 97/3/27  اطالعيه  پيرو 
و  بوده  جاري  سال  پيش دانشگاهي  دوره  دانش آموز  كه  سال 1397  سراسري   آزمون  
به اخذ مدرك پيش دانشگاهي شده اند مي رساند كه  در خرداد ماه سال 1397 موفق 
الزم است از تاريخ 97/4/17 با مراجعه به سامانه جمع آوري اطالعات و سوابق تحصيلي 
 http://dipcode.medu.ir :داوطلبان آزمون سراسري ورود به دانشگاه ها به نشاني 
لغايت  تاريخ  از همان  و  نموده  دريافت  را  كد سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي خود 
97/4/20 به سايت اين سازمان به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه ونسبت به 
درج كد سوابق تحصيلي كه از سايت مذكور دريافت نموده اند، اقدام و سوابق تحصيلی 

خود را مشاهده نمايند.
داوطلبان، در صورت عدم وجود كد سوابق تحصيلی پيش دانشگاهی خود در سايت 
اين سازمان يا مشاهده اشكال در نمرات سوابق تحصيلی خود، بايد به اداره آموزش 

و پرورش منطقه اخذ مدرك تحصيلی مراجعه نمايند. بديهي است منحصراً مواردي 
كه از طريق وزارت آموزش و پرورش و حداكثر تا تاريخ 97/5/1 به اين سازمان واصل 

گردد اعمال خواهد شد. 
عدم اعالم كد سوابق تحصيلی پيش دانشگاهی از سوي داوطلبان در سايت اين سازمان 
در بازه زمانی فوق، موجب عدم اعمال سوابق تحصيلی در نمره كل نهايی آنان خواهد 

شد. الزم به تأكيد است كه اين مهلت قابل تمديد نيست.
نيز شركت  از داوطلبانی كه در دروس ترميمی سال سوم )ديپلم(  آن دسته  ضمناً 
نموده اند، می توانند با توجه به توضيحات فوق، برای مشاهده سوابق تحصيلی و نمرات 

خود اقدام نمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه مهم  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

  زمان اعالم كد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی و مشاهده 

سوابق تحصیلي داوطلبان آزمون  سراسري  سال 1397
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مطالعه  و  تالش  ماه ها  از  بعد  كه  عزيز  داوطلبان  به شما  قوت  هزاران خدا  و  سالم 
توانستيد در يك رقابت بزرگ علمی به نام كنكور شركت كنيد و باالخره اين بخش 
از برنامه زندگی تان را هم به پايان برسانيد. شايد اين ضرب المثل معروف را شنيده 
باشيد: »كار را كه كرد؟ آنكه تمام كرد«. بله االن مهم ترين موضوع اين است كه به 
شما به عنوان يك داوطلب كنكور، كه به خاطر آن، برايش برنامه ريزی كرديد، اولويت 
قائل شديد، از تفريح و بسياری از برنامه های مورد عالقه تان گذشتيد، استراحتتان 
را كم كرديد، مطالعه زيادی كرديد و .... و اكنون »كاری كرديد كارستان«، بگوييم: 

»خدا قوت داوطلب عزيز! خسته نباشی«.
     قبل از اينكه به ادامه بحث بپردازيم، از شما داوطلب عزيزی كه اين مطالب را 
می خوانيد، خواهش می كنيم ساعاتی بدون فكر كردن به آزموني كه در آن شركت 
كرده  ايد، با ما همراه شويد و برای خواندن اين مقاله وقت بگذاريد. در واقع، ذهن خود 
را از كنكور و نتيجه آن خالی كنيد و در لحظه زندگی كنيد و خوش باشيد و سپس 
تصميم بگيريد كه برای روزهای آينده چه كاری را انجام دهيد. معموالً، داوطلبان بعد 

از كنكور به سه دسته تقسيم می شوند:
1- يك دسته، آنهايی هستند كه پس از يك مطالعه حساب شده و با برنامه ريزی و 
تالش فراوان در اين آزمون به خوبی حضور يافته و از حاصل كار خود، بسيار راضی 
و  می كنند  اميدواری  اظهار  می كنيم،  كنكور صحبت  درباره  آنها  با  وقتی  و  هستند 

نسبت به آينده، بسيار خوش بين هستند.
2- گروه دوم، كسانی هستند كه در مقابل اين عده قرار دارند و به هر دليل، آزمون 
راضی  گذرانده اند،  سر  پشت  كه  آزمونی  از  و  نبوده  موفقت آميز  برايشان  سراسري 

نيستند.
3- برخی ديگر هم، نه اظهارنظر صريحی دارند و نه قطعاً می دانند كه آزمون سراسري 
باشند  بين شما عزيزان، كسانی  واقع ممكن است در  برگزار كرده اند. در  را چگونه 
كه با انتشار كليد سؤاالت متوجه شوند كه كنكور را خوب پشت سر گذاشته اند و يا 
افرادی نيز باشند كه از نتيجه خود ناراضی باشند؛ البته ممكن است داوطلبانی نيز 
وجود داشته باشند كه امتحان خود را به صورت متوسط داده باشند و اكنون منتظر 

نتيجه آن هستند.
با توجه به دسته بندی هايي كه به آن اشاره شد، داوطلبان در فاصله برگزاري كنكور 
تا اعالم نتيجه، می توانند كارهای مختلفی انجام دهند كه ما در ادامه به برخی از آنها 

اشاره می كنيم:

الف- موفقیت خود را جشن بگیرید
به شما داوطلب عزيزی كه كنكور را با موفقيت پشت سر گذاشته ايد، تبريك می گوييم. 
اكنون زمان آن رسيده است كه فارغ از تمام دغدغه ها و برنامه هايی كه برای برگزاري 
يك كنكور خوب داشته ايد، به خودتان يك پاداش درست و حسابی بدهيد. حتماً 
قبل از كنكور، بارها و بارها به يك خواب طوالنی، به رفتن به يك مسافرت، به 
ديد و بازديد از اقوام و دوستان، به ديدن فيلم مورد عالقه خود يا ساعت ها 
منتظر چی هستيد؟  كرده ايد؛ پس  فكر  تلويزيون  تماشای  و  نشستن 

بلند شويد و پيشاپيش موفقيت خود را جشن بگيريد و كسانی را هم كه دوست داريد 
در اين شادی سهيم كنيد. 

