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افزايش ضريب تأثير نمره آزمون عملی تربيت بدنی در آزمون سراسری
ضريب نمره آزمون عملی تربیت 
آزمون  نهايی  امتیاز  در  بدنی 
سراسری، از 2 به 4 افزايش يافت. 
هیأت  عضو  روحانی،  هادی  دکتر 
علمی پژوهشگاه و دبیر گروه تخصصی 
علوم  گسترش  و  درسی  برنامه ریزی 
که  بررسی هایی  در  گفت:  ورزشی، 
این گروه با همکاری پژوهشگاه علوم 
ورزشی در سال های اخیر روی نحوه 

برگزاری آزمون، مفاد و اثربخشی آن 
که  رسید  جمع بندی  این  به  نمود، 
یابد  افزایش  باید  آن  تأثیر  ضریب 
علوم  رشته  به  ورود  متقاضیان  تا 
جسمانی  توانمندی های  از  ورزشی، 
مناسبی در کنار توانمندی هاي علمی 

برخوردار باشند.
طی  منظور،  همین  به  افزود:  وی 
سنجش  سازمان  از  که  درخواستی 

صورت گرفت، ضریب تأثیر نمره این 
امسال  از  بود،   ۲ تاکنون  که  آزمون، 
معادل  و  است  یافته  افزایش    ۴ به 
امتحانی  گروه های  تخصصی  دروس 

در آزمون سراسری قرار گرفت.
در حال حاضر،  گفت:  روحانی  دکتر 
و  درسی  برنامه ریزی  تخصصی  گروه 
گسترش علوم ورزشی وزارت علوم، از 
پژوهشگاه علوم ورزشی، که ناظر این 
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سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند: 
پروا  باشد،  هم  اندك  که  چند  هر  خداوند،  از 
کنید، و میان خود و پروردگار، پرده اي، هرچند 

نازك، باقي بگذارید. 

]از آ نان مباش که[ آنچه را مایة عبرت است، 
وصف کند و خود عبرت نگیرد، و در اندرز 

دادن مبالغه کند و خود اندرز نپذیرد. 

پیامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
یك رکعت نماز کسي که متوجه خدا باشد، 
بهتر از هزار رکعت نماز کسي است که از خدا 

غافل باشد.

همـان گونـه کـه تمـام داوطلبـان عزیـز مي داننـد، 
طـي دو هفته گذشـته، مصوبات چهاردهمین جلسـه 
شـوراي سـنجش و پذیـرش دانشـجو در خصـوص 
نحـوة  و  تحصیلـي  سـوابق  تأثیـر  نحـوة  و  میـزان 
پذیـرش در آزمـون سراسـري سـال 1398 و بعـد از 
آن، از سـوي سـازمان سـنجش اعالم شـد و از طریق 
سـایت ایـن سـازمان و همیـن طـور ایـن هفته نامـه 
بـه اطـالع همـگان رسـید. به همیـن خاطر، مناسـب 
دیدیـم کـه در ایـن سـتون بـه نکاتـي کلـي در ایـن 

بـاره اشـاره کنیم.
این نکات به قرار زیرند: 

تأثیـر سـوابق تحصیلـي  اعـالم میـزان و نحـوة   -1
زمـان  آغازیـن  ماه هـاي  در  سراسـري،  آزمـون  در 
مي شـود  موجـب  مهـم،  آزمـون  ایـن  در  آمادگـي 
کـه داوطلبـان بـا آرامـش بیشـتري، کـه برآمـده از 
داشـتن اطالعـات کافـي راجع بـه نحوة تأثیر سـوابق 
تحصیلي شـان در کنکـور اسـت، وارد عرصـه رقابت با 
دیگـر داوطلبـان شـوند، و ایـن موضوع به سـهم خود 
مي توانـد بـه ایجاد یك مسـابقه پرشـور و نشـاط بین 
شـرکت کنندگان در ایـن ماراتـن ملّـي منجـر شـود.

۲- از آنجایـي کـه اکثـر شـرکت کنندگان در آزمـون 
دبیرسـتان  آخـر  سـال  دانش آمـوزان  سراسـري، 
هسـتند، آگاهـي داوطلبـان از میـزان و نحـوة تأثیـر 
سـوابق تحصیلـي، موجب خواهد شـد که آنها سـعي 
خـود را بـر ایـن مهم معطـوف نمایند تا در این سـال 
آخـر تحصیلـي و فرصـت باقي مانده، گوِي سـبقت را 
از دیگـر رقبـاي خـود برباینـد و بـا کوشـش و تالش 

علمـي بسـیار، نمـرات دروس خـود را ارتقـا دهند.
3- دقـت روي مفـاد ایـن مصوبـه )میـزان و نحـوة 
تأثیـر سـوابق تحصیلـي و نحـوة پذیـرش( از سـوي 
عزیـزان،  ایـن  کـه  شـد  خواهـد  باعـث  داوطلبـان، 
هنـگام اعـالم نتایج اولیـه آزمون سراسـري، که چند 
هفتـه بعـد از برگـزاري ایـن آزمـون رخ خواهـد داد، 
بـا کسـب رتبه هـاي بعضـاً دور از انتظـار، ذهنشـان 
کمتـر درگیـر واکنش هـاي عاطفـي نامتعارف شـود؛ 

زیـرا آنهـا از هـم اکنـون، کـه بیـش از هفـت مـاه تا 
زمـان برگـزاري آزمون سراسـري فرصت باقي اسـت، 
بـا محاسـباتي که انجـام خواهند داد، بـه این مهارت 
دسـت خواهنـد یافت کـه چگونه بین نمـرات دروس 
دوران پیش دانشگاهي شـان بـا نمـرات اکتسـابي در 

کنکـور، یـك تعـادل برقـرار نمایند.
۴- در مجمـوع، اشـراف داوطلبـان آزمـون سراسـري 
از جزئیـات  ایـن مصوبـه مهـم و آگاهـي  بـر مفـاد 
آن از همیـن زمـان و سـهم قائـل شـدن بـراي آن 
از  پیش بیني هایشـان  و  ارزیابي هـا  محاسـبات،  در 
زیـادي  بـرکات  در کنکـور،  احتمالي شـان  وضعیـت 
بـا خـود در پـي خواهـد داشـت؛ امـا ایـن موضـوع، 
نبایـد مـا را از ایـن نکتـه غافـل کنـد کـه هیـچ چیز 
در ایـن ایـام، جایگزیـن مطالعـه عمیـق دروس، چـه 
بـا  مرتبـط  دروس  چـه  و  پیش دانشـگاهي  دروس 
کنکـور، نخواهـد شـد؛ ضمـن آنکـه داوطلبـان بایـد 
بـه ایـن نکتـه مهـم هـم توجـه کننـد کـه میـزان و 
نحـوة تأثیـر سـوابق تحصیلـي و نحـوة پذیـرش در 
آزمـون سراسـري هر سـال، در مقایسـه با سـال هاي 
دیگـر، داراي تغییـرات احتمالـي اسـت و نبایـد ایـن 
مصوبـه را، کـه در زمان مقتضي در شـوراي سـنجش 
و پذیرش دانشـجو تصویب شـده و از طریق رسـانه ها 
بـه اطـالع همـه داوطلبـان مي رسـد، مالکـي بـراي 
بلکـه  دانسـت؛  دیگـر  سـال هاي  سراسـري  آزمـون 
بایـد توجـه کرد که ایـن مصوبـه، صرفاً بـراي آزمون 
سراسـري پیـِش رو، کـه در تیـر مـاه 1398 برگـزار 
مي شـود، داراي اعتبـار اسـت، و البتـه بنـا بـر مصوبه 
آخرین جلسـه شـوراي سـنجش و پذیرش دانشـجو، 
ضریـب و نحـوة تأثیر سـوابق تحصیلي بـراي پذیرش 
سـال  سراسـري  آزمـون  در  آزمـون  بـا  رشـته هاي 
1399 و بعـد از آن، حداکثـر ظـرف یك ماه از سـوي 
کارگـروه، بررسـي و جمع بنـدي و پـس از تصویب در 

