
  شاپا ISSN   1735-2916:1735-2916  هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور  سال بیست و سوم شماره 30  دوشنبه 7 آبان ماه 1397  16صفحه 2000 ریال  

کاال ی ایر انی « 1098» حمایت از

صفحه  15

یادداشت  هفته

برنامه زمانی ثبت نام و برگزاري آزمون هاي سراسري سال 1398

تاريخ برگزاريتاريخ ثبت نامآزمون

)Ph.D( جمعه 97/12/3سه شنبه 6 تا دوشنبه 97/9/12سال 98دكتري تخصصي

جمعه 16 تا يكشنبه 97/9/25سال 98كارشناسي ارشد ناپيوسته
پنجشنبه 5 و

جمعه 98/2/6

چهارشنبه 11/24 تا پنج شنبه 97/12/2سال 98سراسري
پنجشنبه 13 و

جمعه 98/4/14

صفحه  4 

بيستم صفر ، سالروز اربعين ساالر شهيدان 

حضرت امام حسين )عليه السالم ( و 72 تن 

از ياران با وفايشان درصحرای نينوا ، برتمام 

مسلمانان و آزادگان جهان تسليت باد   

ايام  به  توجه  با  و   97/07/28 مورخ  اطالعيه  پيرو 
)ع(،  حسين  امام  شهيدان  ساالر  و  سرور  اربعين 
بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام 
پيام نور  دانشگاه  فراگير  كارشناسی ارشد  آزمون  در 
بهمن ماه سال 1397 )نوبت نوزدهم( مي رساند كه 
آن  براي  بيشتر  تسهيالت  نمودن  فراهم  منظور  به 
براي   97/08/06 تاريخ  تا  كه  داوطلباني  از  دسته 
ثبت نام اقدام ننموده اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است 
مورخ  روز  شنبه  تا  بتوانند  ثبت نام  متقاضيان  كه 
آزمون  اين  در  خود  ثبت نام  به  نسبت   97/08/12
اقدام نمايند؛ لذا كليه متقاضيان، ضرورت دارد كه 
در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق 
دفترچه راهنماي ثبت نام و فراهم نمودن مدارك و 
اطالعات مورد نياز، به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش  
 www.sanjesh.org :نشاني به  كشور  آموزش 
مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون مذكور اقدام 

نمايند. 
ثبت نام  قباًل  كه  داوطلباني  از  دسته  آن  ضمناً 
نموده اند، مي توانند در صورت تمايل، تا تاريخ فوق، 
نسبت به مشاهده و ويرايش اطالعات ثبت نامي خود 

اقدام نمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 تمديد مهلت ثبت نام 
براي متقاضيان ثبت نام درآزمون 
كارشناسی ارشد فراگير دانشگاه 

پيام نور بهمن ماه سال 1397 
)نوبت نوزدهم(

از سوی سازمان سنجش اعالم شد :

 زمان و مکان آزمون عملی رشته های 
علوم ورزشی و موسيقی نظامی 

درآزمون سراسری 97 

ده نكته درباره پذیرش مهندسی فناوری 
و  کارشناسی حرفه اي علمي ـ  کاربردي 

)قسمت آخر(از همين حاال خودآزمايي را جدی بگيريد
صفحه  8 

صفحه  10

چرا هنگام مطالعه تمركز نداريم؟ 

من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

تکميل ظرفيت رشته هاي پذيرش 
صرفًا با سوابق تحصيلي پيام نور
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13 آبان ، سالروز تسخير 

النه جاسوسی آمريکا ، روز ملی 

مبارزه با استکبار جهانی و روز

دانش آموز ، گرامی باد

 حضرت امام حسن عسكري )ع( فرمودند:
]خواندِن[  است:  چيز  پنج  مؤمن  نشانه هاي 
پنجاه ركعت نماز )نمازهاي يوميه و نمازهاي 
نافله(، زيارت اربعين، انگشتر به دست راست 
كردن، جبين را در سجده بر خاك گذاردن، 
بسم ا... الرحمن الرحيم را در نماز بلند گفتن. 

حضرت امام جعفرصادق )ع( فرمودند: 
زيارت امام حسين )ع( را رها نكن و دوستان 
خود را هم به انجام آن سفارش كن؛ چرا كه 
و  طوالني  را  عمرت  خداوند  صورت،  اين  در 
روزي ات را گسترده و زندگي ات را با سعادت 
همراه مي كند و نمي ميري جز آنكه سعادتمند 
هستي و نام تو را در شماِر سعادتمندان ثبت 

مي كند. 

اگر بي نياز شود، سرمست  آنان مباش كه[  ]از 
گردد و مغرور، و اگر مستمند شود، مأيوس و 

همان گونه كه خوانندگان گرامي هفته نامه پيك  سنجش سست و رنجور. 
پذيرش  ظرفيت  مهرماه تكميل   30 از  دارند،  اطالع 
دوره   پذيرش  در  تحصيلي  رشته هاي  از  برخي 
»ناپيوسته«  حرفه اي  كارشناسی  و  فناوری  مهندسی 
نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي  ـ كاربردي 
مهر ماه سال1397 آغاز شده است. به همين خاطر، 
اين  هفته«  »يادداشت  موضوع  كه  ديديم  مناسب 

شماره را به پذيرش ياد شده اختصاص دهيم: 
در  تحصيل  به  عالقه مند  داوطلبان  تمامي   -1  
آموزشي  واحدهاي  و  مراكز  تحصيلي  رشته هاي 
دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي )اعم از داوطلباني كه 
يا ننموده اند(  در پذيرش دوره مذكور ثبت نام نموده 
تحصيلي  رشته هاي  در  ثبت نام  براي  مي توانند 
خود،  ديپلم(  )فوق  كارداني  مدرك  با  متناسب 
و  مراكز  عنوان  جوي  و  لينك جست  به  مراجعه  با 
واحدهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه جامع علمي  
ـ كاربردي و كدرشته مندرج در پايگاه اطالع رساني 
اطالع رساني  پايگاه  طور  همين  و  سازمان سنجش 
نـشاني:   به  كاربردي  ـ   علمي  جــامع   نشـگاه  دا
پذيرنده  رشته هاي  از   www.edu.uast.ac.ir
دانشجو در اين مرحله اطالع حاصل نموده و با همراه 
تاريخ  تا  داشتن مدارك الزم و رعايت موارد مربوط، 
آموزشي  واحدهاي  و  مراكز  به  جاري  ماه  آبان   15

محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه كنند.
2- تمـــام متــقاضيان بايد حداكــثر تا تاريخ31 
شهريورماه داراي مدرك كارداني )فوق ديپلم( باشند. 
مؤسسه  از سوي  تشكيل كالس  كه  در صورتي   -3
سال1397باشد،  دوم  نيمسال  براي  تحصيل  محل 
ثبت نام از داوطلباني كه تا تاريخ30بهمن ماه مدرك 
تحصيلي كارداني )فوق ديپلم( خود را اخذ كنند، به 
صورت مشروط و با شروع تحصيل از بهمن ماه97 پس 

از اخذ و ارائه مدرك مربوط، بالمانع است. 
طريق  از  ثبت نام  زمان  در  بايد  داوطلبان  تمام   -4
هزينه  بابت  مربوط،  آموزشي  واحدهاي  و  مراكز 
ثبت نام نسبت به پرداخت مبلغ مقرر از طريق سيستم 
پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان سنجش اقدام 

كنند.

از  يكي  كه  است  مجاز  منحصراً  داوطلب  هر   -5  
مدرك  با  متناسب  را  مربوط  محل هاي  كدرشته 
ديپلم( خود، كه در جدول شماره 3  )فوق  كارداني 
دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در پذيرش دوره 

فوق مشخص شده است، انتخاب كند. 
 6- هر داوطلب مي تواند صرفاً متقاضي يك كدرشته 
واحد  يا  مركز  يك  در  آموزشي  گروه  يك  از  محل 
ثبت نام  صورت  در  كه  است  بديهي  باشد.  آموزشي 
اطالعات  مؤسسه،  دو  در  يا  كدرشته  دو  در  داوطلب 
از  يكي  پذيرفته شدگان  اطالعات  بانك  از  وي 
حذف  سنجش  سازمان  ضوابط  اساس  بر  مؤسسات 
پذيرفته  اين خصوص  در  اعتراضي  هيچ گونه  و  شده 

نخواهد شد.
 7- از آنجايي كه منحصراً يك بار اجازه ويرايش در 
بنابراين،  شد،  خواهد  داده  متقاضيان  اطالعات  درج 
ضرورت دارد كه داوطلبان در انتخاب گروه آموزشي، 
مبذول  را  الزم  دقت  مربوط ،  مركز  و  رشته محل  كد 

دارند.
ماه  آ بان   15( تعيين شده  مهلت  پايان  از  بعد   -8  
نخواهند  متقاضيان  از  ثبت نام  به  مجاز  مراكز،   ،)97
براي  سنجش  سازمان  سوي  از  اقدامي  هيچ  و  بود 
متقاضياني كه پس از تاريخ تعيين شده مراجعه كنند، 

نيز صورت نخواهد پذيرفت.
 9- هر گاه متقاضي قباًل در رديف پذيرفته شدگان 
كارشناسی  و  فناوری  مهندسی  دوره   پذيرش  نهايي 
دانشگاه  مهارتي  آموزش  نظام  »ناپيوسته«  حرفه اي 
جامع علمي ـ كاربردي مهر ماه سال1397 )مرحله 
تكميل  مرحله  در  و  باشد  گرفته  قرار  ماه(  شهريور 
ظرفيت )همين مرحله( براي ادامه تحصيل در يكي از 
مراكز ثبت نام نمايد، قبولي قبلي وي در شهريور ماه 

1397 ، لغو خواهد شد. 
 10- تمام متقاضيان »مرد« بايد در زمان ثبت نام و 
شركت در اين مرحله از پذيرش دانشجو، از نظر نظام 

وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.

موفق باشيد

ده نكته درباره پذیرش مهندسی فناوری و  کارشناسی حرفه اي علمي ـ  کاربردي 
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جزئيات وام شهريه دانشجويی اعالم شد
شـهريه  وام  دريـافت  برای  ثبـت نام 
از  علوم  وزارت  دانشگاه های  دانشجويان 
اول آبان آغاز شده است و تا 30 آذر ادامه 

دارد.

طی  علوم،  وزارت  دانشجويان  رفاه  صندوق 
بخشنامه ای به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی 
وام  دريافت  برای  ثبت نام  كه مهلت  كرد  اعالم 
شده  آغاز  آبان  اول  روز  از  دانشجويی،  شهريه 

است و اين مهلت تا 30 آذر 97 ادامه دارد.
وزارت  رفاه  صندوق  ابالغی  بخشنامه  براساس 
علوم، تمامی مراكز آموزش عالی می توانند پس 
تا  صندوق،  اين  سامانه  در  اعتبار  تخصيص  از 
سقف اعتبار پيش بينی شده نسبت به ثبت نام 
دانشجويان متقاضی واجد شرايط برای دريافت 

وام شهريه اقدام كنند.
سقف  دانشجويان،  رفاه  صندوق  همچنين 
دوره  دانشجويان  به  وام شهريه  پرداختی  مبلغ 
مقطع  دانشجويان   ،500 ميليون   2 را  دكتري 
هزار،    150 ميليون  يك  را  كارشناسی ارشد 
كاردانی  و  كارشناسی  مقطع  دانشجويان  و 
كه  است  كرده  تعيين  تومان  هزار   500 نيز  را 
دانشجويان بعد از فارغ التحصيلی، می توانند اين 
وام را در بازه هاي 24 و 30 ماهه به صندوق رفاه 

بازگردانند.
مهندس ذوالفقار يزدان مهر، رئيس صندوق رفاه 
در  شهريه  وام  ميزان  افرايش  از  دانشجويان، 
سال جاری خبر داد و اعالم كرد: امسال با يكی 
وام  تا  داشته ايم  هم افزايی  دولتی  بانك های  از 
قرض الحسنه بيشتری به دانشجويان ارائه دهيم.
كه  شهريه ای  وام  گذشته  وی،سال  گفته  به 
پرداخت شد، 73 ميليارد تومان بود، اما امسال 
اعتبار وام شهريه به بيش از 158 ميليارد و 600 
می توانيم  و  است  يافته  افزايش  تومان  ميليون 

دانشجويان بيشتری را پوشش دهيم.