عالوه بر پرداختن به برنامه های مورد عالقه خود، يكی از كارهايی كه شما داوطلب 
عزيز می توانيد انجام دهيد و البته بسيار مهم نيز هست، اين است كه برای انتخاب 
رشته و دانشگاهی كه می خواهيد در آن مشغول به تحصيل شويد، تحقيق و بررسی 
الزم را انجام دهيد. برای انجام اين كار می توانيد از فارغ التحصيالن، دانشجويان و 
توانايی های خاصي  به چه  نياز  اينكه رشته مورد نظر شما،  بگيريد؛  مشاوران كمك 
آن  كار  بازار  چيست؟  شما  نظر  مورد  رشته  ضعف  و  قوت  نقاط  و  مشكالت  دارد؟ 
چطور است؟ آيا امكان ادامه تحصيل در آن رشته، در ايران يا نقاط ديگر به راحتی 
امكان پذير است يا خير؟ چه دانشگاه هايی اين رشته را دارد؟ كدام دانشگاه ها با شرايط 
امكانات دانشگاه های مورد نظر شما در  بيشتری دارد؟  و مالك های شما همخوانی 

رشته مد نظرتان چگونه است؟ و .... 
شايد در ابتدای امر، انتخاب رشته و دانشگاه برای شما ساده باشد، اما باور كنيد كه 
يكی از مهم ترين بخش های كنكور، همين موضوع است؛ پس به جای اينكه پس از 
اعالم نتيجه اوليه، با عجله و به طور شتاب زده به اين موضوع فكر كنيد، از همين 
االن و در فرصتی كه داريد، به خوبی درباره رشته ها و دانشگاه های مورد نظرتان فكر 

كنيد تا بتوانيد بهترين انتخاب و عملكرد را در اين زمينه داشته باشيد.

ب- كنكور تمام شد، اما زندگی همچنان ادامه دارد
باورتان  اصاًل  و  كرديد  خراب  حسابی  نبود،  خوب  اصاًل  شايد  يا  نبود  خوب  كنكور 
اما كاری است كه  اين گونه پشت سر گذاشته ايد،  را  نمی شود كه آزمون سراسري 
شده و پايان پذيرفته، و برای كاری كه تمام شده است غصه خوردن و نگرانی اصاًل 
فايده ای ندارد. شما نمی توانيد زمان را به عقب برگردانيد. كنكور تمام شد. لحظه ها 
در گذرند و زندگی همچنان ادامه دارد؛ پس به خاطر آنچه گذشته و تمام شده است، 

حال خوش خود را هم خراب نكنيد.  
شايد در خراب شدن كنكور شما مسائل بسياری دخيل باشند و شايد اصاًل شما در 
اين زمينه مقصر نبوده ايد. بيماری يكی از اعضای خانواده، درگذشت نابهنگام يكی از 
عزيزان، بيماری خودتان در هنگام كنكور و ...، همه و همه می توانند از جمله عواملی 
باشند كه فرصت يك شركت خوب در كنكور را از شما بگيرند. می دانيم كه حتماً 
برای اين دسته از داوطلبان، خراب شدن كنكور می تواند برايشان تلخ تر از داوطلبانی 
شعار  نمی خواهيم  نگذرانده اند.  سر  از  را  خوبی  آزمون  كاری،  كم  علت  به  كه  باشد 
بدهيم و به صورت آرمانی با اين موضوع برخورد كنيم، اما شما داوطلب عزيز هم بايد 
خوشحال باشيد؛ خوشحال و شاكر؛ پس خدا را شكر كنيد به خاطر اينكه اين توان 
را به شما داده است كه زنده باشيد و زندگی كنيد. اين موهبت را داريد كه سالم 
هستيد، می توانيد فكر كنيد، بينديشيد و مطالعه كنيد؛ اينكه تاكنون آن قدر درگير 
گرفتاری های زندگی نبوده و توانسته ايد كه برای آمادگي در كنكور وقت بگذاريد. به 
اين فكر كنيد همين االن كه شما به خاطر يك مسأله نه چندان مهم، كه فرصت 
جبران آن را هم داريد، زندگی را بر خود و عزيزانتان تلخ كرده ايد، افرادی هم در اين 

زندگے همچنان ادامه دارد
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دنيا وجود دارند كه آرزو می كنند كاش لحظه اي جای شما بودند؛ پس غصه ها را كنار 
بگذاريد و شادی را بار ديگر مهمان خودتان كنيد و تصميم بگيريد تا با يك مديريت 

خوب و سنجيده، برای ادامه زندگی خود برنامه هايی را پياده كنيد.
داوطلباني كه در اين گروه قرار دارند، می توانند كارهای بسياری انجام دهند. اگر جزو 
داوطلبان دختر  هستيد يا جزو داوطلبان پسری هستيد كه مجبور به رفتن به خدمت 
سربازی نيستيد، می توانيد يك بار ديگر، و اين بار با جديت و تالش بيشتر، و البته با 
كوله باری از تجربه، بخت خودتان را امتحان كنيد و دوباره در كنكور شركت كنيد. 
اگر جزو داوطلبان پسری هستيد كه بايد حتماً به خدمت سربازی برويد، می توانيد 
باز هم از بين چند راهكاری كه ما در اينجا به شما عزيزان پيشنهاد می كنيم، يكی 
را انتخاب كنيد: يا به خدمت سربازی رفته و شركت در آزمون سراسري را به بعد از 
روزهای خدمت موكول كنيد )البته همان گونه كه خودتان نيز اطالع داريد در دوره 
خدمت هم می توانيد در كنكور شركت كرده و در صورت موفقيت، خدمت سربازی 
اينكه راه هايي به جز شركت در  يا  تا پايان تحصيالت خود رها كنيد( و  و  را موقتاً 
كنكور را برای ادامه زندگی خود در نظر بگيريد. باور كنيد كه شركت در كنكور و 
ادامه زندگی از طريق مدرك، تنها راه ممكن برای كسب درآمد و امرار معاش نيست 
و شما می توانيد با انتخاب يك شغل ديگر، مانند يك شغل فنی و ... كه نياز چنداني 
به ادامه تحصيل ندارد، در جامعه خود، فردی مهم و قابل احترام باشيد. اين موضوع 
را هم درنظر داشته باشيد كه بعد از مشغول شدن در كاری خاص هم، امكان ادامه 

تحصيل برای شما ميسر است. 