ایـن شـورا، اطالع رسـاني خواهـد شـد.

موفق باشید

چند نكته دربارة آخرین مصوبات 
شوراي سنجش و پذیرش دانشجو 

درباره آزمون سراسري 98 و بعد از آن 
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آزمون هست، درخواست کرده است تا در خصوص مفاد آن و نحوه 
امتیاز دهی هر ماده آزمونی، ارزیابی و مطالعه مجدد انجام دهد.

وی افزود: همچنین پذیرش دانشجو در رشته علوم ورزشی در آزمون سراسری، به صورت 
نیمه متمرکز بوده و متقاضیان، عالوه بر کسب امتیاز علمی، باید امتیاز کافی در آزمون 
عملی و مهارتی را، که هر ساله در اواخر آبان ماه در 9 دانشگاه در سراسر کشور به صورت 

هماهنگ و تحت نظارت پژوهشگاه علوم ورزشی برگزار می گردد، نیز کسب کنند.

تا ۱۰ آذر ماه تمدید شد:
مهلت ارسال آثار برای جشنواره هنری هفته پژوهش

معاون اجرايی دبیرخانه شورای عالی »عتف« از تمديد مهلت ارسال آثار براي 
جشنواره هنری فرصت ها و چالش های ملی، همزمان با هفته ملی پژوهش و 

فناوری در دبیرخانه اين شورا، خبر داد. 
گفت:  خبر،  این  اعالم  با  »عتف«،  دبیرخانه  اجرایی  معاون  کاظمی،  مصطفی   دکتر 
با توجه به استقبال خوب دانش آموزان، دانشجویان، فارغ التحصیالن و پژوهشگران از 
جشنواره هنری هفته پژوهش، مهلت ارسال آثار برای این جشنواره تا دهم آذر 97 

تمدید شده است.
و  پژوهش  علم،  عرصه  بازیگران  روشنگری  را  جشنواره  این  برگزاری  از  هدف  وی 
نوآوری و پیوند مردم با حوزه های تخصصی و گشایش افقی پر امید و رهیافت های 

مؤثر در زمینه »فرصت ها و چالش ها ملی« عنوان کرد.
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی »عتف«، مدیریت آب و خاك، حمل و نقل و 
آلودگی محیط زیست، سالمت و درمان، فرهنگ و سرمایه اجتماعی و فضای مجازی 
را موضوع های این جشنواره بر شمرد که در دو بخش »دانشجویان، فارغ التحصیالن و 
پژوهشگران« و »دانش آموزان« در رشته های کاریکاتور، عکاسی، نقاشی، فیلم کوتاه 

مستند و انیمیشن )حداکثر ۶۰ ثانیه( برگزار می شود.
بخش  در  شرایط  رعایت  با  نیز  همراه  تلفن  با  شده  تهیه  آثار  افزود:  کاظمی  دکتر 

مقررات ارسال آثار، قابل قبول است.
وی همچنین تعداد آثار ارسالی در هر بخش را سه مورد اعالم و خاطرنشان کرد: تمام 
شرکت کنندگان باید از طریق نشانی اینترنتی: www.atf.gov.ir در این جشنواره 

ثبت نام و آثار خود را ارسال کنند.
در  ارسالی  آثار  شرایط  در خصوص  »عتف«،  عالی  شورای  دبیرخانه  اجرایی  معاون 
»عکاسی«،  »کاریکاتور«،  شامل:  جشنواره  این  هنری  رشته های  گفت:  رشته،  هر 
»نقاشی«، »فیلم کوتاه مستند )حداکثر ۶۰ ثانیه(« و »انیمیشن )حداکثر ۶۰ ثانیه(« 

انتخاب شده و آثار تهیه شده با تلفن همراه نیز با رعایت شرایطی قابل قبول است.

وی افزود: تعداد آثار ارسالی در رشته کاریکاتور و رشته عکاسی، حداکثر 3 اثر و حجم 
هر اثر حداقل 3 مگابایت و حداکثر ۵ مگابایت در فرمت JPG است و تعداد آثار در 

رشته نقاشی نیز ۵ اثر و در اندازه A3 )۴9۶1 در 3۵۰8 پیکسل( اعالم شده است.
می تواند  شرکت کننده  هر  نیز  مستند  کوتاه  فیلم  رشته  در  گفت:  کاظمي  دکتر 
و  افقی  کادر  با  باید  بخش  این  در  ارسالی  آثار  تمامی  و  کند  ارسال  اثر   3 حداکثر 
ابعاد حداقل 7۲۰ ×1۲8۰ فیلمبرداری شده  نسبت تصویرهای 9×1۶ یا 3×۴ و در 
از قبیل: باشند. همچنین فرمت های قابل پذیرش شامل موارد عمومی و استاندارد 

MPEG-H,264-AVI-MP4-MOV و MXF است.
وی افزود: هر شرکت کننده در رشته انیمیشن نیز می تواند 3 اثر در فرمت های عمومی 

و استاندارد از قبیل: MPEG-H,264-AVI-MP4-MOV و MXF ارسال کند.
تمام  فراخوان،  این  اساس  بر  گفت:  »عتف«  عالی  شورای  دبیرخانه  اجرایی  معاون 
این جشنواره  در   www.atf.gov.ir اینترنتی:  نشانی  از طریق  باید  شرکت کنندگان 
ثبت نام و آثار خود را ارسال کنند و حضور شرکت کنندگان در بیش از یك رشته، بالمانع 
 است، اما برای شرکت در هر رشته، فرآیند ثبت نام باید به طور جداگانه انجام می شود.