فرصت مجدد انتخاب رشته برای 
داوطلبان علوم پزشکی دانشگاه آزاد

آزاد  دانشگاه  پذيرش  و  سنجش  مرکز 
که  کرد  اعالم  اطالعيه ای  در  اسالمی 
فرصت انتخاب رشته مجدد برای داوطلبان 
دانشگاه  اين  پزشكی  علوم  رشته های 

فراهم شده است.
دانشگاه  پذيرش  و  سنجش  مركز  اطالعيه  در 
صيانت  و  حفظ  راستای  در  است:  آمده  آزاد 
در  عدالت  رعايت  براي  و  داوطلبان  حقوق  از 
پذيرش دانشجو، پيرو اعالم نتايج نهايی ذخيره 
ماه  مهر   23 در  پزشكی  علوم  گروه  رشته های 
ابالغی وزارت بهداشت،  و عدم تكميل ظرفيت 
درمان و آموزش پزشكی، دانشگاه آزاد اسالمی 
فراهم  رشته  انتخاب  برای  را  مجددی  فرصت 

كرده است.
در  شده  اعالم  ذخيره  داوطلبان  از  دسته  آن 
نسبت  شده  تعيين  مهلت  در  كه  ماه  مهر   11
به تكميل فرم شماره 15 اقدام كرده و در هيچ 
يك از اعالم نتايج قبلی موفق به پذيرش قطعی 
ماه  آبان   7 دوشنبه  روز  از  می توانند  نشده اند، 
)امروز( تا چهارشنبه 9 آبان ماه به سايت ثبت نام 
مراجعه  آزاد  دانشگاه  پذيرش  و  سنجش  مركز 
نتايج  كنند و  اقدام  رشته  انتخاب  به  نسبت  و 
قطعی اين مرحله از انتخاب رشته، پنج شنبه 10 

آبان ماه اعالم خواهد شد.
ارائه شده در  در همين راستا، رشته محل های 
توجه  قابل  تنوع  و  تعدد  لحاظ  به  مرحله  اين 
پذيرش  منظور  به  را  مناسبی  فرصت  و  بوده 
و  می كند  فراهم  قبل  مرحله  ذخيره  داوطلبان 
در واقع اين شيوه، بستری را ايجاد خواهد كرد 
نمره  براساس  بتوانند  داوطلبان  مستعدترين  تا 
تراز آزمون سراسری سال 97 در دانشگاه آزاد 

اسالمی پذيرش و مشغول به تحصيل شوند.

ميزان وام ضروری دانشجويان علوم 
پزشکی اعالم شد

وزارت  دانشجويان  رفاه  صندوق  سوی  از 
)روزانه(  ضروری  وام  ميزان  بهداشت، 
پزشكی  علوم  دانشگاه های  دانشجويان 
سال  برای  مختلف  مقاطع  در  کشور 

تحصيلی جديد اعالم شد.
دانشجويان  برای  )روزانه(  ضروری  وام  ميزان 
دانشگاه های علوم پزشكی كشور مقاطع كاردانی 
و كارشناسی ناپيوسته مبلغ 6 ميليون ريال است 

كه اين وام، يك نوبت در طول سال تحصيلی به 
متقاضيان اعطاء می شود.

برای  روزانه  ضروری  وام  مبلغ  همچنين 
دانشجويان علوم پزشكی برای مقاطع كارشناسی 
پيوسته و كارشناسی ارشد ناپيوسته، همانند سال 
گذشته، 6 ميليون ريال است. ضمناً ميزان وام 
ضروری )روزانه( برای دانشجويان علوم پزشكی 
در مقاطع كارشناسی پيوسته و كارشناسی ارشد 
ناپيوسته 6 ميليون ريال است كه اين نوع وام 
متقاضيان  به  تحصيلی  سال  در  نوبت  يك  نيز 

اعطاء خواهد شد.
وزارت  دانشجويان  رفاه  صندوق  اعالم  براساس 
برای  )روزانه(  ضروری  وام  مبلغ  بهداشت، 
دانشجويان مقطع دكتری عمومی نيز 6 ميليون 
ريال در سال تحصيلی جديد تعيين شده است.

دانشجويان  برای  )روزانه(  ضروری  وام  ميزان 
و   )ph.d( پژوهشی تخصصی  دكتری  مقاطع 
ريال  ميليون   10 مبلغ  )دستياران(  تخصص 
است كه سال تحصيلی گذشته نيز همين مبلغ 

بوده است.
برای  )روزانه(  تحصيلی  وام  ميزان  همچنين 
پزشكی،  علوم  دانشگاه های  متأهل  دانشجويان 
 500 و  ميليون  يك  ماهانه  گذشته  سال  كه 
هزار ريال )150 هزار تومان( بوده است، امسال 
درصدی  صد  رشد  با  جديد  تحصيلی  سال  در 
تومان(  هزار   300 ( ريال  ميليون   3 ماهانه  به 

رسيده است.
دانشجويان  برای  تحصيلی  وام  ميزان  ضمناً 
مجرد دانشگاه های علوم پزشكی كشور )روزانه( 
سال  كه  وام  اين  است.  بوده  همراه  افزايش  با 
دانشجويان  برای  ماهيانه  سرانه  صورت  به   96
تومان  هزار  معادل 90  ريال،  هزار  مجرد 900 
بوده است، در سال 97 به يك ميليون و 300 

هزار ريال )130 هزار تومان( رسيده است.
رفاه  صندوق  اعالم  اساس  بر  همچنين 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  دانشجويان 
)روزانه(  مجردی  مسكن  وام  ميزان  پزشكی، 
به  پزشكی در سال 97  علوم  دانشجويان  برای 
 250 و  ميليون  يك  به  ماهيانه  سرانه  صورت 

هزار ريال رسيده است.
)روزانه(  متأهلی  مسكن  وام  ميزان  ضمناً 
دانشجويان دانشگاه های علوم پزشكی كشور در 
ماهيانه  سرانه  صورت  به  جديد  تحصيلی  سال 
يافته  افزايش  ريال  هزار  و 600  ميليون  دو  به 
اين  است كه نسبت به سال تحصيلی گذشته، 

وام رشدی صد در صدی داشته است.
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چندبرابرظرفيت  معرفي شدگان  نظر  بدين  وسيله    ،97/7/18 مورخ  اطالعيه  پيرو 
و  دانشگاه ها  ورزشي  مربي گري  و  ورزشي  علوم  نيمه متمركز  تحصيلي  رشته  هاي 
و  فرهنگيان  دانشگاه  پرديس هاي  بدني  تربيت  آموزش  و  عالي  آموزش  مؤسسات 

موسيقي نظامي در آزمون سراسري سال 1397 را به  نكات زير معطوف  مي دارد: 
1- كليه معرفي شدگان بايد طبق برنامه  زماني مندرج در اين اطالعيه اقدام نمايند. 
2- به همراه داشتن اصل شناسنامه يا كارت ملي براي كل داوطلبان در روز آزمون 

الزامي است.
3- با توجه به اينكه معرفي شدگان رشته هاي نيمه متمركز نيازي به انتخاب رشته 
مجدد نداشته و براساس اولويت بندي رشته هاي خود در فرم انتخاب رشته گزينش 
خواهند شد، لذا چنانچه قباًل در رشته متمركز پذيرفته  شده باشند، در صورتي كه 
براي  انجام  مراحل  مختلف  مصاحبه، معاينه يا آزمون عملي رشته  نيمه متمركز اعالم 
شده ، مراجعه  نموده و در نهايت به عنوان پذيرفته شده  نهايي  هر يك از رشته هاي 
تحصيلي  نيمه  متمركز اعالم  قبولي شوند، مطابق ضوابط قبولي  قبلي آنان  در رشته  
ادامه  و  ثبت نام  نيمه متمركز  قبولي  رشته  در  بايد  منحصراً  و  مي گردد  لغو  متمركز 
تحصيل دهند. بديهي است كه امکان بازگشت و ادامه تحصيل اين قبيل از 

پذيرفته شدگان در رشته قبولي متمركز ميسر نيست. 
4- آزمون  عملي رشته  هاي تحصيلي نيمه متمركز علوم ورزشي، مربي گري ورزشي 
و آموزش تربيت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي قابل تمديد، 
و تحت هيچ شرايطي  داوطلبي  براي هيچ  انفرادي  به صورت  آن  برگزاري  يا  تكرار 

نيست.
ورزشي  علوم  نيمه متمركز  تحصيلي  رشته  هاي  عملي  آزمون  در  كارت شركت   -5
بدني  تربيت  آموزش  و  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  ورزشي  مربي گري  و 
پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي در حوزهاي برگزاري آزمون عملي 
تحويل داوطلبان خواهد شد. داوطلبان معرفي شده رشته  هاي تحصيلي نيمه متمركز 
علوم ورزشي و مربي گري ورزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و آموزش تربيت 
بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان، الزم  است  كه با همراه داشتن لباس  و كفش  

ورزشي،  منحصراً در روزهاي تعيين  شده  در حوزه برگزاري حضور يابند. بديهي  است  
كه در صورت   نداشتن  شناسنامه يا کارت ملي، از داوطلب  مراحل معاينات و 

آزمون  عملي  و مصاحبه  به  عمل  نخواهد آمد. 
يادآوري مهم : معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته  هاي تحصيلي نيمه متمركز 
علوم ورزشي، مربي گري ورزشي و آموزش تربيت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان 
ريوي  و  قلبي  از سالمت  بخصوص  و  بوده  برخوردار  كامل جسماني  از سالمت  بايد 
و  دانشگاه ها  عملي   آزمون   براي تست هاي  را  آمادگي هاي الزم  و  داشته  يقين  خود 
مؤسسات آموزش عالي داشته  باشند. با توجه به اينکه در محل حوزه برگزاري 
وزارت  بدني  تربيت  پژوهشگاه  نظارت  با  پزشکي  معاينات  عملي  آزمون 
علوم، تحقيقات و فناوري انجام خواهد شد، نيازي به همراه داشتن گواهي 

سالمت و ارائه گواهي تندرستي براي داوطلبان نيست. 
وابسته  فرهنگيان  دانشگاه  پرديس هاي  ظرفيت  چندبرابر  معرفي شدگان  كليه   -6
به وزارت آموزش و پرورش، عالوه بر شركت در آزمون عملي، بايد طبق اطالعيه اي 
مرحله  در  فرهنگيان  دانشگاه  تحصيلي  هاي  رشته  شدگان  معرفي  درخصوص  كه 
 97/9/6 مورخ  سه شنبه  روز  در   1397 سال  سراسري  آزمون  ظرفيت  تكميل 
از سوي اين سازمان اعالم مي  گردد، براي شركت در مصاحبه تخصصي و بررسي 
صالحيت هاي عمومي كه در دو قسمت مجزا توسط آموزش و پرورش برگزار خواهد 
شد شركت نمايند؛ در غير اين صورت، عدم شركت آنان به منزله انصراف فرد از ادامه 
گزينش تلقي مي گردد؛ به عبارتي، كليه داوطلبان بايد حائز شرايط مصاحبه و بررسي 
صالحيت هاي عمومي بوده تا در گزينش نهايي كه براساس ضوابط اين سازمان در 