پ- هم امیدوار باشید و هم آینده نگر
عزيزان گروه سوم، يعنی كسانی كه نمی دانند چگونه اين آزمون را از سر گذرانده اند يا 
فكر می كنند كه امتحان آنها از سطح متوسطي برخوردار بوده است، بايد به چند نكته 
توجه داشته باشند: اول اينكه بدون حسرت و افسوس خوردن برای آنچه كه االن از 
دستشان خارج شده است، فقط و فقط به آينده توجه داشته باشند و به آنچه كه بايد 
برای ارتقای وضع خود و تحقق آرزوهايشان در آينده، انجام دهند، فكر كنند. به اين 
گروه از داوطلبان عزيز هم می گوييم كه كنكور تمام شد و زندگی همچنان ادامه دارد. 
از كنكور، ديگر هيچ كمكی  بعد  نگرانی ها، آن هم  اين  نباشيد.  نگران  به هيچ وجه 
به نتيجه آن نخواهد كرد. شايد اين نگرانی قبل از كنكور، به افزايش تالشتان منجر 
شما  عايد  چيزی  غيرمعمول،  دلواپسی  و  ناراحتی  جز  حاضر  حال  در  ولی  می شد، 
نمي كند؛ پس بهتر است كه انرژی خود را صرف مسائل آتی بكنيد. فراموش نكنيد 
كه اين كنكور، اولين آزمون زندگی شما نيست و آخرين آن هم نخواهد بود؛ از طرفی 
هيچ كس ديگر هم نيست كه صد در صد در كل آزمون های زندگی اش به آنچه كه 
می خواسته است رسيده باشد. بهتر است كه شما هم مثل انسان های بزرگ، بعد از 
هر آزمونی، ابتدا آن را تحليل كنيد و سپس بر اساس ارزيابی های انجام شده، برای 

موفقيت هر چه بيشترتان در ساير آزمون ها، خود را آماده بكنيد.
حتماً سعی كنيد كه برنامه ها و تفريحاتی را كه قباًل در نظر گرفته ايد، بعد از كنكور 
نيز انجام دهيد. كوشش كنيد كه از زندگی تان لذت ببريد و در كنار آن برای آينده 
را تهيه كرده و  اولين فرصت ممكن، كليد سؤاالت  برنامه ريزی كنيد. در  نيز  خود 
جواب های خودتان را با پاسخ های صحيح مطابقت دهيد. انجام اين كار به شما كمك 
خواهد كرد تا حدود زيادی از وضعيت خود مطمئن شويد. نكته ای كه بايد حتماً به 
آن توجه داشته باشيد اين است كه كنكور، يك امتحان جمعی است و در آن، وضعيت 
شما با توجه به نتيجه ديگران سنجيده می شود؛ پس ممكن است كه وضعيت شما 
بهتر يا بدتر از آنچه كه پيش بينی می كنيد باشد. در هر صورت، با توجه به شرايط 

خود، تصميم بگيريد كه چه كاری می خواهيد انجام دهيد. 

يكی ديگر از كارهايی كه شما عزيزان مي توانيد در اين ايام به آن بپردازيد، اين است 
كه حتماً به انتخاب رشته هم فكر كنيد؛ زيرا برای انتخاب رشته پس از اعالم نتايج 
اوليه، فرصت زيادی نداريد و اگر با رتبه خوبی در اين آزمون پذيرفته شديد، چگونگی 
شما  باشد.  داشته  شما  آينده  شكل گيري  در  مؤثری  نقش  می تواند  رشته  انتخاب 
داوطلب عزيز، بدون اينكه دغدغه نتيجه و »اگر« و »مگر«های مربوط به آن را به خود 
راه دهيد، فقط به اين فكر كنيد كه چه رشته ها و چه دانشگاه هايی را دوست داريد 
و عالقه مند به تحصيل در كدام يك از آنها هستيد؛ از طرف ديگر، به اين نكته نيز 
فكر كنيد كه اگر با كسب يك رتبه متوسط در كنكور، مجاز به انتخاب رشته شويد، 
ترجيح می دهيد كه در كدام رشته و دانشگاه تحصيل كنيد. ضمناً هنگام انتخاب اين 

رشته ها و دانشگاه  ها، حتماً زمانی را نيز برای تحقيق درباره آنها اختصاص دهيد.
در پايان، توصيه ای كه به همه شما عزيزان داريم اين است كه از لحظات ناب زندگی تان 

لذت ببريد. زندگی در گذر است و افسوس و حسرت اشتباهات را خوردن، به غير از 
بين بردن وقت شما و افزودن به غم و اندوهتان، كاری از پيش نخواهد برد. به ياد 
داشته باشيد كه انسان موجود قدرتمندی است و چشم انداز آينده نيز روشن است، 
و اگر شما بخواهيد و از توانايی هايتان برای كاميابی در آينده استفاده كنيد، مطمئن 
باشيد كه موفق خواهيد شد. به اين نكته نيز توجه داشته باشيد كه هر آنچه در 

زندگی شما اتفاق می افتد، در مسير كاميابی و 
خوشبختی شماست؛ نكته اي كه ممكن است 
در حال حاضر به آن نكته واقف نباشيد؛ اما در 

آينده به حكمت آن پی خواهيد برد. 
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سالم! يك سالم به گرمی روزهای داغ تابستان به همه شما داوطلبان عزيز كنكوری كه 
آزمون سراسري سال 1397 را پشت سر گذاشته ايد و به شما عزيزانی كه قصد داريد در 
كنكور سال 1398 شركت كنيد. حتماً شما عزيزانی كه تازه كنكور داده ايد، االن با شنيدن 
نام كنكور، عكس العمل های متفاوتی نشان می دهيد: بعضی از شما غرق رؤياهای زيبا شده 
و خود را در رشته و دانشگاه مورد نظرتان تصور می كنيد و بی صبرانه تا اعالم نتايج لحظه 
شماری می كنيد. برخی از شما هم احساس خستگی كرده و حتی دوست نداريد تا مدت ها 
نام كنكور را بر زبان آورده و بشنويد. گروهی هم با خود می گويند: »ای بابا! هنوز كنكور 
تمام نشده، دوباره حرف كنكور شد؛ بگذاريد كمي راحت باشيم«؛ البته در اين ميان، عده اي 
هم هستند كه می خواهند در سال 1398 كنكور را تجربه كنند و معموالً تصور خاصی 

نسبت به كنكور ندارند يا نگاهشان به كنكور، آميخته با ابهام و پر از اما و اگرهاست. 
جزو هر دسته ای كه هستيد، ما برنامه ای خاص برای تابستان شما پيشنهاد می كنيم. شما 
با بهره گيری از اين برنامه تا حدود بسيار زيادی می توانيد از تابستان خود بهتر استفاده 
كنيد. قبل از هر چيز روی سخنمان با شما عزيزانی است كه تازه آزمون سراسري را پشت 
سر گذاشته ايد. به آن دسته عزيزانی كه كنكور را با موفقيت پشت سر گذاشته اند تبريك 
می گوييم. می توانيد از همين االن برای برنامه هايی كه در نظر داشتيد بعد از كنكور انجام 
دهيد، وقت گذاشته و از آنها لذت ببريد. منتظر چه هستيد، فقط همين ايام تابستان را 
وقت داريد و بعد از آن دوباره بايد به مطالعه درس های جديد در دانشگاه مشغول شويد؛ 
البته در كنار تفريح و استراحت، به انتخاب رشته هم فكر كنيد تا بتوانيد با يك انتخاب 