دکتر کاظمی اعالم کرد: به آثار برتر در بخش دانش آموزان در هر رشته، به نفر اول 
3 میلیون تومان، نفر دوم ۲ میلیون تومان و نفر سوم یك میلیون تومان به همراه لوح 
تقدیر، و در بخش دانشجویان، فارغ التحصیالن و پژوهشگران، به نفر اول ۴ میلیون تومان، 

نفر دوم 3 میلیون تومان و نفر سوم ۲ میلیون تومان به همراه لوح تقدیر اعطا می شود.
عالقه مندان برای شرکت در این جشنواره می توانند تا 1۰ آذر ماه امسال نسبت به 

ارسال آثار خود اقدام کنند.
هفته  با  آذر، همزمان  تاریخ ۲7  در  این جشنواره،  اهدای جوایز  و  اختتامیه  مراسم 
آثار برگزیده نیز در نمایشگاه دستاوردهای هفته  پژوهش، برگزار خواهد شد. ضمناً 
ملی پژوهش، که از تاریخ سوم تا ششم آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

تهران برگزار می شود، به نمایش در خواهد آمد.

زمان برگزاری آزمون 
زبان دكتری پيام نور اعالم شد

دکتری  دوره  زبان  آزمون  ششمین  و  بیست  کرد  اعالم  پیام نور  دانشگاه 
تخصصی اين دانشگاه )ETPNU(  در تاريخ يازدهم آذر ماه در پنج استان: 
آذربايجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی و فارس و همچنین مرکز 

دبی برگزار می شود.
 داوطلبان می توانند تا اول آذر نسبت به ثبت نام خود از طریق پرتال پیام نور ـ مرکز 
سنجش و آزمون به نشانی: http://azmoon.pnu.ac.ir/Portal/Home/ اقدام 
کنند. ضمناً کارت ورود به جلسه این آزمون نیز از ۶ تا 11 آذر از طریق سایت مرکز 

سنجش و آزمون، قابل دریافت است.
هزینه ثبت نام در این آزمون، هشتصد و پنجاه هزار ریال است که به صورت الکترونیکی 
در هنگام ثبت نام از طریق پرتال قابل پرداخت است و داوطلبان به هیچ وجه نباید 

مبلغ ثبت نام را به صورت دستی و از طریق شعب پرداخت کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، بیست و ششمین دوره آزمون زبان دکتری 
تخصصی این دانشگاه یازدهم آذر ماه برگزار خواهد شد و داوطلبان می توانند برای 

رفع مشکالت احتمالی با  شماره تلفن: ۲۲۴۵8۲97ـ۰۲1 تماس بگیرند.

افزايش ضريب تأثير نمره آزمون عملی 
تربيت بدنی در آزمون سراسری

ادامه از صفحه  1
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اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي سنجش

 و پذيرش دانشجو مورخ 1397/8/14 درباره

 آزمون سراسري سال  1398 و بعد از آن
بدین وسیله به اطالع تمامي داوطلبان آزمون سراسري مي رساند که مصوبات چهاردهمین 
جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 97/8/1۴ در خصوص میزان و نحوه تأثیر 

سوابق تحصیلي و نحوه پذیرش به شرح ذیل است:
1- در آزمون سراسري سال 1398، میزان تأثیر سوابق تحصیلی، حداکثر 3۰ درصد با 

تأثیر مثبت اعمال مي شود؛ به  طوري که:
الف- آن دسته از دیپلمه هاي ریاضي فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اسالمي، که دیپلم خود را در سال 1398 و در نظام آموزشي جدید )3-3-۶( اخذ مي کنند  
و امتحانات دروس پایه دوازدهم آنها به صورت نهایي، سراسري و کشوری برگزار مي شود، 
مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود دیپلم )پایه دوازدهمـ  سال 
سوم آموزش متوسطه نظام جدید 3-3-۶( به میزان حداکثر 3۰ درصد به نسبت سوابق 

تحصیلي موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت، در نمره کل نهایي آنان لحاظ  مي شود.
ب- آن دسته از دیپلمه هاي ریاضي فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اسالمي، که دیپلم خود را از سال 138۴ تا 1397 در نظام آموزشي قبلي اخذ نموده  اند 
و امتحانات یك  یا چند درس آنها به صورت نهایي، سراسري و کشوری برگزار شده 
است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود دیپلم )پایه یازدهم 
ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم( به میزان حداکثر ۲۵ درصد به نسبت سوابق 
تحصیلي موجود داوطلب و با تأثیر مثبت است، و داوطلبان داراي مدرك پیش دانشگاهي 

ریاضي فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر، که مدرك دوره 
پیش دانشگاهي خود را از سال تحصیلي 9۰- 91 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یك 
یا چند درس آنها به صورت نهایي، سراسري و کشوری برگزار شده است، مشمول اعمال 
سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود دوره پیش دانشگاهي )پایه دوازدهمـ  سال 
آخر آموزش متوسطه نظام قدیم( به میزان حداکثر ۵ درصد به نسبت سوابق تحصیلي 
موجود داوطلب و با تأثیر مثبت اعمال مي شود. در مجموع میزان تأثیر سوابق تحصیلي 

حداکثر 3۰ درصد است و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایي آنان لحاظ  مي شود.
ج- سایر دیپلمه ها )غیر از بندهاي الف و ب( مشمول اعمال سوابق تحصیلي نیستند.

۲- حداقل 8۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز و مؤسسات آموزش 
عالي کشور، از سال 1398 به بعد »صرفاً با سوابق تحصیلي« و خارج از فرایند آزمون 
سراسري انجام مي شود. آیین نامه اجرایي این مصوبه، حداکثر تا یك ماه آینده در سازمان 
سنجش آموزش کشور تهیه و پس از تصویب در شوراي سنجش و پذیرش دانشجو و قبل 

از شروع ثبت نام آزمون سراسري سال 1398، اطالع رساني خواهد شد.
3- میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلي براي پذیرش رشته هاي با آزمون در آزمون سراسري 
سال 1399 و بعد از آن، حداکثر ظرف یك ماه از سوي کارگروه، بررسي و جمع بندي و 

پس از تصویب در شوراي سنجش و پذیرش دانشجو، اطالع رساني خواهد شد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره:

 تمديد مهلت انتخاب رشته در مرحله تكميل ظرفيت 
رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي تهران 

در آزمون سراسري سال 1397
پیرو انتشار اطالعیه هاي مورخ 97/8/۲۰ و 97/8/۲۶ درباره اعالم کدرشته محل هاي 
دانشگاه  پردیس هاي  تحصیلي  رشته هاي  از  برخي  در  ظرفیت  تکمیل  یا  جدید 
فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي تهران در آزمون سراسري سال 1397، 
بدین وسیله  به  اطالع  آن دسته از داوطلبان آزمون مذکور که متقاضي و واجد شرایط 
انتخاب این کدرشته محل ها هستند مي رساند که به منظور مساعدت براي تکمیل و 
درج کدرشته  محل هاي انتخابي، مقرر گردید به داوطلبان اجازه داده شود تا پایان روز 
سه شنبه مورخ 97/8/۲9 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. بدیهی است که مهلت 

مذکور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و به تقاضاهایی که به هر طریق دیگر و بعد 
از تاریخ مذکور واصل گردد، ترتیب اثر داده نمي شود.