بهمن ماه انجام مي گردد، باشند.
7- معرفي شدگان رشته هاي  نيمه متمركز دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي و پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان وابسته به وزارت آموزش و پرورش، در صورتي 
نهايي در دوره فوق  نموده و در رديف پذيرفته شدگان  آزمون عملي شركت  كه در 
قرار بگيرند، حق ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1398 را نخواهند داشت.
فوق الذكر  رشته هاي  ظرفيت  چندبرابر  معرفي شدگان  رديف  در  كه  داوطلباني   -8

اطالعيه سازمان  سنجش آموزش  كشور درخصوص :

 نحوه توزيع كارت،  تعيين زمان و مکان برگزاري 
نيمه متمركز  تحصيلي  رشته هاي   عملي  آزمون 
علوم ورزشي و مربي گري ورزشي دانشگاه ها و 
بدني  تربيت  آموزش  و  عالي  آموزش  مؤسسات 
پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و موسيقي نظامي 

در آزمون سراسري سال 1397
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بوده و نسبت به پرداخت هزينه آزمون عملي در موعد مقرر اقدام ننموده اند، درصورت تمايل براي شركت در آزمون عملي، مي توانند به منظور بررسي وضعيت خود 
با به همراه داشتن دو قطعه عكس و كارت شناسايي معتبر مطابق جدول ذيل به محل برگزاري آزمون و به نماينده سازمان سنجش مستقر در شهرستان برگزاري، مراجعه 

نمايند.
9- آزمون عملي  براي كليه  معرفي شدگان  )خانم ها( در روز پنجشنبه مورخ 97/9/1 و )آقايان( در روز جمعه مورخ 97/9/2 برگزار مي گردد. 

10- كليه معرفي  شدگان بايد فقط  براساس برنامه زماني طبق استان محل اقامت مندرج در جدول ذيل در آزمون عملي شركت نمايند. 
11- معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت هر يك از رشته هاي  تحصيلي نيمه متمركز علوم ورزشي، مربي گري ورزشي و آموزش تربيت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان، 
بايد، عالوه بر مبلغ واريزي براي هزينه آزمون عملي )موضوع پرداخت 250/000 ريال در اطالعيه مورخ 97/7/18(، بابت انجام معاينه پزشكي و تست هاي 
سالمت و تندرستي مبلغ 300/000 )سيصد هزار(ريال به شماره حساب 4001022603001582 يا به شماره شبا IR  760100004001022603001582شناسه 
واريزي 385022674140107005100300340006  نزد بانك مركزي به نام درآمد اختصاصي پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي قابل واريز در كليه شعبات 
بانك ها )تكميل فرم سانتا( واريز نموده و از ساعت 8:00 صبح به حوزه هاي برگزاري محل آزمون عملي به شرح جدول ذيل مراجعه نمايند. همچنين الزم است كه عبارت 
»بابت معاينه پزشكي و تست هاي سالمت و تندرستي« روي اصل فيش واريزي مبلغ 300/000 )سيصد هزار( ريال درج شود و معرفي شدگان، آن را در روز آزمون 

تحويل حوزه آزمون عملي نمايند.

آدرس محل انجام معاينه پزشکي و آزمون عملي در رشته علوم   ورزشي، مربي گري ورزشي   و آموزش تربيت بدني پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان

تذكر مهم: به همراه داشتن يك قطعه عكس 4×3، لباس  و كفش  ورزشي ، اصل شناسنامه يا كارت ملي و اصل فيش هزينه تست هاي سالمت و تندرستي و انجام معاينه 
پزشكي به مبلغ 300/000 )سيصد  هزار( ريال در زمان آزمون عملي، ضروري است؛ در غير اين صورت، از داوطلب  آزمون  عملي  به  عمل  نخواهد آمد.

12- معرفي شدگان  رشته       تحصيلي موسيقي نظامي )كد 18610(  دانشگاه هنر )محل تحصيل پرديس كرج( _  بورسيه ارتش جمهوري اسالمي ايران
كليه داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي شده چند برابر ظرفيت  رشته       تحصيلي موسيقي نظامي )كد 18610(  دانشگاه هنر )محل تحصيل پرديس كرج( – بورسيه 
ارتش جمهموري اسالمي ايران اعالم شده است و هزينه انجام آزمون عملي را در زمان مقرر پرداخت نموده اند، ضرورت دارد كه برای شركت در آزمون عملی، با همراه داشتن 
يك قطعه عكس 4×3 و اصل شناسنامه يا كارت ملي، در روز جمعه مورخ 97/9/2 رأس ساعت 8:00 صبح )براي تعيين نوبت(، دريافت كارت و شركت در آزمون عملي، 

به آدرس: تهران - خيابان كريم خان زند- بين استاد نجات اللهي و سپهبد قرني - پالك 204- سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه نمايند. 
نحوه برگزاري آزمون موسيقي نظامي: تسلط الزم به يكي از سازهاي بادي، چوبي يا بادي - برنجي، اركسترهاي سمفونيك )به استثناي سازهاي ضربي يا كوبه اي( و 

نيز تسلط به سرايش و شنوايي. همراه داشتن ساز تخصصي از سوي داوطلبان ضروري است.
 داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در سايت اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مطرح نموده يا با  شماره  تلفن:  

42163  )پيش شماره 021( تماس حاصل نمايند.
روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  كشور
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بـا توجه به درخواسـت دانشـگاه جامع علمـي -  كاربردي مبني بـر تكميل ظرفيت 
پذيـرش برخي از رشـته هاي تحصيلي در پذيرش دوره  مهندسـی فناوری و كارشناسـی 
حرفـه اي »ناپيوسـته« نظـام آموزش مهارتي دانشـگاه جامـع علمي -   كاربـردي مهر ماه  
سـال 1397، بدين وسـيله بـه اطالع كليـه داوطلبان عالقه مند به تحصيل در رشـته هاي 
تحصيلـي مراكـز و واحدهاي آموزشـي دانشـگاه فوق )اعـم از داوطلباني كـه در پذيرش 
دوره مذكـور ثبت نـام نمـوده يـا ننموده انـد( مي رسـاند كـه بـراي ثبت نام در رشـته هاي 
تحصيلـي متناسـب با مـدرك كارداني )فوق ديپلـم( خود مي توانند بـا مراجعه به لينك 
جسـت و جوي عنوان مراكز و واحدهاي آموزشـي تحت پوشـش دانشـگاه جامع علمي –  
كاربـردي و كدرشـته منـدرج در پايـگاه اطـالع رسـاني اين سـازمان و همچنيـن پايگاه 
www.edu.uast.ac.ir   :اطالع رسـاني دانشـگاه جامع  علمـي  –   كاربردي بـه نشـاني
از رشـته هاي پذيرنـده دانشـجو در ايـن مرحلـه اطالع حاصل نمـوده و با همراه داشـتن 
مـدارك ذيـل و بـا توجه به مـوارد مربوط، از تاريـخ 97/7/30  لغايـت 97/8/15 به مراكز 

و واحدهـاي آموزشـي محـل پذيرش رشـته مورد تقاضـا مراجعه نمايند.
 1 - كليـه متقاضيـان بايـد حداكثـر تـا تاريـخ 1397/6/31 داراي مـدرك كاردانـي 

)فوق ديپلم( باشند. 
تبصـره: در صورتـي كـه تشـكيل كالس از سـوي مؤسسـه محـل تحصيـل بـراي 
نيمسـال دوم سـال 1397 باشـد، ثبت نـام از داوطلبانـي كه تـا تاريـخ 97/11/30 مدرك 
تحصيلـي كاردانـي )فـوق ديپلم( خـود را اخذ مي نمايند، به صورت مشـروط و با شـروع 

تحصيـل از بهمن مـاه 97 پـس از اخـذ و ارائـه مـدرك مربـوط بالمانع اسـت. 
2 - كليـه داوطلبـان بايـد در زمان ثبت نـام از طريق مراكز و واحدهاي آموزشـي مربوط، 
بابـت هزينه ثبت نام نسـبت بـه پرداخت مبلغ 270/000 )دويسـت و هفتاد هـزار( ريال 

از طريق سيسـتم پرداخت الكترونيكي در سـايت سـازمان اقدام نمايند.
3 - هر داوطلب منحصراً مجاز اسـت كه يكي از كدرشـته محل هاي مربوط را متناسـب 
بـا مـدرك کارداني )فـوق ديپلم( خود كـه در جـدول شـماره 3 دفترچـه راهنماي 

ثبت نام و شـركت در پذيرش دوره فوق مشـخص شـده اسـت، انتخاب نمايد. 
4 - هـر داوطلـب مي توانـد صرفـاً متقاضي يك كدرشـته محل از يك گروه آموزشـي در 
يـك مركـز يـا واحد آموزشـي باشـد. بديهي اسـت كه در صـورت ثبت نـام داوطلب 
در دو كدرشـته يـا در دو مؤسسـه، اطالعـات وي از بانك اطالعات پذيرفته شـدگان 
يكـي از مؤسسـات بـر اسـاس ضوابـط اين سـازمان حـذف خواهد شـد و هيچ گونه 

اعتراضـي در ايـن خصوص پذيرفته نخواهد شـد.
5 - بـا توجـه بـه اينكه منحصراً يك بار اجـازه ويرايش در درج اطالعـات متقاضيان داده 
خواهـد شـد، لذا ضـرورت دارد كـه داوطلبان در انتخاب گروه آموزشـي، كد رشـته محل 

و مركـز مربـوط  دقت الزم را بـه عمل آورند.

6 - پـس از پايـان مهلـت مقـرر در ايـن اطالعيـه، مراكز، مجـاز به ثبت نـام از متقاضيان 
نخواهنـد بـود و هيـچ اقدامي از سـوي اين سـازمان بـراي متقاضيانـي كه بعـد از تاريخ 

تعييـن شـده مراجعـه نمايند نيز صـورت نخواهـد پذيرفت.
7 - چنانچـه متقاضـي قبـاًل در رديـف پذيرفته شـدگان نهايـي پذيرش دوره  مهندسـی 
فناوری و كارشناسـی حرفه اي »ناپيوسـته« نظام آموزش مهارتي دانشـگاه جامع علمي -

   كاربـردي مهـر مـاه سـال 1397 )مرحلـه شـهريور مـاه( قرار گرفتـه باشـد و در مرحله 
تكميـل ظرفيـت )همين مرحلـه( بـراي ادامه تحصيل در يكـي از مراكز ثبت نـام نمايد، 

قبولـي قبلي وي در شـهريورماه سـال 1397، لغو خواهد شـد. 
8 - كليـه متقاضيـان »مـرد« بايـد در زمان ثبت نام و شـركت در اين مرحلـه از پذيرش 

دانشـجو، از نظـر نظـام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشـته باشـند.
9 - پـس از انجـام ثبت نـام، افـراد بـه عنـوان پذيرفتـه شـده مشـروط )در مؤسسـه اي 
كـه بـه آن مراجعـه نموده انـد( تلقـي مي شـوند و شـروع بـه تحصيل آنـان )بجـز موارد 
تبصـره بنـد 1 فـوق( تا زمـان تأييد نهايي اين سـازمان به صـورت مشـروط و همزمان با 

پذيرفته شـدگان شـهريور مـاه خواهـد بود.