دقيق و اصولی، مزد زحمات خود را به طور كامل دريافت كنيد.
شما داوطلبان عزيزی كه نمی دانيد در كنكور چه نتيجه ای خواهيد گرفت هم با اميد به 
آينده و لحظه های خوبی كه تكرار نمی شود، خودتان را مهمان يك استراحت درست و 
حسابی در روزهای داغ تابستان نماييد. بدون دغدغه و نگرانی از اعالم نتايج و »چه خواهد 
شد«هايی كه انرژی و توان شما را به تحليل می برد، فقط استراحت كرده و از زندگی تان 
لذت ببريد و هر وقت، نگرانی از نتيجه كنكور به سراغتان آمد با خود بگوييد كه »هر چه 
پيش آيد در مسير خوشبختی و سعادت من خواهد بود و نه چيز ديگری؛ پس با توكل به 
خدای مهربان، تا اعالم نتايج نهايي، از همه لحظه های زندگی كه تكرار نخواهد شد، لذت 

خواهم برد.« 
رتبه ای كه  به  بسته  آ زمون سراسري می توانيد،  اوليه  نتايج  اعالم  از  شما عزيزان پس 
مي آوريد و هدفی كه داريد، يا انتخاب رشته كرده و در صورت قبول شدن، در مهر ماه 
سال جاري دانشجو شويد، و يا اينكه خود را برای آمادگي و شركت در يك كنكور بهتر و 
موفقيت بيشتر در آينده، آماده كنيد. برای گذراندن روزهای تابستان پس از اعالم نتايج 
اوليه هم می توانيد برنامه های مختلفی را در نظر بگيريد. اگر جزو آن دسته از داوطلبانی 
هستيد كه اطمينان داريد حتماً در يكي از رشته هاي تحصيلي در يكي از دانشگاه ها قبول 
می شويد، تابستان را با انجام برنامه های دلخواه خود بگذرانيد، اما اگر تصميم گرفته ايد كه 
دوباره كنكور دهيد، دو راهكار، پيِش روی شما عزيزان وجود دارد: اينكه كل تابستان يا 
بخش زيادی از آن را استراحت كرده و سپس مطالعه را شروع كنيد، يا اينكه بالفاصله 
پس از اعالم نتايج اوليه، و بدون هيچ استراحتي، دوباره شروع به مطالعه كنيد. زمان شروع 
مطالعه مجدد، به ميزان توانايی و اطالعات شما بستگی دارد و اينكه تصميم داريد در چه 
رشته ای قبول شويد؛ اما در مجموع، پيشنهاد ما به شما اين است كه با توجه به اينكه چند 
ماه را به طور مستمر در حال مطالعه بوده ايد، شروع مطالعه بالفاصله بعد از اعالم نتايج 
اوليه، باعث خستگی تان خواهد شد و به اين ترتيب، در ماه های بعد و زمانی كه شما بايد 

به طور مستمر و در ساعات طوالنی تری مطالعه كنيد دچار خستگی و فشار روحی خواهيد 
شد؛ پس يك استراحت اصولی برای آمادگی بهتر و توان بيشتر شما الزم است. حتماً دقت 
داشته باشيد كه زمان مناسبی را برای استراحت خود، فارغ از درس و كنكور، اختصاص 
دهيد، و حتی اگر اصرار به مطالعه داريد، از ساعات بسيار كم شروع كرده و رفته رفته و به 

آرامی، ساعات مطالعه خود را بيشتر كنيد.
حاال روی صحبتمان با شما عزيزاني است كه اصاًل از نتيجه كنكور خود راضی نبوده و به 
اصطالح خودمان »خراب كرده ايد«. ممكن است كه عكس العمل شما داوطلبان عزيز به اين 
كنكور، متفاوت باشد. برخی عصبانی، گروهی غمگين، عده ای نااميد و دسته ای بی تفاوت 
و ... هستند، اما حتماً همه شما عزيزان می دانيد كه گذشته ها، گذشته است و ديگر كاری 
نمی شود برای جبران آن زمان هاي از دست رفته انجام داد. حتماً به اين نكته توجه كنيد 
كه كنكور تمام شد، اما زندگی ادامه دارد؛ بله زندگی ادامه دارد و منتظر كسی نمی ماند؛ 
پس برای آينده تحصيلی و شغلی خود، يك تصميم درست بگيريد؛ تصميمی كه حتماً به 
دانشگاه ختم نمی شود و می تواند راه ديگری باشد كه حتی در آن موفق تر و بهتر باشيد. 
اين تصميم نياز به مشورت و تفكر طوالنی دارد؛ اما اگر تصميم گرفتيد كه دوباره در كنكور 
شركت كنيد، حتماً زمانی را هم برای استراحت و رفع خستگی فكری و جسمی خود كنار 
بگذاريد. ممكن است كه برخی از شما عزيزان، به خاطر عذاب وجدان كم كاری در سال 
قبل و ... تصميم بگيريد تا بالفاصله مطالعه را شروع كنيد؛ اما به خاطر داشته باشيد كه 
يك شروع توأم با خستگی نمی تواند ثمره خوبی داشته باشد؛ زيرا در ادامه راه طوالنی كه تا 
كنكور در پيش داريد و در زمانی كه الزم است بيشتر درس بخوانيد و در شرايطی كه ديگر 
داوطلبان، مشغول مطالعه هستند و رقابت باال گرفته است، ممكن است به دليل خستگی 
يا دلزدگی از ادامه راه باز بمانيد. نگران نباشيد، می توانيد با جديت و پشتكار عالی در كنكور 
سال آينده به آنچه می خواهيد برسيد؛ به شرطی كه يك برنامه ريزی خوب و يك همت 

مثال زدنی داشته باشيد.
نوبتی هم كه باشد، نوبت شما دانش آموزان عزيزی است كه امسال می خواهيد برای اولين 
بار در كنكور شركت كنيد. ضمن عرض »خسته نباشيد« به شما عزيزان به خاطر اينكه 
فصل امتحانات را پشت سرگذاشته ايد، بايد اشاره كنيم كه وضعيت شما با داوطلبانی كه تا 
االن يك يا چند بار كنكور را گذرانده اند، فرق می كند. اول اينكه داوطلبان پشت كنكوری، 
درباره نوع سؤاالت، ميزان سختی و آسانی آنها، چگونه برای كنكور درس خواندن، نحوه 
تست زنی و ... تجربه هايی دارند كه ممكن است بيشتر شما عزيزان اين تجربيات را نداشته 
باشيد. دوم آنكه اين گروه، در مقايسه با شما، بعضی از درس ها را به ميزان بيشتری برای 
كنكور مطالعه كرده اند و می توانند آنها را در مدت زمان كمتری نسبت به شما مطالعه كرده 
و موفق شوند؛ پس الزم است كه شما دانش آموزان عزيز، در مقايسه با بيشتر داوطلبان 