ضمناً داوطلباني که قبالً فرم انتخاب رشته تکمیل ظرفیت خود را تکمیل و رسید انتخاب 
رشته 1۵ رقمي دریافت نموده اند، نیز در صورت تمایل و با توجه به مندرجات اطالعیه هاي 
مورخ 97/8/۲۰ و 97/8/۲۶، مي توانند نسبت به اصالح و ویرایش اولویت هاي انتخابي خود 

تا تاریخ فوق الذکر اقدام نمایند.
 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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کارشناسی ارشد  آزمون  در  شرکت  و  ثبت نام  متقاضیان  کلیه  اطالع  به  بدین وسیله 
در  دانشجو  پذیرش  و  قانون »سنجش  براساس  که  ناپیوسته سال 1398 می رساند 
دوره های تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی« مصوب 9۴/1۲/18 
پذیرش  و  سنجش  »شورای  مصوبات  همچنین  و  اسالمی  شورای  محترم  مجلس 
سال  ناپیوسته  کارشناسی ارشد  آزمون  تکمیلی«  تحصیالت  دوره های  در  دانشجو 

1398 با شرایط زیر برگزار خواهد شد. 
رشته های  کلیه  در  فوق  دوره هاي  به  ورود  متقاضیان  تمامی  که  دارد  ضرورت  لذا 
امتحاني دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی ، از جمله دانشگاه 
این آزمون  ، در  در رشته هاي مصوب دفتر گسترش آموزش عالي    ، آزاد اسالمی 
این  مطابق  و  مذکور  قانون  براساس  پذیرش  که  است  ذکر  به  الزم  نمایند.  شرکت 
مذکور  آزمون  پذیرش  راهنمای  دفترچه  در  مندرج  ضوابط  و  شرایط  و   اطالعیه 
گرفت.  خواهد  صورت  می شود(،  منتشر  سازمان  این  آزمون  ثبت نام  زمان  در  )که 
امتحانی  دروس  دانشجو،  پذیرنده  گرایش های  و  رشته  امتحانی،  رشته های  عناوین 
هر رشته و ضرایب هر درس مطابق جدول مربوط به این آزمون در سایت سازمان 

سنجش به نشانی: www.sanjesh.org مندرج است: 
ساير شرايط و ضوابط

 1- تمامی دانشجویان و فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی می توانند ، در صورت دارا 
بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی ، در آزمون ورودی شرکت نمایند.

2- دارندگان مدرک معادل دوره کارشناسی ، در صورتی که مشمول آیین نامه 
ابالغی شماره ۲/77۶33 مورخ 139۲/۰۵/۲8 آزمون معاون آموزشی وزارت متبوع 

باشند، می توانند در آزمون شرکت نمایند.
3- مؤسسات برای پذیرش دانشجو در مهرماه از داوطلبانی می توانند پذیرش به عمل 

آورند که حداکثر تا سی و یکم شهریورماه همان سال )سال 1398( فارغ التحصیل 
شوند. تاریخ فارغ التحصیلی برای داوطلبانی که شروع تحصیل آنان در صورت وجود 

ظرفیت نیمسال دوم است، سی ام بهمن ماه همان سال )سال 1398( خواهد بود.
4- پذيرفته شدگان قطعی )نهايی( رشته هاي دوره روزانه سال 1397 ، چه 
در دانشگاه محل قبولي ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند ، اجازه ثبت نام و 

شرکت در آزمون سال 1398 را نخواهند داشت.
۵- تمامي داوطلبان در تمامي رشته هاي امتحاني ، یك دفترچة سوال و یك پاسخنامه 

دریافت خواهند کرد.
)کد  شهري  مدیریت  و  منطقه اي  شهري،  برنامه ریزي  امتحاني  رشته هاي  در   -۶
)کد  نمایش عروسکي  )کد 13۵۲(،  معماري  )کد 13۵1(،  13۵۰(، طراحي شهري 
)کد  طراحي  و  تصویري  هنرهاي  )کد 13۵7(،  سینما  و  نمایشي  هنرهاي   ،)13۵۶
13۵8(، هنرهاي موسیقي )کد 13۶۰(، طراحي صنعتي )کد 13۶۲(، طراحي پارچه 
انتخاب  به  مجاز  اکتسابي،   نمره   به   توجه   با  داوطلباني  که   از   )13۶۴ )کد  لباس  و 
برابر  تا چند  باشند،  نموده  تکمیل  نیز  را  اینترنتي  انتخاب رشته  فرم  و   رشته  شده 

ظرفیت آزمون عملی/تشريحي/پروژه به عمل خواهد آمد. 
7- سایر شرایط و ضوابط در دفترچة راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون تحصیالت 

تکمیلي )کارشناسي ارشد ناپیوسته( درج خواهد شد.
)طبق  شرایط  داشتن  صورت  در  اصلي،  امتحاني  رشته  بر  عالوه   ، داوطلب  هر   -8
مندرجات دفترچه راهنما که در زمان ثبت نام منتشر مي گردد( مي تواند در یکي از 
رشته هاي امتحاني شناور )که در جدول رشته هاي امتحاني با عالمت * مشخص شده 

است( ، به عنوان رشته امتحاني دوم ثبت نام نماید.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص : 

جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون 

كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398

با توجه به استفادة غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش در 
کتاب های خود و همچنین انتشار و فروش غیرقانونی این سؤاالت در سایت های اینترنتی، 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، همان طور که ممنوعیت هرگونه استفاده و انتشار 
سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر طریق در نسخة چاپی این سؤاالت درج گردیده 
است، بار دیگر یادآور می شود که حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤاالت آزمون های آزمایشی 
سنجش به هر روش )الکترونیکی، استفاده در کانال های تلگرام، سایت ها و ...( در هر مقطع 
زمانی، برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی )حتی با ذکر منبع( ممنوع است؛ به عبارت 

دیگر، استفاده از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش، منحصرًا متعلق به پدیدآورندة 
آن، یعنی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، بوده و 
استفاده از این سؤاالت برای سایر مؤسسات و ناشران آموزشی به کلی ممنوع است و این 
موضوع محدود به دورة زمانی خاصی نیست. بدیهی است که این شرکت، اقدامات قانونی 

الزم را در مورد متخلفان از این امر به عمل خواهد آورد.
شركت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعيۀ بسيار مهم شركت تعاونی خدمات آموزشی
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چندبرابرظرفیت  معرفي شدگان  نظر  بدین  وسیله    ،97/7/18 مورخ  اطالعیه  پیرو 
و  دانشگاه ها  ورزشي  مربي گري  و  ورزشي  علوم  نیمه متمرکز  تحصیلي  رشته  هاي 
و  فرهنگیان  دانشگاه  پردیس هاي  بدني  تربیت  آموزش  و  عالي  آموزش  مؤسسات 

موسیقي نظامي در آزمون سراسري سال 1397 را به  نکات زیر معطوف  مي دارد: 
1- کلیه معرفي شدگان باید طبق برنامه  زماني مندرج در این اطالعیه اقدام نمایند. 

2- به همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملي براي کل داوطلبان در روز آزمون 
الزامي است.