مدارك الزم براي ثبت نام:
1- شـش قطعه عكس همانند پرسـنلی پشـت سـفيد تمام رخ 4×3 تهيه شـده در سال 

جاري.
2- يك برگ تصوير شناسنامه و اصل آن براي مطابقت.
3- يك برگ تصوير كارت ملي و اصل آن براي مطابقت.

4- اصـل مـدرك فـوق ديپلـم يـا كاردانـی دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالـی مورد 
تأييـد شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی يـا وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوری، وزارت 
بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـكی يـا مدرك كاردانی پيوسـته آموزشـكده های فنی و 

حرفـه ای وزارت آمـوزش و پـرورش بـه انضمـام يـك برگ تصويـر آن.
5- مدركـي كـه وضعيت نظـام وظيفه داوطلبـان را با توجه به بنـد 3-2 مقررات وظيفه 
عمومـي منـدرج در صفحـه  4 و 5 دفترچـه راهنمـاي پذيـرش مذكـور مشـخص نمايد 

)براي بـرادران(.
بخـش  بـا  را  خـود  سـؤاالت  مي تواننـد  گرامـي  داوطلبـان  ضمنـاً 
 پاسـخگويي اينترنتـي پايـگاه اطالع رسـاني سـازمان سـنجش به نشـاني:

 www.sanjesh.org يـا بـا شـماره  تلفن گويـاي : 42163 )کـد 021( در ميان 
بگذارنـد و از مراجعـه حضـوري به اين سـازمان خـودداري فرمايند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 تکميل ظرفيت پذيرش كدرشته  محل هاي پذيرش 
دوره  مهندسی فناوری و  كارشناسی حرفه اي 

 »ناپيوسته« نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع
ـ كاربردي مهر ماه 1397 علمي 
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با توجه به درخواست دانشگاه جامع علمي -  كاربردي مبني بر تكميل ظرفيت پذيرش برخي 
از رشته هاي تحصيلي در پذيرش دوره هاي كارداني فني و كارداني حرفه اي نظام آموزش 
مهارتي مهر ماه سال 1397، بدين وسيله به اطالع كليه داوطلبان عالقه مند به تحصيل در 
رشته هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه فوق )اعم از داوطلباني كه در پذيرش 
دوره مذكورثبت نام نموده يا ننموده اند( مي رساند كه براي ثبت نام در رشته هاي تحصيلي 
متناسب با مدرك ديپلم خود مي توانند با مراجعه به لينك جست و جوي عنوان مراكز و 
واحدهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه جامع علمي  -  كاربردي و كدرشته مندرج در پايگاه 
اطالع رساني اين سازمان و همچنين پايگاه اطالع رساني دانشگاه جامع  علمي -  كاربردي به 
نشاني:   www.edu.uast.ac.ir  از رشته هاي پذيرنده دانشجو در اين مرحله اطالع حاصل 
نموده و با همراه داشتن مدارك ذيل و با توجه به موارد مربوط، از تاريخ 97/7/30 لغايت 

97/8/15 به مراكز و واحدهاي آموزشي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.
1 - كليه متقاضيان بايد حداكثر تا تاريخ 1397/6/31 داراي مدرك ديپلم نظام جديد )فني 
و حرفه اي، كار دانش و نظري( يا  ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه )چهارساله يا شش 

ساله دبيرستان يا هنرستان( باشند.
تبصره: در صورتي كه تشكيل كالس از سوي مؤسسه محل تحصيل براي نيم سال دوم سال 
1397 باشد، ثبت نام از داوطلباني كه تا پايان نيمسال اول و دي ماه سال 1397 مدرك 
تحصيلي ديپلم خود را اخذ مي نمايند، به صورت مشروط و با شروع تحصيل از بهمن ماه 97 

پس از اخذ و ارائه مدرك مربوط، بالمانع است. 
2 - كليه داوطلبان بايد در زمان ثبت نام از طريق مراكز و واحدهاي آموزشي مربوط، بابت 
هزينه ثبت نام نسبت به پرداخت مبلغ 220/000 )دويست و بيست هزار( ريال از طريق 

سيستم پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان اقدام نمايند.
3 - هر داوطلب منحصراً مجاز است كه يكي از كدرشته محل هاي مربوط را متناسب با 
مدرك ديپلم خود كه در جدول شماره 3 دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در پذيرش 

دوره فوق مشخص شده است انتخاب نمايد. 
4 - هر داوطلب مي تواند صرفاً متقاضي يك كدرشته محل از يك گروه آموزشي در يك مركز 
يا واحد آموزشي باشد. بديهي است که در صورت ثبت نام داوطلب در دو کدرشته يا 
در دو مؤسسه، اطالعات وي از بانك اطالعات پذيرفته شدگان يكي از مؤسسات 
بر اساس ضوابط اين سازمان حذف شده و هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص 

پذيرفته نخواهد شد.
5 - با توجه به اينكه منحصراً يك بار اجازه ويرايش در درج اطالعات متقاضيان داده خواهد 
شد، لذا ضرورت دارد كه داوطلبان در انتخاب گروه آموزشي، كد رشته محل و مركز مربوط ، 

دقت الزم را به عمل آورند.

6 - پس از پايان مهلت مقرر در اين اطالعيه، مراكز، مجاز به ثبت نام از متقاضيان نخواهند 
بود و هيچ اقدامي از سوي اين سازمان براي متقاضياني كه بعد از تاريخ تعيين شده مراجعه 

نمايند نيز صورت نخواهد پذيرفت.
7 - چنانچه متقاضي قباًل در رديف پذيرفته شدگان نهايي پذيرش دوره هاي كارداني فني و 
كارداني حرفه اي نظام آموزش مهارتي  مهر ماه سال 1397 )مرحله شهريور ماه( قرار گرفته 
باشد و در مرحله تكميل ظرفيت )همين مرحله( براي ادامه تحصيل در يكي از مراكز ثبت نام 

نمايد، قبولي قبلي وي در شهريورماه سال 1397، لغو خواهد شد. 
8 - كليه متقاضيان»مرد« بايد در زمان ثبت نام و شركت در اين مرحله از پذيرش دانشجو، 

از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.
9 - پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط )در مؤسسه اي كه به آن مراجعه 
نموده اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصيل آنان )بجز موارد تبصره بند 1 فوق( تا زمان تأييد 

نهايي اين سازمان به  صورت مشروط و همزمان با پذيرفته شدگان شهريور ماه خواهد بود.
مدارك الزم براي ثبت نام:

1 - شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده در سال جاري.
2 - تصوير شناسنامه و اصل آن براي مطابقت.
3 - تصوير كارت ملي و اصل آن براي مطابقت.

4 - اصل ديپلم كامل متوسطه يا گواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر 
و امضاي رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يك برگ تصوير آن.

5 - اصل مدرك ديپلم نظام جديد آموزش متوسطه يا گواهي پايان دوره سه ساله نظام 
جديد با مهر و امضاي رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصيل به انضمام يك 

برگ تصوير آن.
6 - اصل فرم تأييديه معدل براي فارغ التحصيالني كه تاكنون گواهينامه پايان تحصيالت 

براي آنان صادر نشده است.
7 - گواهي اشتغال به كار با امضا و مهر باالترين مقام مسؤول، آخرين فيش حقوقي و آخرين 

حكم كارگزيني يا قرارداد معتبر انجام كار )براي پذيرفته شدگان شاغل(.
8 - مدركي كه وضعيت نظام وظيفه داوطلبان مرد را با توجه به بند 2-3 مقررات وظيفه 

عمومي مندرج در صفحات 3 و 4 دفترچه راهنماي پذيرش مشخص نمايد.
ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي 
پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org يا با شماره  
اين  به  مراجعه حضوري  از  و  بگذارند  ميان  در  )کد 021(  گوياي : 42163  تلفن 

سازمان خودداري فرمايند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 تکميل ظرفيت پذيرش دوره هاي كارداني فني و 
كارداني حرفه اي نظام آموزش مهارتي  دانشگاه 

جامع علمي - كاربردي مهر ماه سال 1397
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چه تستی بزنيم؟ 

اين روزها كتاب های كمك آموزشی، به ويژه كتاب های 

كافی  هستند.  كشور  كتاب های  پرتيراژترين  تست، 

است سری به ميدان انقالب اسالمی شهر تهران بزنيد 

افرادی  كتابفروشی ها،  مشتريان  بيشتر  كه  ببينيد  تا 

مقاطع مختلف  برای  دنبال كتاب تست  به  هستند كه 

متفاوت  و  متعدد  های  آزمون  در  موفقيت  و  تحصيلی 

می گردند. در اين ميان به جرأت می توان گفت كه تعداد 

كتاب های تست برای داوطلبان آزمون سراسری، گوی 

سبقت را از ساير آزمون ها ربوده است.

كه  است  شده  باعث  تستی  كتاب های  تنوع  و  تعدد 

بسياری از داوطلبان در انتخاب كتاب تست مناسب سر 

در گم شوند و ندانند كه چه كتاب تستی می تواند آنها 

را برای آزمون سراسری آماده سازد. 

ما معتقديم كه تست های آزمون های سراسری سال های 

گذشته، بهترين تست ها برای داوطلبان آزمون سراسری 

است؛ زيرا از سوي خود طراحان سؤال های آزمون های 

سراسری طرح شده است و داوطلب می تواند با آرامش 

آزمون  سطح  در  كه  بسنجد  را  خود  تستی  با  خاطر، 

كتاب های  مؤلفان  اوقات  گاهی  چون  است؛  سراسری 

آزمون  از  دشوارتر  بسيار  سؤال هايشان  سطح  تست، 

به  شباهتی  سؤال هايشان  اصاًل  يا  است  سراسری 

شدن  گمراه  باعث  و  ندارد  سراسری  آزمون  سؤال های 

مؤلفان  اوقات  گاهی  مثال،  برای  می شود؛  داوطلب 

كتاب های تست از مباحثی تست طراحی می كنند كه 

خارج از كتاب درسی يا فراتر از آن است و داوطلب را به 

چالش هايی می كشند كه اصاًل ضرورتی ندارد. 

البته امسال كتاب های داوطلبان نظام جديد  در برخی 

از درس ها تغيير كرده است و آنها نمی توانند از تست های 

بهره  خوبی  به  گذشته  سال های  سراسری  آزمون های 

كه  می كنيم  توصيه  داوطلبان  از  دسته  اين  به  ببرند. 

آزمون  تست های  از  قديم،  نظام  با  مرتبط  مباحث  در 

به  مرتبط،  غير  مباحث  در  و  كنند  استفاده  سراسری 

مجّرب  دبيران  سوي  از  كه  بروند  تست هايی  سراغ 

آموزش و پرورش در حيطۀ كتاب ها درسی تأليف شده 

است. 

آغاز  در  كه  است  بهتر  نيز  كلّی  اصل  يك  عنوان  به 

را  مطلب  ذهنتان  تا  باشد  كم  تست ها  تنوع  يادگيری، 

زودتر جمع و جور كند. درگير شدن با تست های متنوع، 

يادگيری شما را كندتر و طبقه بندی مطالب را دشوارتر 

می كند. تست های آزمون های سراسری گذشته، بهترين 

است. شما می توانيد پس  برای شروع تست زنی  گزينه 

به  آنها،  بر  افتادن كليات مطالب و كسب تسلط  از جا 

ويژه هنگام دوره كردن، از تست های بيشتر و متنوع تری 

استفاده كنيد؛ اما در نهايت بايد اصل را روی تست های 

در  حتی  و  دهيد،  قرار  گذشته  سراسری  آزمون های 

دوره های مختلف مطالعاتی، به جای يك بار، چندين بار 

اين تست ها را حل كنيد.