پشت كنكوری، مطالعه بيشتر و بهتری داشته باشيد. 
برای انجام اين كار، الزم است كه مدتی را استراحت كنيد. روزهای اين استراحت بستگی 
به ميزان خستگی شما و نيازتان به تمديد نيرو دارد. ممكن است كه دانش آموزی به مدت 
بيشتر و دانش آموز ديگری به مدت كمتری براي انجام اين كار نياز داشته باشد؛ پس اين 
شما هستيد كه بهتر از هر كسی و با شناخت روحيه خودتان بايد برای شروع مطالعه در 
تابستان تصميم بگيريد. اگر نياز به استراحت بيشتری داريد، به دليل استرس يا ... زودتر 
شروع نكنيد؛ زيرا در ادامه راه آمادگی برای كنكور و زمانی كه نياز است بيشتر درس بخوانيد 
حتماً خسته خواهيد شد و اين خستگی نابهنگام، بيشتر به ضرر شماست.  به همين خاطر، 

الزم است كه كارهايی را انجام دهيد كه ما در اينجا آنها را براي شما توضيح خواهيم داد:

تابستان يك كنكوری!
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هدف گذاری كنید- 1
يكی از كارهای مهمی كه شما عزيزان بايد در تابستان انجام دهيد اين است كه هدف خود از 
كنكور را به روشنی مشخص كنيد. اينكه فقط بگوييد: »می خواهم كنكور بدهم« درست نيست. 
بايد بدانيد كه به چه رشته يا رشته هايی عالقه منديد، چه دانشگاه يا دانشگاه هايی را دوست 
داريد و برای رسيدن به اين رشته ها و دانشگاه ها چه كارهايی را بايد انجام دهيد، و برای پذيرفته 
شدن در رشته يا رشته هاي مورد نظر شما، مطالعة عميق و دقيق چه درس هايی مهم تر است. 

برنامه ریزی كنید- 2
و  مهم  بسيار  برنامه ريزی،  داشتن  هم،  ساده  خريد  يك  حتی  كاری،  هر  انجام  برای 
راهگشاست. برنامه ريزی به شما كمك می كند تا مطالعه شما نظم پيدا كرده و در وقت 
كمتری به مطالعه درس هايتان بپردازيد. شما برای يك برنامه ريزی خوب و اصولی، بايد 
ببينيد كه در شبانه روز چند ساعت می توانيد مطالعه كنيد و آيا عادت به مطالعه صبح 
داريد يا شب، و چه درس هايی را بايد بيشتر و چه درس هايی را بايد كمتر مطالعه كنيد. 
همين طور بايد ببينيد كه چه كارهای ديگری را در كنار مطالعه می خواهيد انجام دهيد؛ 

مثاًل زمان ورزش و ... را مشخص كنيد.
مقدمات را آماده كنید- 3

 برای مطالعه به منظور آمادگي در كنكور، الزم است كه شما جزوه ها و كتاب هايی داشته 
باشيد و بر اساس آنها جلو برويد. تابستان، بهترين فرصت برای اين منظور است كه شما 
جزوه ها يا كتاب هايی را كه نداريد يا به صورت ناقص داريد، آماده و كامل كنيد. در اين 
زمينه به نكات ديگری هم دقت كنيد؛ مثاًل ببينيد كه در كدام مكان می توانيد مطالعه 

بهتری داشته باشيد. 
به جبران ضعف های درسی بپردازید- 4

تقويت و جبران نقاط ضعف درسی، يكی از كارهايی است كه شما می توانيد در روزهای 
بلند تابستان انجام دهيد. وقتی مجبور می شويم كه برای آزمونی مانند كنكور، به طور 
پيوسته مطالعه كنيم، ممكن است كه برخی از عوامل، روند مطالعه ما را كند ساخته يا 
متوقف كنند. برای اينكه با چنين مشكلی مواجه نشويد، حتماً سعی كنيد كه قبل از شروع 
به مطالعه اصلی، وقتی را در تابستان، برای رفع اشكال در دروس مختلف اختصاص دهيد. 
جبران نقاط ضعف و يادگيری چنين درس هايی در فضای تابستان، به خاطر داشتن فرصت 

يادگيری بيشتر و عميق تر، در كنار استرس كمتر، بسيار مفيد تر خواهد بود. 
توجه به عادات مطالعاتی - 5

تابستان فصل مناسبی است تا در قالب يك برنامه زمانی افزايشی مناسب، عادات مطالعاتی 
خوب خود را به تدريج افزايش و عادات نادرست مطالعاتی خود را به تدريج كاهش دهيد. 

داشتن عادات مطالعاتی خوب برای آمادگی در كنكور، يك نقطه قوت محسوب می شود؛ 
پس سعی كنيد كه از همين تابستان برای دست پيدا كردن به اين عادت مهم اقدام كنيد 
تا از پاييز به بعد با بهترين شيوه، مطالعه را ادامه دهيد. در كنار اين موضوع به مسائل 
ديگری، مانند نحوه مرور درست، خالصه نويسی خوب و اصولی و ... نيز توجه كرده و برای 

تقويت آنها هم تمرين كنيد.
تابستان، فصل انتخاب ها- 6

تابستان برای دانش آموزان كنكوری، فصل مهمی است. می توان گفت كه تابستان براي 
اين افراد، فصل انتخاب های مهم و سرنوشت ساز است: فصل انتخاب برنامه يكساله، انتخاب 
منابع مطالعاتی، انتخاب يك مشاور و همراه در زمينه كنكور و ...؛ پس الزم است كه در اين 
زمينه، بسيار هوشمندانه عمل كنيد و از ديگران در اين مورد الگو نگيريد؛ زيرا كاری كه 

همگان انجام می دهند، الزاماً كار درستی نيست؛ پس منحصر به فرد باشيد.
تنظیم ساعات خواب و بیداری- 7