3- با توجه به اینکه معرفي شدگان رشته هاي نیمه متمرکز نیازي به انتخاب رشته 
مجدد نداشته و براساس اولویت بندي رشته هاي خود در فرم انتخاب رشته گزینش 
خواهند شد، لذا چنانچه قباًل در رشته متمرکز پذیرفته  شده باشند، در صورتي که براي  
انجام  مراحل  مختلف  مصاحبه، معاینه یا آزمون عملي رشته  نیمه متمرکز اعالم شده ، 
مراجعه  نموده و در نهایت به عنوان پذیرفته شده  نهایي  هر یك از رشته هاي تحصیلي  
نیمه  متمرکز اعالم  قبولي شوند، مطابق ضوابط قبولي  قبلي آنان  در رشته  متمرکز لغو 
مي گردد و منحصراً باید در رشته قبولي نیمه متمرکز ثبت نام و ادامه تحصیل دهند. 
پذيرفته شدگان در  از  قبيل  اين  ادامه تحصيل  و  بازگشت  امكان  بديهي است كه 

رشته قبولي متمركز ميسر نيست. 
4- آزمون  عملي رشته  هاي تحصیلي نیمه متمرکز علوم ورزشي، مربي گري ورزشي 
و آموزش تربیت بدني پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان و موسیقي نظامي قابل تمدید، 
و تحت هیچ شرایطي  داوطلبي  براي هیچ  انفرادي  به صورت  آن  برگزاري  یا  تکرار 

نیست.
ورزشي  علوم  نیمه متمرکز  تحصیلي  رشته  هاي  عملي  آزمون  در  شرکت  کارت   -5
بدني  تربیت  آموزش  و  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  ورزشي  مربي گري  و 
پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان و موسیقي نظامي در حوزهاي برگزاري آزمون عملي 
تحویل داوطلبان خواهد شد. داوطلبان معرفي شده رشته  هاي تحصیلي نیمه متمرکز 
علوم ورزشي و مربي گري ورزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و آموزش تربیت 
بدني پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان، الزم  است  که با همراه داشتن لباس  و کفش  

ورزشي،  منحصراً در روزهاي تعیین  شده  در حوزه برگزاري حضور یابند. بدیهي  است  
که در صورت   نداشتن  شناسنامه يا کارت ملي، از داوطلب  مراحل معاينات و 

آزمون  عملي  و مصاحبه  به  عمل  نخواهد آمد. 

نیمه متمرکز  تحصیلي  رشته  هاي  برابر ظرفیت  معرفي شدگان چند  يادآوري مهم : 
علوم ورزشي، مربي گري ورزشي و آموزش تربیت بدني پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان 
باید از سالمت کامل جسماني برخوردار بوده و بخصوص از سالمت قلبي و ریوي خود 
یقین داشته و آمادگي هاي الزم را براي تست هاي آزمون  عملي  دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي داشته  باشند. با توجه به اينكه در محل حوزه برگزاري آزمون عملي 
معاينات پزشكي با نظارت پژوهشگاه تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
انجام خواهد شد، نيازي به همراه داشتن گواهي سالمت و ارائه گواهي تندرستي 

براي داوطلبان نيست. 
6- کلیه معرفي شدگان چندبرابر ظرفیت پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان وابسته به 
اطالعیه اي  طبق  باید  عملي،  آزمون  در  شرکت  بر  عالوه  پرورش،  و  آموزش  وزارت 
مرحله  در  فرهنگیان  دانشگاه  تحصیلي  هاي  رشته  شدگان  معرفي  درخصوص  که 
از   97/9/6 مورخ  سه شنبه  روز  در   1397 سال  سراسري  آزمون  ظرفیت  تکمیل 
بررسي  و  تخصصي  مصاحبه  در  شرکت  براي  گردد،  مي   اعالم  سازمان  این  سوي 
صالحیت هاي عمومي که در دو قسمت مجزا توسط آموزش و پرورش برگزار خواهد 
شد شرکت نمایند؛ در غیر این صورت، عدم شرکت آنان به منزله انصراف فرد از ادامه 
گزینش تلقي مي گردد؛ به عبارتي، کلیه داوطلبان باید حائز شرایط مصاحبه و بررسي 
صالحیت هاي عمومي بوده تا در گزینش نهایي که براساس ضوابط این سازمان در 

بهمن ماه انجام مي گردد، باشند.
7- معرفي شدگان رشته هاي  نیمه متمرکز دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي و پردیس هاي دانشگاه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش، در صورتي 
نهایي در دوره فوق  نموده و در ردیف پذیرفته شدگان  آزمون عملي شرکت  که در 
قرار بگیرند، حق ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري سال 1398 را نخواهند داشت.

اطالعيه سازمان  سنجش آموزش  كشور درخصوص :

 نحوه توزيع كارت، تعيين زمان و مكان برگزاري 
آزمون عملي 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 و موسيقي نظامي 

در آزمون سراسري سال 1397
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فوق الذکر  رشته هاي  ظرفیت  چندبرابر  معرفي شدگان  ردیف  در  که  داوطلباني   -8
بوده و نسبت به پرداخت هزينه آزمون عملي در موعد مقرر اقدام ننموده اند، 
درصورت تمایل براي شرکت در آزمون عملي، مي توانند به منظور بررسي وضعیت 
خود با به همراه داشتن دو قطعه عکس و کارت شناسایي معتبر مطابق جدول ذیل 
به محل برگزاري آزمون و به نماینده سازمان سنجش مستقر در شهرستان برگزاري، 

مراجعه نمایند.
9- آزمون عملي  براي کلیه  معرفي شدگان  )خانم ها( در روز پنجشنبه مورخ 97/9/1 

و )آقايان( در روز جمعه مورخ 97/9/2 برگزار مي گردد. 
اقامت  استان محل  زماني طبق  برنامه  باید فقط  براساس  10- کلیه معرفي  شدگان 

مندرج در جدول ذیل در آزمون عملي شرکت نمایند. 