چه مقدار تست بزنيم؟ 

و  است  مطالعه  از  كليدی  و  مهم  مرحله ای  تست زنی، 

از همين حاال خودآزمايي را جدی بگيريد
)قسمت آخر(
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تمام شدنی نيست؛ بنابراين، هم بعد از مطالعۀ تشريحی 

هر درس تعدادی تست بزنيد و هم بعد از اينكه كاماًل 

به درس مسلّط شديد، برای به خاطر داشتن مطالب و 

كسب مهارت، دقت و سرعت بيشتر، تست بزنيد. حل 

تست های مختلف و دسته بندی شده، باعث می شود هم 

شما ديد طراحانه ای پيدا كنيد و همين طور به دفعات 

طور  به  را  خود  دانسته های  آزمونی،  هر  از  قبل  مكرر، 

دقيق و خوب محك بزنيد.

دربارۀ اينكه بايد چه مقدار تست دروس اختصاصی و چه 

نظرات  زد،  مقدار تست دروس عمومی 

می گويند  عده ای  دارد.  وجود  متفاوتی 

پاييز و زمستان بايد بيشتر برای دروس 

تخصصی وقت گذاشت و تست زد و بعد 

عمومی  دروس  به  نوروز  تعطيالت  از 

پرداخت؛ يا معتقدند كه بايد 60 درصد 

تست ها به دروس اختصاصی تعلق داشته 

باشد و 40 درصد از تست ها متعلق به 

معتقديم  ما  اما  باشد؛  عمومی  دروس 

به  برای تست زنی  اينكه الزم است  هر داوطلب، ضمن 

ضريب هر درس در آزمون سراسری توجه كند، بايد به 

توانمندی خود نيز توجه داشته باشد. بی شك داوطلبی 

كه در يك درس ضعف بيشتری دارد، بايد وقت بيشتری 

را نيز به آن درس اختصاص دهد و برای تسلط بر درس 

مورد نظر، تست های بيشتری بزند. 

را  عيد  از  قبل  زماني  فرصت هاي  بايد  داوطلبان  اينكه 

به دروس اختصاصی و بعد از آن را به دروس عمومی 

و  قوی  داوطلبان  مناسب  بيشتر  دهند،  اختصاص 

وقت  عيد،  از  بعد  می توانند  كه  افرادی  است؛  توانمند 

قابل توجهی را به دروس عمومی اختصاص دهند و در 

ضمن در دروس عمومی ضعف يا نخوانده ندارند و فقط 

بيشتری  تسلط  درس ها  اين  تست زنی  در  می خواهند 

بخشی  هنوز  عيد  از  بعد  كه  داوطلبانی  اما  كنند؛  پيدا 

نمی توانند  نخوانده اند،  را  خود  اختصاصی  دروس  از 

به  و  دهند  اختصاص  عمومی  دروس  به  را  الزم  وقت 

قول معروف، از اينجا مانده و از آنجا رانده خواهند شد. 

برای همه  منطقی  برنامه  يك  با  امروز،  از همين  پس، 

دروستان وقت بگذاريد و تست بزنيد و البته در برنامه 

خود، ضرايب دروس و ضعف های خود را نيز لحاظ كنيد. 

كتاب  چند  خود  درس  هر  برای  اگر  اينكه  ديگر  نكتۀ 

آنها  و  بزنيد  را جمع  تعداد تست ها  تست داريد، حتماً 

و  خوانی  پراكنده  از  تا  كنيد  تقسيم  هفته  طول  در  را 

و  كنيد  كتابی جلوگيری  هر  به  زدن  نوك  اصطالح  به 

مطالب را به صورت منظم و به تدريج فرا بگيريد.

در ضمن، وقتی به مطلبی مسلط هستيد يا وقت كافی 

شما  كنيد.  رها  را  مشابه  و  تكراری  تست های  نداريد، 

می توانيد تست ها را به دسته های 20 يا 30 تايی تقسيم 

كنيد و پس از حل هر دسته به آنها نمره دهيد. اگر به 

متوقف  را  زدن  تست  رسيديد،  درصد  تا 90   85 نمره 

كنيد و به سراغ موضوع ديگری برويد؛ زيرا اين نمرات به 

شما پيام می دهند كه مطلب را ياد گرفته ايد و می توانيد 

سراغ درس ديگری برويد، و در صورتی كه وقت اضافه 

داشتيد در برهۀ زمانی ديگر برای درس و مبحث مورد 

با  باشيد كه مبادا  توجه داشته  بزنيد. ضمناً  نظر تست 

پركاری تستی در يك درس، پيشرفت خود را در ساير 

درس ها كند كنيد! 

همچنين اگر حجم تست ها زياد است، می توانيد آنها را 

به دسته های زوج يا فرد تقسيم كرده و شماره های زوج 

يا فرد را حل كنيد و در فرصت های مناسب آينده، به 

ويژه در دوره ها، به سراغ تست های باقی مانده برويد.

توجه داشته باشيد كه اگر در درسی قوی هستيد بايد 

در  را  قوت  نقطه  اين  بتوانيد  تا  كنيد  كار  تست  زياد 

جلسۀ  كنكور هم پر رنگ تر كنيد، و در دروس ديگري 

كه ضعيف هستيد نيز با توجه به اهميت و ضريب آن 

توجه  بگذاريد.  تست زنی  سهميه  بايد  كنكور  در  درس 

داشته  هم  بااليی  مطالعۀ  ساعات  شما  اگر  كه  كنيد 

باشيد، ولی زياد تست كار نكنيد، مباحث درسی به طور 

راحتی  به  و  شد  نخواهند  يادآوری  شما  براي  تكنيكی 

می توانيد  داد.  خواهيد  دست  از  را  سراسري  آزمون 

تست های مباحث تحليلی و مفهومی را به سه قسمت 

از تست ها  اين صورت كه 20 درصد  به  كنيد؛  تقسيم 

اين  در  بزنيد.  درس  با  بهتر  و  بيشتر  آشنايی  برای  را 

ديدن  با  نبايد  و  بگيريد  زمان  كه  نيست  الزم  مرحله 

پاسخ های اشتباه، اعتماد به نفستان را از دست بدهيد. 

از  درصد   50 بعد(  روز  چهار  يا  )سه  بعد  مرحلۀ  در 

نهادينه  و  دوباره  مرور  برای  را  تست ها 

اين  بزنيد. در  شدن مطلب در ذهنتان 

از حل هر تست، بالفاصله  بعد  مرحله، 

بتوانيد  تا  نماييد  بررسي  را  پاسخنامه 

د  خو ت  ها شتـــبا ا به  سرعت  به 

و  ببريد،  پی  تـــست  حل  ر  د

تست ها  ماندۀ  باقی  درصد   30 باالخره 

را )حداقل يك هفتۀ بعد( برای ارزيابی 

خود، با حفظ زمان، حل كنيد تا متوجه 

شويد كه چه اندازه درس را ياد گرفته ايد و بر آن مسلط 

شده ايد و اينكه سرعت شما در تست زنی اكنون مناسب 

است يا خير. 

بايد  گفت  داوطلب  يك  به  نمی توان  اينكه  آخر  سخن 

يا 5000   2000، برای يك درس 200، 500، 1000 

تست بزند؛ زيرا توانمندی های علمی و جسمی داوطلبان 

با يكديگر متفاوت است و هر داوطلب بايد، با توجه به 

بزند،  درس  هر  برای  كه  را  تستی  تعداد  خود،  شرايط 

دبير  از  می تواند  زمينه  اين  در  البته  و  كند،  تعيين 

هر  شما  كه  است  مشخص  بگيرد.  ياری  نيز  درس  هر 

افزايش  در تست زنی  مهارتتان  بزنيد،  بيشتر تست  چه 

تستی،  سؤال های  به  پاسخ  برای  ذهنتان  و  می يابد 

ورزيده تر می شود، اما همان طور كه پيش از اين گفتيم، 

تست زدن حتماً بايد با تحليل و مطالعۀ دقيق پاسخ هاي 

اگر  وگرنه  باشد؛  داشته  فايده  تا  باشد  همراه  تشريحی 

ده ها تست هم بزنيد، بدون آنكه بدانيد چرا به برخی از 

انجام اين كار  از  تست ها پاسخ اشتباه داده ايد، بهره ای 

نخواهيد برد.

بر  تسلط  و كسب  كليات مطالب  افتادن  از جا  شما می توانيد پس 

آنها، به ويژه هنگام دوره كردن، از تست های بيشتر و متنوع تری 

استفاده كنيد؛ اما در نهايت بايد اصل را روی تست های آزمون های 

سراسری گذشته قرار دهيد، و حتی در دوره های مختلف مطالعاتی، 

به جای يک بار، چندين بار اين تست ها را حل كنيد
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تا به حال با داوطلبان و دانش آموزان زيادی برخورد كرده ايم كه با 
به  را به خوبی  باز هم نمی توانند مطالب  وجود مطالعه فراوان، 

پديد  از مهم ترين عوامل  بگيرند. يكی  ياد  و  خاطر سپرده 
تمركز  نداشتن  و  پرتی  حواس  موضوع،  اين  آمدن 

بر  زيادی  عوامل  است.  خواندن  درس  هنگام  در 
حواس پرتی داوطلبان در هنگام مطالعه تأثير 

خواهيم  آنها  به  ادامه  در  ما  كه  دارد 
پرداخت. 

دنبال  به  مي تواند  حواس پرتي 
و  متفاوت  عوامل  بروز 

آيد  به وجود  متعددي 
به  است  ممكن  و 

پديد  خاطر 
ن  مد آ

براي  الزم  سكوت  و  آرامش  عدم  محيط،  زياد  سروصداي  جمله  از  بيروني،  عوامل 
مطالعه، كافي نبودن شرايط محيطي مناسب مثل نور و دماي كافي محل مطالعه، 
مناسب نبودن زمان مطالعه و ... باشد. گاهي اوقات، حواس پرتي فرد، ناشي از 
عوامل دروني اوست. از عوامل دروني متعددي كه وجود دارد، مي توان 
مطالعه،  مورد  مطلب  به  نداشتن  عالقه  و  انگيزه  خيال پردازي،  به 
تناسب نداشتن موضوع مورد مطالعه با توانايي فرد و ... اشاره 
و  تمركز  برهم زننده  عامل شايع  به شش  اينجا  در  كرد. 