بعد از امتحانات، بيشتر دانش آموزان تمايل دارند كه بيشتر بخوابند و استراحت كنند. به اين 
نكته توجه داشته باشيد كه شما بايد از مهر ماه به طور پيوسته و مرتب درس بخوانيد؛ پس از 
همين االن بايد به آرامی، ساعات خواب و بيداری خود را با توجه به عادات مطالعه تان مرتب 
كرده و تنظيم نماييد. بعضی از داوطلبان عقيده دارند كه تنظيم ساعات خواب و بيداری، 
خيلی سخت و مشكل است و هميشه، يكی از دغدغه های مربوط به مطالعه، همين موضوع 
است. بايد اشاره كنيم كه انجام اين كار، يعنی تنظيم عادات مطالعه، اصاًل كار دشواری نيست. 
از نظر بيولوژيكی، بدن تقريباً پس از مدتی می تواند به ساعات جديد خواب و بيداری عادت 
كند؛ پس برای اينكه به ساعات مورد نظر خود به منظور خواب و بيداری در دوره آمادگی 

برای كنكور برسيد، حتماً به آرامی و كم كم اقدام كنيد؛ مثالً سعی كنيد كه 
يا نيم  روز اول، نيم ساعت زودتر از خواب بيدار شويد 

ساعت زودتر بخوابيد، و اين كار را در دو 
تا سه روز بعدی تكرار كنيد و 

سپس طول اين ساعات 
را افزايش دهيد. 
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سـال 1۳48 اوليـن آزمـون سراسـری بـا 47 هـزار و 707 داوطلـب برگزار 
گرديـد و اكنـون چهل و هشـتمين آزمون سراسـری با بيـش از يک ميليون 

داوطلـب در 479 حـوزه داخلی و 22 كشـور ديگر برگزارشـده اسـت.
آنچـه در اينجـا می خوانيـد، گزارشـی از يکـی از 479 حوزۀ داخلـی آزمون 
سراسـری اسـت؛ حوزه ای كـه در آن، بيش از 800 داوطلـب در رقابتی علمی 

شـركت جستند.

كاش همیشه شب كنكور بود! 
بچه هـا در ميـان ازدحـام والديـن به سـختی وارد حـوزه می شـوند. يكـی از والدين در 
كنـار دِر ورودی، قرآنـی در دسـت گرفتـه اسـت و هر داوطلبـی را با دعای خيـر از زير 
قـرآن رد می كنـد. بـا اينكـه والديـن اجـازه 
ورود بـه داخـل حـوزه آزمـون را ندارنـد، اما 

عـده ای تـالش می كننـد كـه هـر طـور شـده اسـت، وارد حـوزه شـوند و تـا آخريـن 
لحظات در كنار فرزندانشـان باشـند. انگار هنوز باورشـان نشـده اسـت كه فرزندانشـان 
بـزرگ شـده اند و ايـن آزمـون، آغـازی بـرای ورود بـه محيطـی بـزرگ به نام دانشـگاه 
و حضـور در اجتمـاع اسـت. يكـی از مـادران، دسـت خـود را بـا يـك لقمـة بـزرگ از 
نرده هـای دانشـكده داخـل آورده و مصّرانـه به فرزنـدش می گويد: »نگه دار ! داشـتنش 
كـه ايـرادی نـدارد؛ شـايد گرسـنه ات شـد.« يكـی از بچه ها نيز بـا خنده به دوسـتانش 
می گويـد: آن قـدر ديشـب در خانـه هوايـم را داشـتند و مراعاتم را می كردنـد كه پيش 

خـودم گفتم كاش هميشـه شـب كنكـور بود! 

بیشترشان نایلون دسته دار می خواهند!
خرمـا، شـكالت، شـربت آب ليمـو، شـربت زعفـران، بطـری آب، قوطی هـای آب ميوه، 

كيك، بيسـكويت و .... 
در دسـت بيشـتر داوطلبـان، يـك كيسـه پـر از تنقـالت ديـده می شـود. راسـتش اگر 

گزارشی از برگزاری آزمون سراسری:

اینجا یک حوزه از
 479حوزۀ داخلی است
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كسـی خبـر نداشـته باشـد كـه اين افـراد كنكوری هسـتند، امـكان دارد فكـر كند كه 
بـرای رفتـن بـه پـارك يا مـكان گردشـی ديگـر آماده شـده اند! 

يكـی از داوطلبـان، كـه فكـر می كنـد از مراقبـان حاضـر در محـل هسـتم، می پرسـد: 
ايـن نزديكی هـا سـوپر ماركـت می شناسـيد؟ سـرم را به نشـانة نفـی تـكان می دهم و 
مي گويـم: نـه، امـا اگر مـداد يا پاك كن نـداری من پيشـم دارم. جامدادی اش را نشـانم 

می دهـد و می گويـد: مـداد و پاك كـن دارم، خوراكـی دنبالـم نيـاوردم! 
يكـی از داوطلبـان می گويـد: داخـل دانشـكده بوفه هسـت و می توانيـد از آنجا تنقالت 

كنيد.  تهيه 
نگاهـی بـه داخـل می انـدازم و مي بينـم كـه دور و بـر بوفه شـلوغ اسـت و بچه ها صف 

كشـيده اند. بـه فروشـنده بوفه می گويـم: امـروز كار و بارتان خوب اسـت. 
با خنده می گويد: نه بابا ! بيشترشان كيسه نايلون دسته دار می خواهند!

كنكوری برای همۀ سنین 
بـه گفتـة دكتـر خدايی، رئيس سـازمان سـنجش آموزش كشـور، مسـن ترين داوطلب 
آزمـون امسـال، مـردي 83 سـاله از تهـران در گـروه آزمايشـي علـوم تجربـي اسـت و 
جوان تريـن داوطلـب 15 سـال دارد؛ بـه عبـارت ديگـر، بيـن جوان تريـن و پيرتريـن 
داوطلـب، يـك بـازة زمانـي 68 سـاله اسـت و ايـن نكتـه بيانگـر آن اسـت كـه آزمون 
سراسـری، يـك مسـابقة علمی اسـت كـه در آن، داوطلبانی در سـنين مختلـف، و گاه 

بسـيار متفـاوت، حضـور دارند. 
چـه بسـيار پيـش آمده اسـت كـه يكـی از مراقبـان حـوزه تصـور كرده اند كه مـادر يا 
پـدر يكـی از داوطلبـان وارد حـوزه شـده و فرد مورد نظـر با نشـان دادن كارت ورود به 
جلسـه، خـود را يكـی از داوطلبان معرفی كرده اسـت! بی شـك اين حضـور، كه بيانگر 
عالقه منـدی بـه كسـب علـم در هر سـنی اسـت، يكـی از زيباتريـن جلوه هـای آزمون 

سراسـری است. 