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

نیمه متمرکز  تحصیلي  رشته هاي   از  یك  هر  ظرفیت  چندبرابر  معرفي شدگان   -11
دانشگاه  پردیس هاي  بدني  تربیت  آموزش  و  ورزشي  مربي گري  ورزشي،  علوم 
فرهنگیان، باید، عالوه بر مبلغ واریزي براي هزينه آزمون عملي )موضوع پرداخت 
و  پزشکي  معاینه  انجام  بابت   ،)97/7/18 مورخ  اطالعيه  در  ريال   250/000
تست هاي سالمت و تندرستي مبلغ 300/000 )سيصد هزار(ريال به شماره حساب 
 IR  7۶۰1۰۰۰۰۴۰۰1۰۲۲۶۰3۰۰1۵8۲ 4001022603001582 یا به شماره شبا
مرکزي  بانك  نزد  شناسه واريزي 385022674140107005100300340006  

واریز در کلیه  قابل  تربیت بدني و علوم ورزشي  نام درآمد اختصاصي پژوهشگاه  به 
شعبات بانك ها )تکمیل فرم سانتا( واریز نموده و از ساعت 8:۰۰ صبح به حوزه هاي 
برگزاري محل آزمون عملي به شرح جدول ذیل مراجعه نمایند. همچنین الزم است 
که عبارت »بابت معاينه پزشكي و تست هاي سالمت و تندرستي« روي اصل 
فیش واریزي مبلغ 3۰۰/۰۰۰ )سیصد هزار( ریال درج شود و معرفي شدگان، آن را در 

روز آزمون تحویل حوزه آزمون عملي نمایند.
اصل  ورزشي ،  کفش   و  لباس    ،3×۴ عکس  قطعه  یك  داشتن  همراه  به  مهم:  تذكر 
شناسنامه یا کارت ملي و اصل فیش هزینه تست هاي سالمت و تندرستي و انجام 
معاینه پزشکي به مبلغ 3۰۰/۰۰۰ )سیصد  هزار( ریال در زمان آزمون عملي، ضروري 

است؛ در غیر این صورت، از داوطلب  آزمون  عملي  به  عمل  نخواهد آمد.
هنر  18610(  دانشگاه  )كد  نظامي  موسيقي  معرفي شدگان  رشته       تحصيلي   -12

)محل تحصيل پرديس كرج( _  بورسيه ارتش جمهوري اسالمي ايران
کلیه داوطلباني که اسامي آنان به عنوان معرفي شده چند برابر ظرفیت  رشته       تحصیلي 
موسیقي نظامي )کد 18۶1۰(  دانشگاه هنر )محل تحصیل پردیس کرج( – بورسیه 
ارتش جمهوري اسالمي ایران اعالم شده است و هزینه انجام آزمون عملي را در زمان 
همراه  با  عملی،  آزمون  در  شرکت  برای  که  دارد  ضرورت  نموده اند،  پرداخت  مقرر 
داشتن یك قطعه عکس ۴×3 و اصل شناسنامه یا کارت ملي، در روز جمعه مورخ 
97/9/2 رأس ساعت 8:۰۰ صبح )براي تعیین نوبت(، دریافت کارت و شرکت در 
و  اللهي  نجات  استاد  بین  زند-  تهران - خیابان کریم خان  به آدرس:  آزمون عملي، 

سپهبد قرني - پالك ۲۰۴- سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه نمایند. 

نحوه برگزاري آزمون موسيقي نظامي: تسلط الزم به یکي از سازهاي بادي، چوبي 
یا بادي - برنجي، ارکسترهاي سمفونیك )به استثناي سازهاي ضربي یا کوبه اي( و 
نیز تسلط به سرایش و شنوایي. همراه داشتن ساز تخصصي از سوي داوطلبان 

ضروري است.
 داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با سیستم پاسخگویي اینترنتي مندرج در 
سایت این سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مطرح نموده یا با  شماره  تلفن:  

42163  )پیش شماره 021( تماس حاصل نمایند.

روابط عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  كشور

بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دوره دکتري 
آزمون  در  شرکت  براي  ثبت نام  که  مي رساند   1398 سال   )Ph.D( متمرکز  نیمه 
مذکور، منحصراً به صورت اینترنتي از روز سه شنبه مورخ 97/9/۶ آغاز مي شود و در 
متقاضیان، ضرورت دارد که  لذا کلیه  پایان مي پذیرد؛  روز دوشنبه مورخ 97/9/1۲ 
در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و فراهم نمودن 
مدارك و اطالعات مورد نیاز ثبت نام، به پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش  آموزش 

کشور به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام و شرکت در این 
آزمون اقدام نمایند. آزمون مذکور در روز جمعه مورخ 97/1۲/3 برگزار خواهد شد.

الزم به توضیح است که اطالعیه تکمیلي سازمان سنجش در خصوص ثبت نام این 
آزمون، در روز شنبه مورخ 97/9/3 از طریق پایگاه اطالع رساني این سازمان منتشر 

خواهد شد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

  تاريخ ثبت نام آزمون ورودي دوره 

دكتري نيمه متمركز )Ph.D( سال 1398 
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چگونه حافظه خود را 
برای يادگريی بيشرت، تقويت كنيم؟

سريعًا  را  آنها  از  برخی  و  می آ وريم  ياد  به  خوب  را  مطالب  از  بسیاری  ما 
فراموش می کنیم. چرا حافظه ما همواره يكسان عمل نمی کند و چرا برخی 
افراد حافظه بهتری دارند؟ حافظه خوب، بجز در موارد استثنائی، هديه  از 
خاص برای افراد خاص نیست؛ بلكه بیشتر، محصول تالش آگاهانه و سازمان 
يافته هر فرد است که از نیاز به دانستن و به ياد آوردن موفقیت آمیز ناشی 
می شود. حتی با کمی تمرين و مقداری آگاهی کلی از عواملی که در ايجاد 
يک حافظه بهتر مؤثرند، به نتايج مثبتی می توان دست يافت. حتمًا تا به حال 
در شرايطی اين موضوع را تجربه کرده ايد که با وجود تالش و کوشش بسیار، 
نتوانسته ايد مطلبی را به خاطر بسپاريد و مجبور شده ايد که آن را دوباره 
بخوانید. اينكه حافظه هر فردی از شما داوطلبان عزيز نتواند موضوعاتی را 
حفظ کرده و برای طوالنی مدت به خاطر سپارد به عوامل مختلفی بستگی 

دارد و شما به عنوان يک داوطلب کنكور، بايد سعی کنید تا تمام اين موارد 
را در مسیر آمادگی برای آزمون، رعايت کنید. در اين مقاله، به منظور اينكه 
شما را برای يک مطالعه خوب آماده کنیم، به برخی از رموز يک حافظه خوب، 
يعنی عواملی که می توانند در ايجاد حافظه قوی مؤثر باشند و باعث شوند 
تا شما مطالب را به صورت جامع تر و بهتری در حافظه خودتان حفظ کنید، 

اشاره می کنیم.
دانستن، مؤثرترین راه برای یادگیری است و راه شما برای یادگیری مؤثر، مستلزم شناخت 

موارد زیر است:

خودتان- 1
برای اینکه بتوانید حافظه خود را به منظور یادگیری بهتر تقویت کنید و از آن به بهترین 
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روش ممکن استفاده نمایید، باید خودتان را به خوبی بشناسید و به خصوصیات خود به 
خوبی آگاه باشید: اینکه در چه ساعاتی از روز، یادگیری بهتری دارید؟ آیا خواندن را دوست 
دارید؟ حل مسائل، حفظ کردن، و از بر خواندن را چطور؟ عادت های مطالعه شما چیست؟ 
چگونه این عادت ها به وجود آمده اند؟ کدامشان خوبند و کدامشان بد؟ آیا شرایط محیطی 
شما مناسب هستند؟ چه چیزهایی در کنترل شما هستند و چه چیزهایی خارج از آن؟ چه 

چیزی باعث می شود تا شما خودتان را وقف یادگیری یك مطلب کنید؟ و ... 