نحوه مقابله با آنها اشاره می كنيم:
چند کاري

افرادی كه همزمان چند كار 
شايد  می دهند،  انجام 
كه  كنند  احساس 
ترتيب،  اين  به 
تر  د و ز

چرا هنگام مطالعه تمركز نداريم؟ 

من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است



11 7 آبان ماه 1397  سال بيست و سوم ، شماره  30            

از  به طور همزمان،  كار  انجام چند  هميشه  تقريباً  اما  تمام می كنند؛  را  كارهايشان 
انجام يك كار در يك زمان، بيشتر طول می  كشد. در انجام چند كار با هم، جابجايی 
ميان كارها، باعث هدر رفتن وقت و تمركز نداشتن می شود؛ به عنوان مثال، برخی 
از داوطلبان آزمون سراسري احساس می كنند زمانی كه سريال مورد عالقه خود را 
نگاه می كنند يا غذا می خورند، می توانند مطالعه كنند؛ در اين صورت، آنچه را كه 
مطالعه كرده ايد، كاماًل در ذهن شما باقی نخواهد ماند، و از طرف ديگر، كاری را كه 
به صورت موازی انجام می دهيد وقت بيشتری را از شما خواهد گرفت؛ زيرا به دليل 
تمركز نداشتن، مجبور هستيد كه برای انجام هر دو كار، وقت بيشتری بگذاريد. كليد 
حل مشكل در موارد چند كاری اين است كه به طور گزينشی عمل كنيد؛ برای مثال، 
صحبت كردن با تلفن را به هنگامی واگذار كنيد كه قرار است اتاقتان را مرتب كنيد؛ 
اينكه حواس پرتی  نمود؛ بدون  بهتری خواهيد  استفاده  از وقت خود  ترتيب،  اين  به 

مزاحم شما شود.
2- کسالت و خستگی

توانايی  كننده،  خسته  و  مالل آور  كارهای   انجام 
شما را برای تمركز داشتن هنگام مطالعه كاهش 
داده و شما را در معرض حواس  پرتی قرار می دهد. 
می دهيد،  انجام  را  كسالت بار  كاری  كه  هنگامی 
انجام  از  برايتان، جذاب تر  ديگری  هر چيز  تقريباً 
مطالعه،  داوطلبان،  از  برخی  برای  است.  كار  آن 
و  كننده  خسته  خاص،  دروسی  مطالعه  ويژه  به 
تا  می شود  باعث  موضوع  اين  و  است  كسالت آور 
در زمان مطالعه آن درس ها، حواس پرتی بيشتر 
به سراغشان بيايد. برای حل اين مشكل می توانيد 
به خودتان پاداش های كوچكی بدهيد؛ برای مثال، 
درس،  از  خاصی  فصل  يا  مقدار  مطالعه  از  پس 
خوردن يك قهوه را به عنوان پاداش براي خود در 
نظر بگيريد. همچنين می توانيد زمان هايي را برای 
برنامه ريزی  استراحت در ميان مطالعه برای خود 
مورد  آهنگ های  به  دقيقه  ده  مثال،  برای  كنيد؛ 
بيشتری  آرامش  هم  تا  دهيد  گوش  خود  عالقه 
كسب كنيد و هم از حواس پرتی خود جلوگيری 
كنيد؛ به عالوه، ممكن است درسی را كه می خوانيد 

با مشكل مواجه شويد. در  اينكه در يادگيري مباحث آن  يا  برای شما سخت باشد 
چنين مواردی نيز خستگی به سراغ شما خواهد آمد و باعث حواس پرتی تان خواهد 
شد. برای رفع اين مشكل سعی كنيد از دوستان خود يا معلمانتان كه می توانند درس 
را به خوبی برای شما توضيح دهند، كمك بگيريد. آن وقت خواهيد ديد كه چقدر 

خواندن و ادامه يادگيری، برايتان لذت بخش می شود.
3- افكار مزاحم

افكار مزاحم می تواند تأثيری قوی بر روند مطالعه و تمركز شما داشته باشد. ممكن 
است كه افكار مزاحم مختلفی ذهن يك داوطلب كنكوری را از مطالعه باز دارد: از 
كارهای عقب افتاده گرفته تا زنگ زدن به يك دوست، از پيدا كردن يك جزوه تا 
افكار بد و آزار دهنده ای كه به شما نهيب می زند تالشتان بی فايده است و رقبای شما 

زياد و سرسخت هستند و .... 
يك راه رها شدن از كارهای پيش پا افتاده ای مانند تلفن زدن به يك دوست و مانند 
آن، كه ذهن شما را درگير می كنند،  يادداشت كردن آنهاست. بعد با خود بگوييد كه 
در فرصت مناسب به آنها رسيدگی خواهم كرد؛ اما اگر افكار منفی در خصوص كنكور 
به سراغ شما می آيند و باعث نگرانی، استرس و نااميدی تان مي شوند، سعی كنيد كه 
با اين افكار به صورت جدی مقابله كنيد. اگر دچار استرس هستيد، زمانی را برای 
اين صورت،  در  دهيد؛  اختصاص  اعتماد  مورد  فردی  با  آن  مورد  در  كردن  صحبت 

اگر شنونده ای حمايت كننده و فعال داشته باشيد، به تخليه برخی از تنش هايی كه 
ذهنتان را آزار می دهد، كمك خواهد شد. كار ديگری كه می توانيد انجام دهيد اين 
است كه هر چه سريع تر، وقتی را برای حل اين مسأله اختصاص دهيد؛ زيرا نااميدی و 
استرس، تأثير بسيار مخربی بر انگيزه مطالعاتی شما خواهد گذاشت. با خود رو راست 
باشيد و ببينيد كه چه عاملی باعث نگرانی شما شده است. اگر فكر می كنيد كه در 
مقايسه با رقبايتان كم توان هستيد يا حجم كمی مطالعه كرده ايد، يقين بدانيد اينها 
اصاًل موضوعاتی نيستند كه بتوانند شما را بيازارند و نااميدتان كنند. با خود بگوييد: 
»من به خود و توانايی هايم اعتماد دارم و می دانم كه تمام كائنات دست به دست هم 
خواهند داد تا من موفق و پيروز شوم. من می توانم.« ضمناً هر وقت افكار منفی به 
سراغتان آمد بالفاصله از افكار مثبت برای مقابله با آنها استفاده كنيد. آن گاه خواهيد 

ديد كه كم كم چگونه اين افكار مزاحم محو و نابود خواهند شد.
 4- مزاحمت های الكترونيك

وسايل  و  ابزارها  و  ارتباطات  عصر  ما  دنيای 
برای  را  كار  ابزارها،  اين  گرچه  است.  الكترونيكی 
كه  است  ممكن  اما  است،  كرده  آسان  بسيار  ما 
و  مزاحمت  ايجاد  كنكوری،  داوطلب  يك  برای 
كه  موبايلتان  يا  تلفن  يك  نمايد.  حواس پرتي 
صحبت  برای  را  شما  و  می خورد  زنگ  بی موقع 
كردن طلب می كند، يك پيام كه از دوستی برای 
شما ارسال می شود، و ... ممكن است كه ساعت ها 
باعث  و  كند  مشغول  خود  به  را  شما  ذهن 
داوطلب  يك  عنوان  به  گردد.  پرتی تان  حواس 
باشيد  داشته  توجه  نكته  اين  به  بايد  كنكوری، 
كه امسال، وضعيت شما، خاص است و شما بايد 
تمام تالش خود را صرف كنيد تا به هدفتان نايل 
محدود  و  كم  بسيار  را  خود  مكالمات  پس  آييد؛ 
از  ضمناً  نماييد.  خاص  زمان  و  الزم  مكالمات  به 
دوستان خود بخواهيد تا اگر با شما كاری دارند، 
در  و  برسانند  اطالعتان  به  را  آن  پيام،  ارسال  با 
اين مورد اصاًل دچار رودربايستی نشويد. پيام ها و 
تماس های از دست رفته تان را در زمان استراحت 
آخر شب خود بررسي كنيد و به هر كدام از آنها 
كه خود صالح می دانيد، پاسخ دهيد. يادتان باشد كه اين زندگی شماست و شما بايد 

آن را مديريت كنيد نه دوستانتان! 
اما  كنيد؛  نظر  تلويزيونی صرف  برنامه های  تماشاي  از  می توانيد،  كه  جايی  تا       
وقت  در  هم  آن  و  بيشتر  نه  و  ربع  يك  مدت  به  حداقل  و  روز  طی  در  می توانيد 
استراحت، به برنامه مورد عالقه خود نگاه كنيد. اگر اين زمان برای ديدن آن برنامه 
كافی نبود خالصه و نتيجه آن را از خانواده بپرسيد و برای ديدن آن برنامه به صورت 
كامل، اصرار نداشته باشيد. باز هم بايد به اين نكته توجه كنيد كه امسال، سال مهمی 
برای شماست و موفقيت در كنكور، بايد مهم ترين هدف شما در سال جاري باشد و 
شما برای رسيدن به آن هدف، هر كاری كه می توانيد بايد انجام دهيد تا به خودتان 
بدهكار نباشيد. به اين نكته نيز فكر كنيد كه برنامه های تلويزيونی، معموالً چندين بار 

تكرار می شوند، اما وقت شما هرگز تكرار شدنی نيست.
5- شرايط محيطی مطالعه 

بسياری از داوطلبان واقعاً تصميم می گيرند كه مطالعه كنند و عزم خود را برای يك 
مطالعه بی عيب و نقص نيز جمع می كنند؛ اما در اين ميان، ممكن است كه شرايط 
محيطی، مانع يك مطالعه خوب شود. عوامل محيطی، مانند: مكان مطالعه، نور، دمای 
اتاق، مزاحم های فيزيكی مانند سر و صدا و آمد و شدها، صندلی و ... از جمله اين 
موارد هستند. برای يك مطالعه خوب، مهم است كه شما در مكانی ساكت و خلوت و 

اگر عادت كنيد كه در هنگام حواس پرتی به خود 

هشدار داده و مراقب باشيد، كم كم عادت می كنيد 

كه ذهن خود را پرورش داده و تمركزتان را روی 

تمرين  كنيد.  حفظ  داريد،  ذهن  در  كه  هدفی 

قوی  تدريج  به  شما  ذهن  تا  می شود  باعث  تمركز 

پرتی  حواس  دچار  موضوعی،  هر  با  ديگر  و  شده 

و آشفتگی نشود؛ البته بايد توجه داشته باشيد كه 

انجام اين كار، نياز به زمان و تمرين دارد و شما 

نگرفتن  جواب  و  كردن  تمرين  بار  چند  با  نبايد 

نااميد شويد 
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دور از سر و صدا مطالعه كنيد؛ البته برخی از داوطلبان به مطالعه در فضاهای شلوغ 
نيز عادت دارند. با اين همه، مطمئن باشيد كه مطالعه در يك محيط آرام، تمركز و 
يادگيری شما را بيشتر می كند. اگر واقعاً در خانه امكان فراهم آوردن چنين شرايطی 
برای برخی از شما داوطلبان عزيز نيست از كتابخانه استفاده كنيد. بعضی از داوطلبان 
عالقه دارند كه در روی تخت يا به شكل قدم زدن مطالعه كنند. اگر از جمله اين 
اگر  اما  را تمرين كنيد؛  از داوطلبان هستيد، سعی كنيد كه نشسته خواندن  دسته 
نمی توانيد به اين صورت مطالعه كنيد و به اين صورت تمركز شما از بين می رود، به 
همان شيوه ای كه عادت داريد، مطالعه كنيد. سعی كنيد كه قبل از مطالعه، جزوه ها، 
كتاب ها، خودكار، مداد، دفتر، نور، دما و ساير ملزومات را آماده كنيد تا وقتی به آنها 

احتياج داشتيد، در دسترس باشند و مهيا كردن آنها باعث حواس پرتی شما نشود.
چگونه تمرکز خود را تقويت کنيم؟

حاال كه از مزاحم های مطالعه و چگونگی رفتار با آنها مطلع شديد، تقريباً به درصد 
قابل توجهی از راهكارهاي تقويت تمركز و جلوگيری از حواس پرتی نيز دست خواهيد 
شروع  برای  و  دارد  نياز  تمرين  به  تمركز  تقويت  كه  گفت  بايد  همه،  اين  با  يافت. 