فراموش كرده ام
شـايد يكـی از داليـل حضـور والديـن در حوزة آزمون سراسـری، اين اسـت كـه تعداد 

قابـل توجهـی از داوطلبـان در آخريـن لحظـات 
متوجه می شـوند كه كارت ورود به جلسـه، كارت 
شناسـايی يا سـاير لوازم مورد نيـاز را برای حضور 
در جلسـه آزمـون فرامـوش كرده انـد، و والديـن 
شـتابان، به دنبـال آوردن يا تهية وسـيلة فراموش 
آزمـون سراسـري  وقتـی  شـده هسـتند؛ حتـی 
شـروع شـده اسـت، پـدر يـا مـادری به شـتاب و 
نگرانـی بسـيار وارد حـوزه می شـوند و می خواهند 

وسـيله ای را به فرزندشـان برسـانند.
سـازمان  سـاله  هـر  كـه  اسـت  حالـی  در  ايـن 
سـنجش از طريـق رسـانه های گروهـی، بارهـا و 
بارهـا بـه داوطلبـان، وسـايل الزم را بـرای حضور 

اعـالم می كنـد.  آزمـون  در حـوزة 
البتـه هسـتند داوطلبانـی كـه از طـرف ديگـر بام 
افتاده انـد. يكـی از داوطلبـان می گفـت كـه بـرای محكـم كاری، عـالوه بـر كارت ملی، 
گذرنامـه ام را هـم آورده ام و ديگـری می گويـد كـه دفترچـه بيمـه و در كل هـر كارت 

عكـس داری را بـا خـودش همـراه كرده اسـت!

آخرین لحظات پیش از شروع آزمون
پيـش از ورود بـه محـل برگـزاری آزمـون، جامدادی هـا و كيسـه های نايلونی بازرسـی 
می شـوند. شـايد به دليل وجود تلفن های همراه و سـاعت ها و دسـتبندهای هوشـمند، 
ايـن سـال ها مراقبـان حوزه هـا مجبورنـد نگاهی تيزبيـن و بازرسـی دقيق تری داشـته 

باشند. 
داخـل حـوزه، چشـم های نگـران، لب هايـی كـه ذكـر می گوينـد، رديـف قلم هـا و 
پاك كن هـا و مـداد تراش هـا، همـه از آغـاز آزمـون خبـر می دهنـد. يكـی از داوطلبان، 
مهـر كوچكـی در دسـت دارد. وقتـی دليلش را می پرسـم، می گويد: »تربت كربالسـت. 

تـا شـروع آزمـون دسـتم می گيـرم. به مـن قـوت قلـب می دهد.«
و داوطلـب ديگـری تسـبيحش را در كنـار لوازم تحريـرش می گذارد. انـگار كنكور، نياز 

بـه نيايـش و توكل بـر پـروردگار را پر رنگ تـر می كند. 

یک كار زیبا 
همسـاية حـوزة آزمـون سراسـری، يـك مركـز فرهنگـی خصوصی بـا حياطی دلگشـا 
و درختانـی سـايه گسـتر اسـت. امـروز ايـن مركـز، حيـاط خـود را در اختيـار والدين 
داوطلبـان قـرار داده اسـت و مسـؤوالن حـوزه، از والديـن می خواهنـد، در صورتـی كه 
تمايـل دارنـد در انتظـار فرزندشـان بماننـد، در حيـاط مركز مورد نظر مسـتقر شـوند. 
در حيـاط ايـن مركـز، يك دسـتگاه آب سـرد كن قـرار دارد و دور تـا دور حوض بزرگ 
و قديمـی يـا در زيـر درختـان سايه گسـتر آن، مادران و پدرانی نشسـته اند كه تسـبيح 
در دسـت دارنـد، مفاتيـح می خواننـد يـا با همديگـر گرم گفتگـو هسـتند و از فرزندان 

كنكوری شـان سـخن می گويند. 
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدين وسيله به اطالع دانش آموزان عزيز پايه 
تحصيلی  سال  آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم  كه  می رساند  دوازدهم 
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؛ 
در  اختصاصی  و  عمومی  دروس  زمينه  در  داوطلبان  مكتسبه  معلومات  ارزيابی   )2(

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 
و  تحصيل  محل  استان  و  شهرستان  داوطلبان  با  داوطلب  هر  اختصاصی  و  عمومی 

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

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

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

  آشنايی كامل با شيوة درست مطالعة 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.

نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

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

شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور، با بررسی های 
آموزشی،  مراكز  محترم  مديران  و  دبيران  مشاوران،  نظرات  دريافت  و  جانبه  همه 
مجموعة آزمون های آزمايشی را مجموعاً در سيزده نوبت برای سال تحصيلی 98-97 
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 
آزمایشی 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 
)طبق  مرحله  همان  برای  شده  اعالم  درسی  منابع  بر  تأكيد  با  مرحله،  هر  آزمون 
)برای  می گردد  طراحی  قبل  مرحله  درسی  منابع  سؤاالت  عالوة  به  تقسيم بندی(، 
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(.

آزمون های جامع: از ابتدای سال 1398 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
1398، چهار نوبت آزمون آزمايشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصيات 

و ويژگی های منحصر به فرد و مكمل يكديگر برگزار می شود.
سال  از  اعم  برای كليه داوطلبان،  آزمون های آزمایشی مرحله ای،  توجه: در 
دوازدهم و پیش دانشگاهی، منحصراً سؤاالت امتحانی پایه دوازدهم در نظر 
گرفته می شود. بديهی است كه در آزمون های آزمایشی 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 توزیع اینترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه آزمون هاي 

آزمایشی سنجِش دوازدهم:
كليه  برای  دوازدهم  سنجِش  آزمایشی  آزمون های  جلسه  به  ورود  كارت 
از طريق سايت  از روز سه شنبه قبل از هر آزمون منحصراً  داوطلبان سراسر كشور، 
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  بعد  در  دوازدهم  سنجِش  آزمایشی  آزمون های  از  نوبت  هر  نتايج  كارنامه 
اين شركت به نشانی: اينترنتی  از طريق سايت   ظهر همان روز برگزاری هر آزمون 

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

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

ثبت نام آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم  
ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم
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كه محاسبه نمره كل آزمون های آزمايشی، بر اساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان 
و  عمومی  دروس  آزمون  نمره  همچنين  شد.  خواهد  انجام  كشور  آموزش  سنجش 
به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  براساس  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی، 
بر  تقسيم  ضرايب(  به  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره  برابر  سه  عالوه  به  ضرايب( 

مجموع كل ضرايب محاسبه می شود.
شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

جدول شهریه آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم:

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.
اینكه آزمون های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمون هایی  به  با توجه   *
است كه هر یک مكمل دیگری است و شركت در تمامی آنها، داوطلب را 
گام به گام آماده تر می نماید، لذا توصیه می شود كه داوطلبان عزیز، در 
كلیۀ آزمون های مرحله ای و جامع )13 نوبت آزمون( به طور یكجا ثبت نام 
نمایند و از تخفیفاتی كه برای ثبت نام یكجای این آزمون ها در نظر گرفته 