توانايی شما برای يادگيری- 2
بعد از شناخت خودتان، گام بعدی این است که توانایی تان را در خصوص یادگیری ارزیابی 
کنید و طبق آن، برای مطالعه و آمادگی در کنکور، برنامه ریزی کنید. به خاطر داشته باشید 
تا زمانی که شما نتوانید برآورد درستی از توانایی هایتان داشته باشید، نمی توانید یادگیری 
ماندگار و قابل قبولی داشته باشید. پاسخ به سؤاالتی مانند اینکه: چه تجاربی درباره نحوه 
یادگیری خود دارید؟ وقتی که مطالعه می کنید، آیا از خود می پرسید که متوجه مطلب 
شده اید یا نه؟ آیا باید سریع تر پیش بروید یا آهسته تر؟ آیا قبل از ادامه مطالعه به زمانی 
برای فکر کردن در مورد مطلب نیاز دارید یا نه؟ آیا برای پردازش و جا افتادن مطلب در 
مغزتان، نیاز به مباحثه با دوستان خود دارید یا نه؟ آیا برنامه شما با نقاط ضعف و قوتتان 
همخوانی دارد؟ چقدر به مطلبی که می خوانید، عالقه دارید؟ چقدر زمان برای یادگیری 

یك مطالب الزم دارید؟ و ... .

روش های موفقيت آميزی كه در گذشته از آن استفاده كرده ايد- 3
به عنوان یك داوطلب کنکور، شما مدت زمان زیادی را از دوران ابتدایی تا پایان دبیرستان، 
به مطالعه و درس خواندن گذرانده و در طی این سال ها، عادت های خوبی در مطالعه 
داشته اید که باعث شده است تا موفق تر عمل کنید. گرچه مطالعه برای کنکور تا حدودی با 
مطالعه کالسی متفاوت است، اما شما می توانید از تجربه ها و روش های موفقیت آمیز خود 
در طول آمادگی برای کنکور استفاده کنید؛ مثاًل توانایی شما در نوشتن یك خالصه نویسی 
خوب، شیوه متفاوت و مؤثر شما در یادگیری زبان هاي انگلیسی و عربی، راهکارهای شما 
در یادگیری اسامی نویسندگان و شاعران و آثار آنها در تاریخ ادبیات، همه و همه، می تواند 
از روش های موفقیت آمیز درسی شما باشد؛ پس این نقاط قوت خود را یادداشت کنید و 
برای تقویت و استفاده از آن در کنکور یا تعمیم آن به موارد مشابه، وقت بگذارید. به این 

ترتیب می توانید بخشی از راه را با توانایی های خود طی کنید. 
    عالوه بر سه موضوعی که در باال اشاره شد، حتماً باید به این موضوع نیز توجه کنید که 
مطالبی که شما می خوانید، بسته به موراد آن، ممکن است که زودتر، دیرتر یا به صورت 

کمتر یا ماندگارتری در حافظه شما بماند. از جمله این موارد عبارتند از:

الف- عالقه 
این یك قانون است که همه ما مطالب و موضوعاتی را که به آنها عالقه مندیم، بهتر و زودتر 
به خاطر می سپاریم؛ بنابراین، برای به خاطر سپردن هر درسی، سعی کنید تا عالقه به آن 
درس را در خود ایجاد کنید. گرچه ممکن است که ایجاد عالقه در بعضی از درس ها مشکل 
باشد، اما شما قبل از هر چیز باید به این نکته فکر کنید که درسی که شما از آن خوشتان 
نمی آید، سهم و نقش مهمی در قبولی شما در کنکور، به خصوص رشته مورد نظرتان، دارد؛ 
پس بهتر این است که نه از سر اجبار، بلکه از سر عالقه ، به مطالعه آن درس بپردازید. اگر 
این روش جواب نمی دهد، سعی کنید که ارتباطی بین عالیق خود و آن درس پیدا کنید؛ 
مثاًل معلم آن درس که فردی بسیار مهربان است، ساعات مطالعه آن درس که در ساعات 

پر انرژی و سر حال بودن شماست و مواردی نظیر آن.

ب- توجه 
اگر به هر دلیلی به مطالب درسی که می خوانید توجه نکنید، آنها را به خاطر نخواهید 
سپرد. برای اینکه بتوانید با این موضوع مقابله کنید، حتماً به جزئیات مطالب توجه کنید. 
به مطالب، طوری نگاه کنید که گویی برای اولین بار است آنها را می بینید. هنگام مشاهده 
و تحلیل مطالب، از شلوغی ذهن پرهیز کنید و بگذارید که حواس شما به بهترین شیوه 
ممکن عمل کند. فرآیند مشاهده شامل چهار عنصر ضرور به نام عالقه، تمرکز، توجه خاّلق 

و درك آگاهانه است. اگر این نکات را رعایت کنید، به احتمال زیاد، مطالب را به خوبی به 
خاطر خواهید سپرد.

پ- درک 
شما آن چیزی را بهتر به یاد می آورید که درك کرده اید و مفهومی از آن در ذهنتان نقش 
بسته است؛ بنابراین، الزم به نظر می رسد آنچه را که یاد می گیرید، تحلیل کنید و سعی 
کنید آن را بفهمید. حتماً مواردی را که در مطالعه و تمرین، به آنها شك دارید، از بین 
ببرید و در پی آن باشید تا مطلب برایتان واضح شود. ضمناً یادداشت های ذهنی و توضیحی 

داشته باشید تا مطمئن شوید آنچه را که باید به یاد بسپارید، کامالً درك کرده اید. 

ت- تكرار 
افراد بسیار کم و معدودی وجود دارند که با یك بار خواندن و مطالعه یك درس، آن را 
برای همیشه در حافظه خود حفظ می کنند؛ پس نگران این موضوع نباشید که برای به 
خاطرسپاری مداوم و طوالنی مدت یك مطلب، الزم است آن را چندین بار مرور کنید؛ 
بنابراین، مکرر بخوانید، بنویسید، ترسیم کنید و آنها را به ذهن بسپارید تا موضوع کاماًل در 
ذهنتان ثبت شود. حفظ برخی از موضوعات به تالش بیشتری نیاز دارد و برخی دیگر سعی 
کمتری را می طلبد؛ اما به هر حال در همه موارد، تکرار بیشتر، به خاطر سپردن بیشتری را 
تضمین می کند؛ پس اگر درسی برای شما مشکل تر است، آن درس را بیشتر تکرار کنید تا 

بر اثر تکرار، سختی مطالب از بین رفته و بیشتر در حافظه شما باقي بماند.

ث- مرور 
یکی از مهم ترین و اساسی ترین راه هایی که برای حفظ و به خاطرسپاری طوالنی مدت 
مطالب، پیمودن آن الزم است و ما بارها به انجام آن تأکید و توصیه کرده ایم، مرور کردن 
است؛ پس حتماً زمان هایی را در برنامه درسی خود به مرور کردن اختصاص دهید. برای 
انجام این کار می توانید مطالبی را که زیر آن را خط کشیده شده یا خالصه نویسی کرده اید، 

چند بار در طی مدت زمان آمادگی برای کنکور، مطالعه کنید.