تمرينات بايد موارد زير را تمرين كنيم:
1- به خودتان هشدار دهيد

اين شيوه، ساده و بسيار مؤثر است. وقتی كه حواستان پرت شد به خودتان هشدار 
دهيد تا حواستان جمع شود. استفاده از اين روش، كم كم باعث می شود كه توجه 
شما به موضوع مورد نظرتان جلب گردد و در مقايسه با قبل، بسيار كمتر دچار حواس 

پرتی شويد.
2- تمرکز کردن را تمرين کنيد

اگر عادت كنيد كه در هنگام حواس پرتی به خود هشدار داده و مراقب باشيد، كم كم 
عادت می كنيد كه ذهن خود را پرورش داده و تمركزتان را روی هدفی كه در ذهن 
داريد، حفظ كنيد. تمرين تمركز باعث می شود تا ذهن شما به تدريج قوی شده و 
ديگر با هر موضوعی، دچار حواس پرتی و آشفتگی نشود؛ البته بايد توجه داشته باشيد 
كه انجام اين كار، نياز به زمان و تمرين دارد و شما نبايد با چند بار تمرين كردن و 
جواب نگرفتن نااميد شويد. سعی نكنيد كه دائماً در مورد پيشرفت خود قضاوت كنيد. 
همين كه تمرين ها را مرتباً انجام می دهيد، به اين معنی است كه در مسير صحيح 
قرار گرفته و می توانيد به خود بگوييد كه كار الزم را انجام داده ايد. تمرينات برای 
اينكه نتيجه خود را نشان دهند به زمان احتياج دارند و البته به دليل اينكه ذهن 
هيچ وقت وضعيت ثابتی ندارد، نتيجه تمرينات دچار افت و خيزهای زيادی می شود.

3- زمانی را به افكار مزاحم اختصاص دهيد
اگر برخی از مسائل به طور مداوم، ذهن شما را آشفته می كند، سعی كنيد كه در 
طول روز، زمان ويژه ای را به فكر كردن درباره اين مسائل، كه به ذهن شما خطور 
می كند و تمركزتان را به هم می زند، اختصاص دهيد و سپس، هنگامی كه اين افكار 
مزاحم در طول روز به ذهن شما خطور كرد و باعث نگرانی شما شد، به خود بگوييد: 
»زمان ويژه ای را برای آنها در نظر گرفته ام و بعد به آنها خواهم پرداخت« و اجازه 
انجام اين كار بر تمركز شما تأثير فوق  دهيد كه آن فكر از ذهن شما خارج شود. 

العاده ای خواهد گذاشت.
كار ديگری كه بايد انجام دهيد اين است كه كارت های كوچكی درست كنيد و آنها 
را به سه قسمت مساوی تقسيم كنيد: يك قسمت را به صبح، يك قسمت را به بعداز 
ظهر و قسمت سوم را به شب اختصاص دهيد. هر بار كه حواستان پرت شد، يك خط 
در قسمت مخصوص بكشيد و برای هر روز، يك كارت برای خود تهيه كنيد. بعد، در 
زمان استراحت و وقتی كه می خواهيد به افكار مزاحم بپردازيد، بررسی كنيد كه اين 
حواس پرتی از چه چيزی ناشی شده و چه راهكاری برای كم شدن آن وجود دارد. 
اگر علت و راهكار اين حواس پرتي را پيدا كرديد، به مرور متوجه خواهيد شد كه تعداد 

خط ها روز به روز كاهش می يابد.
4- موضوع مورد مطالعه را عوض کنيد

است  درسي  به  مربوط  عزيز،  داوطلبان  شما  پرتی  علت حواس  موارد،  از  برخی  در 
كه آن را مطالعه مي كنيد؛ مثاًل ممكن است كه جزوه درس ناقص باشد و يا اينكه 
به قسمت سختی از درس رسيده ايد و نمی توانيد مسائل آن قسمت را حل كنيد و 
.... برای اينكه از حواس پرتی خود جلوگيری كنيد، می توانيد چند كار انجام دهيد؛ 
مثاًل نزد دوست خود رفته و جزوه تان را كامل كنيد يا به صورت حضوری يا تلفنی از 
دوستی بخواهيد تا بخش سخت درس را برايتان توضيح دهد، و يا اگر هيچ كدام از 

اين كارها مقدور نبود موضوع مورد مطالعه يا درس را تغيير دهيد.
5- جايزه و پاداش يادتان نرود

بسته به اينكه در مدت مطالعه، چقدر دچار حواس پرتی می شويد و چقدر مي توانيد با 
تمرين و انجام ساير كارها از حواس پرتی خود كم كنيد به خود پاداش دهيد. انجام 
اين كار باعث می شود تا شما بيشتر تشويق شده و هر روز با عالقه بيشتر و تمركز 

باالتر، مطالعه خود را پيگيری كنيد. 
6- اهدافتان را مجسم کنيد

از حواس  باال بردن تمركز و جلوگيری  برای  بهترين كارهايی كه می توانيد  از  يكی 
پرتی تان انجام دهيد اين است كه قبل از شروع مطالعه، به هدف خود فكر كنيد و 
خود را در شرايطی كه دوست داريد باشيد تصور كرده و از آن لحظات لذت ببريد 
و سپس به خود بگوييد: »من حتماً به اين هدف دست خواهم يافت و موفق خواهم 
شد و برای اين كار بايد تالش كرده و درس بخوانم و يكی از راه های درس خواندن و 
نتيجه گرفتن خوب هم تمركز است«؛ البته مراقب باشيد كه انجام اين كار به صورت 
افراطي نباشد و باعث روياپردازی شما نگردد؛ در غير اين صورت، خود اين موضوع 

يكی از عوامل حواس پرتی شما خواهد شد.
7- فنون مطالعه را به کار بگيريد

عالمت گذاری  ذهن،  در  مطالب  كردن  تجسم  درس،  متن  از  آوردن  در  سؤال 
شده  آموخته  قبل  از  مطالب  به  آموختنی  مطالب  دادن  ربط  مهم،  مطالب 
شود؛ منتهی  شما  در  بيشتری  حواس  تمركز  به  می تواند  خالصه نويسی،   و 

پس سعی كنيد تمام آنچه را كه برای يك مطالعه خوب و يادگيری مؤثر الزم است به 
دقت رعايت كنيد تا تمركز بهتری در هنگام مطالعه داشته باشيد.
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دوره  ورودی  آزمون  در  شركت  و  ثبت نام  متقاضيان  كليه  اطالع  به  وسيله  بدين 

دكتری )Ph.D( سال 1398می رساند كه پذيرش دانشجو در سال 1398 بر اساس 

دانشگاه ها  در  تكميلی  تحصيالت  دوره های  در  دانشجو  پذيرش  و  »سنجش  قانون 

آيين نامه  و  اسالمی  شورای  مجلس   94 اسفند   18 مصوب  عالی«  آموزش  مراكز  و 

اجرايی مربوط و مصوبات »شورای سنجش و پذيرش دانشجو در دوره های تحصيالت 

به  ورود  متقاضيان  كه  دارد  لذا ضرورت  شد؛  خواهد  انجام  ذيل  شرح  به  تكميلی« 

دوره دكتری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غيردولتی و دانشگاه آزاد 

اسالمی، در رشته های مصوب دفتر گسترش آموزش عالی درآزمون ورودی دوره های 

دكتری )Ph.D(  ثبت نام و شركت نمايند. الزم به ذكر است كه پذيرش بر اساس 

قانون مذكور و مطابق اين اطالعيه و شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای 

اين سازمان منتشر می شود(،  از سوي  ثبت نام  زمان  )كه در  آزمون مذكور  پذيرش 

صورت خواهد گرفت.

بر اساس قانون فوق، سنجش و پذيرش دانشجو در مقطع دكتری ناپيوسته، بر حسب 

انجام  زير  به شرح  و »پژوهش محور«  پژوهشی«  ـ  از شيوه های »آموزشی  هر يك 

می شود:

دوره  به  ورود  برای  پذیرش  و  سنجش  پژوهشی:  ـ  آموزشی  دکتری   -1

دکتری ناپیوسته آموزشیـ  پژوهشی بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

1-1-  آزمون متمركز )50 درصد(.

1-2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(.

1-3- مصاحبه علمی و سنجش عملی )30 درصد(.

2 - دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته 

پژوهش محور، بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

2-1- آزمون متمركز )30 درصد(.

2-2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(.

2-3- مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(.

2-4- تهيه طرحواره )20 درصد(.

اجرای مرحله اول )آزمون متمركز( از سوي سازمان سنجش آموزش كشور، و امتياز مربوط 

به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی از سوي دانشگاه ها و مراكز آموزش 

عالی پذيرنده دانشجو انجام خواهد شد.

3- بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیالت 

تکمیلی، مواد آزمون متمرکز دکتری )Ph.D(  سال 1398 به شرح زیر خواهد بود:

3-1- آزمون زبان با ضريب )1(.

3-2- آزمون استعداد تحصيلی با ضريب )1(.

3-3- آزمون دروس تخصصی در سطح كارشناسی يا كارشناسی ارشد با ضريب )4(.

سنجش و پذيرش برای تمام دوره ها شامل: روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پژوهش محور، 

پرديس های خودگردان، پيام نور، بورس اعزام به خارج، مؤسسات غير انتفاعی و دانشگاه 

آزاد اسالمی، بر اساس قانون فوق صورت خواهد گرفت. 

4- سایر شرایط و ضوابط

فارغ التحصيالن مقطع كارشناسی ارشد و دكتری حرفه ای  4-1- تمامی دانشجويان و 

می توانند، در صورت دارا بودن شرايط و ضوابط عمومی و اختصاصی، در اين آزمون ورودی 

ثبت نام و شركت نمايند.

4-2- دارندگان مدرك معادل دوره كارشناسی ارشد، در صورتی كه مشمول آيين نامه 

شماره 2/77633 مورخ 28 مرداد 92 كه از سوي معاون آموزشی وزارت متبوع ابالغ شده 

است باشند، می توانند در اين آزمون شركت كنند.

4-3- مؤسسات برای پذيرش دانشجو در مهر ماه، از داوطلبانی می توانند پذيرش به عمل 

آورند كه حداكثر تا سی و يكم شهريور ماه همان سال )سال 1398( فارغ التحصيل شوند. 

4-4- پذيرفته شدگان قطعی )نهايی( روزانه سال 1397، چه در دانشگاه محل قبولی 

ثبت نام كرده و چه ثبت نام نكرده باشند، اجازه شركت در آزمون سال 1398 را ندارند و 

يك سال محروم از شركت در اين آزمون هستند.

4-5- پذيرفته شدگان دوره بورس اعزام به خارج در سال 1397، در صورتی كه روند پذيرش آنها تا 

زمان ثبت نام آزمون در سازمان امور دانشجويان تكميل نشده و در دوره های روزانه دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالی سال 97پذيرفته نشده باشند، اجازه شركت در آزمون دكتری سال 1398 را دارند.

4-6- ساير شرايط و ضوابط، در دفترچه راهنمای ثبت نام و شركت در آزمون ورودی 

دكتری نيمه متمركز سال 1398 درج خواهد شد.