شده است، بهره مند گردند.
ثبت نام،  هزینه های  به  مربوط  تكمیلی  جدول  كه  است  به ذكر  الزم 
سنجِش  آزمایشی  آزمون های  انتخاب  به  مایل  كه  دانش آموزانی  برای 
آزمون ها  ثبت نام  اینترنتی  سایت  در  هستند،  تلفیقی  صورت  به   دوازدهم 

)www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
شايان ذكر است كه داوطلبان، برای استفاده بيشتر از تخفيف پلكانی، بهتر است تعداد 
از آزمون ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری از  مراحل و نوبت های بيشتری 
تعداد آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم، از تخفيف باالتری نيز بهره مند 
هزينه  نظر  از  داوطلبان  برای  ثبت نام  حالت  مطلوب ترين  كه  است  بديهی  شوند. 
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:

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

آزمون ها اقدام و كد رهگيري دريافت نمايند.
الزم به ذكر است كه خرید اینترنتی كارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده 
ثبت نام نهایی داوطلب نبوده و الزم است كه داوطلب، بعد از خرید كارت 
مراجعه  ثبت نام  لینک  به  رمز(  و شماره  پرونده  )دریافت شماره  اعتباری 
نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و كد پی گیری 16 رقمی 

دریافت نماید.
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 021-42966 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 

13:30 الی 16:00.
ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبيرستان هايی كه مايل هستند براي سهولت 
از مطالعه  بعد  آورند،  به عمل  ثبت نام  از دانش آموزان خود  يكجا  به صورت  ثبت نام 
داشتن  درصورت  همكار،  آموزشی  مراكز  و  دبيرستان ها  ثبت نام  دستورالعمل  دقيق 
هرگونه سؤال، مي توانند در ساعات: صبح8:30  الی 12:30و عصر 13:30 الی 16:00  

با شماره تلفن هاي: 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمايند.
نكات مهم:

اين  از جمله آزمون هاي جامع، نيز در  1- ثبت نام كليه نوبت ها و مراحل آزمون ها، 
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.
سايت  طريق  از  كشور  سراسر  داوطلبان  كليه  برای  ثبت نام  حضوری:  ثبت نام 
مركزی  دفتر  و  است  پذير  امكان   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  اينترنتی 
شركت به نشانی: تهران، پل كريم خان زند، خيابان ميرزای شيرازی، خيابان شهيد 
نژادكی، روبروی كالنتری سنايی، پالك 30، تلفن: 88321455 نيز آماده ثبت نام 

از مراجعان در ساعات اداری است.
راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم

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

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

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

مراجع قضائی، موارد ذیل را  برای اطالع متقاضیان یادآوری می نماید:
1 -  تنها مدارکی از طریق این سازمان مورد گواهی و تأیید قرار خواهند گرفت که قباًل 
مجری آزمون از سوی این سازمان مجوز برگزاری آن را دریافت نموده باشد؛ لذا قبل از 
پرداخت هرگونه وجه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور )بخش آزمون های 

بین الملل( نسبت به مجاز بودن مرکز اطمینان حاصل نمایید.
2 - با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان 
در فهرست متخلفان آزمون های این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمنًا این داوطلبان از 2 تا 
آن است،  ناظر  یا  برگزار می نماید  این سازمان  که  آزمون هایی  در  از شرکت  10 سال 
به  اقدام  محرومیت  طول  در  متخلفان  که  صورتی  در  همچنین  شد.  خواهند  محروم 
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 مدارك هویتی سعی در گمراه نمودن مجریان آزمون نمایند 
برابر  گردد،  اثبات   ) مدرك  دریافت  از  پس  )حتی  آنان  تخلف  و  کنند  شرکت  آن  در  و 
مقررات برگزاری آزمون ها، مدارك 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.
بین المللی،  آزمون های  امتیاز  صاحب  مؤسسات  قوانین  براساس  که  می شود  یادآور 
و  شود  انجام  متقاضی  شخص  توسط  شخصَا  بایستی  آزمون ها  ثبت نام  مراحل  کلیه 
در صورت عدم رعایت شرایط ثبت نام، از شرکت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل 
شرکت های  یا  افراد  با  زمینه  این  در  تخلف  هرگونه  مشاهده  صورت  در  و  آمد  خواهد 
سودجو که به روش های مختلف اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی 

می نمایند برخورد قانونی خواهد شد.

متقاضي  داوطلبان  از  دسته  آن  به  اطالع   بدين وسيله    97/3/6 مورخ  اطالعيه  پيرو 
شركت در پذيرش دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات 
آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي سال 1397 كه در زمان مقرر )از تاريخ 97/3/6 
لغايت 97/3/20( در آزمون مزبور ثبت نام نموده اند مي رساند كه اطالعات ثبت نامي 
داوطلبان، از روز دوشنبه مورخ 97/5/8 لغايت روز جمعه مورخ 97/5/12 روي 
پايگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت؛ 
لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه 

و در صورت  ثبت نامي  اطالعات  و كنترل  به مشاهده  نسبت  راهنما،  دفترچه  دقيق 
تمايل، نسبت به ويرايش اطالعات خود اقدام نمايند.

ضمناً به منظور مساعدت و همراهي با داوطلباني كه در مهلت مقرر موفق به ثبت نام 
بازه زماني فوق )97/5/8  اتخاذ گرديده است كه در  ترتيبي  نگرديده اند،  آزمون  در 

لغايت 97/5/12(، اين دسته از متقاضيان نيز بتوانند نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در خصوص:

 اعالم زمان مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامي داوطلبان 

متقاضي شركت در پذیرش دوره هاي كارداني نظام جدید 

دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي 

غیردولتي- غیرانتفاعي سال 1397

 و همچنین ایجاد امكان ثبت نام براي آن دسته از

 داوطلباني كه در موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند
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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 مکان 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، دانشکده 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 بازیگري 

زمان مراجعه 

حرف اول نام خانوادگيتاریخروز

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 باید به شرح ذیل 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:

 تاریخ و نحوه پرینت كارت ورود به جلسه و همچنین زمان برگزاري آزمون  
عملي رشته بازیگري از كد رشته امتحاني 1357 آزمون ورودي دوره هاي 

كارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1397

متن نمایشي مربوط به آزمون عملي كارشناسي ارشد رشته بازیگري

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

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

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

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

الکترا:
»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 بازیگري به تفكیک نقش خانم ها و آقایان
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پيك سنجش، هفته نامه خربى و اطالع رساىن سازمان سنجش آموزش كشور است كه از پاييز سال 1375 

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. 

نشانی سایت:

 peyk.sanjesh.org 