5- جـدول کـد رشته های امتحـانی، مـواد آزمـون و رشتـه های مرتبـط، کـه 

فارغ التحصيالن آن می توانند در هر کد رشته شرکت کنند، همراه با اصل اين 

اطالعيه، در سايت سازمان سنجش درج گرديده است. 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعية سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص :

 جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های 
دكتری )Ph.D( سال 1398
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عنوان  به   كشور،  آموزش  سنجش  سازمان  كاركنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
مجموعه  ای كه به صورت تخصصی ارائه دهنده خدمات آموزشی و كمك آموزشی به 
داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی كشور است، در سال 
تحصيلی 97-98 نيز، همانند سال های گذشته، مجموعه آزمون  های آزمايشی سنجش 
پيش را برای استفاده داوطلبان فارغ التحصيل پيش دانشگاهی و كليه افرادی كه خود 
را برای شركت در آزمون سراسری سال 1398 دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی آماده 

می  نمايند، طرح  ريزی نموده است.
ويژگی های آزمون های آزمايشی جامع سنجش پيش:

* برگزاری آزمون های آزمايشی با استانداردهای آزمون سراسری؛
* برگزاری آزمون جامع دروس پايه در فروردين ماه با هدف ارزيابی وضعيت آمادگی 

داوطلبان در دروس پايه؛
* برگزاری آزمون های آزمايشی جامع مخصوص فارغ التحصيالن پيش دانشگاهی؛

* اعالم نتايج نمرات داوطلبان بالفاصله پس از برگزاری آزمون؛
* ارائه كارنامه نتايج با اطالعات جامع و مفيد برای اطالع داوطلب از وضعيت علمی و 

مقايسه با ساير داوطلبان؛
* ارائه دفترچه پاسخ  های كاماًل تشريحی به داوطلبان؛

نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است:

نحوة برگزاري آزمون ها:
اين آزمون ها مجموعاً در 10 نوبت برای سال تحصيلی 97-98 برگزار می گردد. شش نوبت 
از آزمون های آزمايشی به صورت مرحله ای و چهار نوبت آزمون جامع برگزار خواهد شد تا 
داوطلبان شركت كننده، 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 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 عالوۀ 
سؤاالت منابع درسی مرحله قبل، طراحی می گردد )برای مثال، در مرحله سوم، آزمون 
قسمت های مربوط به آزمون های مراحل اول و دوم هم منظور مي شود؛ 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 
و  و خصوصيات  هدفمند  زمانی  فاصله های  با  جامع  آزمايشی  آزمون  نوبت   4 ،1398

ويژگی های منحصر به فرد و مكمل يكديگر برگزار می شود.
زمان و نحوه توزيع اينترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه:

هر  از  قبل  سه شنبه  روز  از  كشور،  سراسر  داوطلبان  كليه  برای  جلسه  به  ورود  كارت 
نشانی: به  آموزشی  تعاونی خدمات  اينترنتی شركت  سايت  از طريق  منحصراً   آزمون، 

اينترنتی  سايت  به  مراجعه  با  داوطلبان  و  می گردد  توزيع   www.sanjeshserv.ir
فوق الذكر، نسبت به پرينت كارت ورود به جلسه خود اقدام می نمايند.

برگزاری  روز  بعدازظهر همان  در  آزمون های آزمايشی،  از  نوبت  نتايج هر  كارنامه 
هر آزمون، از طريق سايت اينترنتی شركت به نشانی: www.sanjeshserv.irمنتشر 
می گردد. ضمناً به اطالع دانش آموزان می رساند كه محاسبه نمره كل آزمون های آزمايشی، 
شد.  خواهد  عمل  كشور  آموزش  سازمان سنجش  ضوابط  و  مصوبات  آخرين  براساس 
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.
شهرية آزمون ها:

جدول شهرية آزمون ها:

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 ثبت نام نمايند؛ به عنوان مثال، داوطلب می تواند متقاضی 

سه نوبت آزمون مرحله ای و سه نوبت آزمون جامع باشد.
الزم بـه  ذكر اسـت كه جـدول تکميلـی مربوط بـه هزينه هـای ثبت  نام، 
برای دانـش  آموزانی كه مايل به انتخاب آزمون های آزمايشـی سـنجِش 
 دهـم به صـورت تلفيقی هسـتند، در سـايت اينترنتـی ثبت نـام آزمون  ها 

)www.sanjeshserv.ir( درج شده است.
شايان ذكر است 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 پيش، 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 9 نوبت آزمون 
)5 نوبت آزمون مرحله ای + 4 نوبت آزمون جامع( است كه در اين صورت با احتساب 
و  ريال   304/000 حدوداً  آزمون  هر  شهريه  متوسط  ريالی،   360/000 ويژه  تخفيف 

2/740/000 مجموعاً ريال است.
همچنين الزم به يادآوري 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.
نحوة ثبت نام:

آزمون ها در سراسركشور  اين  به شركت در  داوطلبان عالقه مند  پرداخت اينترنتی: 

اطالعيه  شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور دربارة :

آزمون هاي آزمايشي سنجش پيش 
»ويژة فارغ التحصيالن پيش دانشگاهی«
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با توجه به درخواست دانشگاه پيام نور مبني بر عدم تكميل ظرفيت پذيرش رشته هاي 
تحصيلي پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال 1397 و با توجه 
به موافقت دفتر گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بدين وسيله به اطالع كليه 
داوطلبان عالقه مند به تحصيل در رشته هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه 
پيام نور )اعم از داوطلباني كه در آزمون سراسري سال 1397 ثبت نام نموده يا ننموده اند( 
مي رساند كه داوطلبان به منظور اطالع از رشته هاي تحصيلي و مراكز و واحدهاي آموزشي 
پذيرنده دانشجو در اين مرحله، مي توانند به لينك جست و جوي عنوان مركز / واحد 
پايگاه  به  همچنين  و  سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه  در  مندرج  كدرشته  و  آموزشي 
اطالع رساني دانشگاه پيام نور مراجعه نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و مركز / واحد 
آموزشي مورد عالقه خود، با به همراه داشتن مدارك ذيل و با توجه به موارد مربوط، از 
تاريخ 1397/07/22 لغايت 1397/8/15 به مركز / واحد آموزشي محل پذيرش رشته مورد 

تقاضا مراجعه نمايند.
1- كليه متقاضيان بايد حداكثر تا تاريخ 1397/06/31 داراي مدرك ديپلم كامل متوسطه 

نظام قديم )دوره چهارساله( يا پيش دانشگاهي يا كارداني )فوق ديپلم( بوده باشند.
تبصره: در صورت امكان تشكيل كالس براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از سوي 
مركز / واحد آموزشي مورد تقاضا، آن دسته از داوطلباني كه حداكثر تا تاريخ 1397/11/30 
موفق به اخذ مدرك پيش دانشگاهي يا كارداني گردند، مي توانند در رشته يا رشته هاي 

تحصيلي مربوط متقاضي شوند.
2- كليه داوطلبان بايد در زمان ثبت نام از طريق مركز / واحد آموزشي مربوط، بابت هزينه 
ثبت نام نسبت به پرداخت مبلغ 220/000 )دويست و بيست هزار( ريال از طريق سيستم 

پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان اقدام نمايند.
3- هر داوطلب منحصراً مي تواند در يك گروه آزمايشي و يك كدرشته محل متقاضي شود. 
بديهي است كه در صورت ثبت نام داوطلب در دو كدرشته يا در دو مؤسسه، اطالعات وي 
از بانك اطالعات پذيرفته شدگان يكي از مؤسسات بر اساس ضوابط اين سازمان حذف شده 

و هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص پذيرفته نخواهد شد.
4- داوطلبان بايد در زمان ثبت  اطالعات در سامانه مربوط از طريق مراكز / واحدهاي 
آموزشي در خصوص كدرشته مورد عالقه خود دقت و توجه الزم را به عمل آورند. بديهي 
است كه پس از ثبت، كدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان قابل تغيير يا تعويض نيست.

5- كليه متقاضيان »مرد« بايد در زمان ثبت نام و شركت در اين مرحله از پذيرش دانشجو، 
از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.

6- پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط )در مركز يا واحد آموزشي 
كه به آن مراجعه داشته اند( تلقي مي شوند و شروع به تحصيل آنان تا زمان تأييد نهايي اين 

سازمان، به صورت مشروط خواهد بود.
7- آن دسته از داوطلباني كه قباًل در رديف پذيرفته شدگان نهايي آزمون سراسري سال 
1397 )مرحله شهريور ماه( قرار گرفته اند، چنانچه در اين مرحله متقاضي ثبت نام و ادامه 
تحصيل باشند و در يكي از مراكز/ واحدهاي آموزشي ثبت نام نمايند، قبولي قبلي آنها در 

شهريورماه لغو خواهد شد.
مدارك مورد نياز:

1- اصل يا گواهي مدرك تحصيلي ديپلم چهارساله نظام قديم با امضاء و ممهور به مهر 
دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش.

2- اصل يا گواهي مدرك تحصيلي ديپلم نظام جديد با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان 
يا سازمان آموزش و پرورش.

3- اصل يا گواهي مدرك پيش دانشگاهي با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان 
آموزش پرورش.

4- گواهي اخذ مدرك كارداني براي آن دسته از دارندگان مدرك ديپلم نظام جديد كه 
فاقد مدرك پيش دانشگاهي هستند.

5- اصل شناسنامه و دو برگ كپي از صفحات آن.
6- اصل كارت ملي و دو برگ كپي از آن.

7- شش قطعه عكس 4×3 تهيه شده در سال جاري.
8- مدرك نظام وظيفه براي برادران مشمول.

كليه پذيرفته شدگان بايد به همراه تصوير ديپلم نظام قديم يا گواهي پيش دانشگاهي خود، 
به »دفاتر پيشخوان خدمات دولت« مراجعه و تأييديه  تحصيلي )ارزش تحصيلي( از اداره 
آموزش  و پرورش محل تحصيل خود را درخواست نمايند و رسيد آن را در زمان ثبت نام به 
دانشگاه ارائه دهند.كليه پذيرفته شدگان حتماً بايد نام  رشته و مركز / واحد آموزشي محل 

تحصيل خود را در فرم »دفاتر پيشخوان خدمات دولت« اعالم نمايند..
پايگاه  اينترنتي  پاسخگويي  بخش  با  را  خود  سؤاالت  مي توانند  گرامي  داوطلبان   ضمناً 
 اطالع رساني سازمان به نشاني: www.sanjesh.org يا با شماره  تلفن گوياي : 42163 )كد 021( 

در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمايند.

 روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

تکميل ظرفيت رشته هاي تحصيلي پذيرش صرفًا با اعمال سوابق تحصيلي آزمون 
سراسري سال 1397 در مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور

سايت  به  مراجعه  و  شتاب  شبكه  عضو  بانكی  كارت های  از  استفاده  با  مي توانند 
نشاني: به  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  كاركنان  آموزشی  خدمات  تعاونی   شركت 
 www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در آنها اقدام و كد رهگيري را دريافت نمايند.

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

پی گيری 16 رقمی را 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 گروهی از طريق مدارس: دبيرستان هايی كه مايل هستند براي سهولت 
ثبت نام، به صورت يكجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه دقيق 
دستورالعمل ثبت نام دبيرستان ها و مراكز آموزشی همكار، در صورت داشتن هرگونه سؤال 
مي توانند در ساعات: صبح 8:30 الی 12:30و عصر 13:30 الی 16:00 با شماره تلفن هاي: 

88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمايند.
نکات 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 نـــام بـــــرای كليــــه داوطلبـــــان سراسر كشور، از طريق 
نشـانی:www.sanjeshserv.ir انجام می گـردد. همچنيـن  بـه  اينتــــرنتی  سـايت 
داوطلبـان و مراكز آموزشـی متقاضـی آزمون هـای آزمايشـی سـنجش می توانند، 
در صـورت تمايـل، بـا مراجعه حضوری به دفتر مركزی شـركت تعاونی خدمات آموزشـی 
كاركنان سـازمان سـنجش آموزش كشـور به نشـانی: تهـران، پل كريم خان زنـد، خيابان 
ميـرزای شـيرازی، خيابـان شـهيد نژادكـی، روبـروی كالنتری 105 سـنايی، پـالك 30، 
تلفـن: 88321455 نسـبت بـه ثبت نام در ايـن آزمون ها در سـاعات اداری اقـدام نمايند.

راهنمای نحوه ثبت نام  اينترنتی 
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 امكان پذير است(.

آزمون های  ثبت نام  لينك  است:  ارائه شده  )در سايت  ثبت نام  فرم  تكميل  گام دوم: 
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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