ج- به كارگيری 
یکی از مهم ترین راه هایی که به شما کمك می کند تا آنچه را که مطالعه کرده اید برای 
طوالنی مدت در حافظه شما باقی بماند، به کارگیری مطالب است؛ پس تالش کنید از 
آنچه آموخته اید، در حد امکان استفاده کنید و چیزی را که فهمیده اید، تمرین کنید. انجام 
این کار باعث می شود تا دانش تئوری خود را مورد استفاده عملی قرار دهید و عماًل به 
حافظه خود کمك بیشتری نمایید؛ مثاًل اگر به آموزش یك زبان خارجی مشغول هستید و 
لغات جدیدی را آموخته اید، استفاده از آنها را در مکالمات خود آغاز کنید؛ یا اگر درسی از 
زیست شناسی را می خوانید، سعی کنید که اطالعات خود را در صورت امکان به طور عملی 

به کار بگیرید و در حافظه خود به شکل بهتری تثبیت کنید.

چ- به ياد آوردن 
عمل یادآوری و مرور، یك هدف را دنبال می کنند؛ اما یادآوری، کمی متفاوت تر از آن است؛ 
بدین معنی که اساساً به یادآوردن، یك تمرین ذهنی است که در آن شما سعی می کنید 
به طور ارادی، آنچه را که زمانی در گذشته تجربه کرده اید، به خاطر آورید. در مرور، شما از 
عوامل خارجی مانند کتاب، جزوه و ... کمك می گیرید؛ در حالی که در یادآوری، بیشتر بر 
ذهن و توانایی خود در فکر کردن، تجسم فکری و ایجاد مجدد ذهنی آنچه که خوانده اید، 

تکیه می کنید.

ح- تداعی معانی 
از آنجا که تمام دانش انسان، نسبی است، ما مطالب را در ارتباط با موضوعات دیگر به 
یاد می آوریم. این مسأله به سبب ارتباط و تداعی معانی است که ما در ذهن خود ایجاد 
می کنیم؛ به همین دلیل، به یاد آوردن برخی از مطالب، مستلزم به یاد آوردن مطالب دیگر 
است. همه ما مایلیم که میان دانسته های جدید با دانش قبلی ذخیره شده در ذهنمان، 
ارتباط برقرار سازیم. این فرآیند، وابسته به روشی است که در آن، اطالعات را به صورت 
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فایل هایی که آماده مراجعه هستند، سازمان دهی مي کنیم. شما می توانید حافظه خود را با 
تمرین و پرداختن به این پدیده، تقویت کنید. فرض کنید که مطلب جدیدی را درباره قلب 
در درس زیست شناسی آموخته اید. سعی کنید که این مطلب را به اطالعاتی که از پیش 
در ذهن خود درباره کار قلب دارید، ربط دهید. هرگاه مطلب جدیدی می آموزید از خود 
بپرسید: »چگونه می توانم آن را با اطالعات قبلی خود ارتباط دهم؟«، »چه نکته جدیدی 
در آنچه که اکنون آموخته ام وجود دارد؟« و »آن را در کجای متن اطالعات موجود در 
ذهن خود می توانم جای دهم؟« انجام این کار به شما کمك می کند که پایه دانش خود را 

باال ببرید و حافظه خود را نیز تقویت کنید.

خ- تصور 
یکی از راه هایی که پیمودن آن، تا حد زیادی به ماندگاری مطالب در حافظه شما کمك 
می کند، این است که مطالبی را که می خوانید، به شیوه خاص خود و به صورت جالبي 
تصور کنید؛ به گونه اي که در حال مشاهده یك فیلم هستید، و آن گاه ارتباطات جالب 
موجود در مطلب را افزایش دهید. انجام این کار، شما را قادر می سازد تا موضوع را خیلی 
بهتر و برای مدت طوالنی تري به یاد آورید. این راهکار در بیشتر درس ها می تواند به کار 
آید؛ فقط کافی است که شما قدرت خالقیت خود را باال ببرید؛ در این میان، تصورات 

خنده دار و جالب، بیشتر در حافظه شما خواهد ماند. 

د- سازمان دهی 
ذهن انسان مانند رایانه کار می کند. درست مانند سازمان دهی معنی دار اطالعات در 
رایانه تان، باید اطالعات را در قلمرو شخصی خود نیز به طور مرتب سازمان دهی کنید تا 
با تالش کمی بتوانید دوباره به آن دست یابید. به طور مؤثر از ذهن خود استفاده کنید 
و اهداف عالی تری را برای خود در نظر بگیرید و تنها اطالعات مفیدی را که شما را در 
رسیدن به اهدافتان یاری می کند، در ذهن خود ذخیره کنید و محیط خود را به گونه ای 
سازمان دهی کنید که ذهنتان در آرامش قرار گیرد و انرژی و منابع آن در یافتن و ترتیب 

بخشیدن به موضوعات، هدر نرود.

ذ- سالمت بدنی و سالمت روحی
برخورداری از سالمت جسمی، پایه یك حافظه خوب است. ذهنی که درگیر بیماری 
ضعف عمومی است، قادر به تمرکز نیست و نمی تواند توجه کافی به مطلب داشته باشد؛ 
چرا که توانایی های آن، اکثراً متوجه محافظت از خود می شود. مغز و سیستم عصبی، باید 
دوز معمول ویتامین ها و مواد معدنی، گلوکز و خون سالم را دریافت کنند و از استراحت 
کافی برخوردار باشند؛ به طوری که بتوانند خود را برای ذخیره سازی اطالعات و نیروی تازه 

گرفتن، به منظور داشتن عملکرد بهتر، آماده کنند.
     ذهنی که با خود دائماً درگیر است، نمی تواند مطالب را به خوبی ثبت کند. احساسات 
منفی مانند ترس، اضطراب، ناامیدی و عصبانیت، به شدت، جریان ورود اطالعات به مغز را 
کاهش می دهد. نگرش های منفی، پیش داوری، گفتن این که »این را نمی توانم یاد بگیرم« 
یا »این مطلب سخت است« نیز شانس حفظ مناسب را برای یادگیری بهتر، از بین می برد. 
داشتن یك ذهن باز، برخورداری از امید و اعتماد به نفس، فرستادن انرژی های عالی درباره 
توان و قدرت ذهنی و حافظه خودتان، تمایل به یادگیری، توانایی شما را برای آموختن، 

درك و نهایتاً به خاطر سپردن مطالب، افزایش می دهد.

ر- خواب خوب 
اگر می خواهید که همیشه حافظه خوبی داشته باشید خواب را فراموش نکنید. کم خوابی 
می تواند به شدت از قدرت حافظه و تمرکز شما کم کند. ضمناً فراموش نکنید که خوابیدن 
در شب برای مغز، نسبت به خواب در روز، مفید تر است.  به عنوان یك کنکوری، شما باید 
بین شش تا هشت ساعت در طی شبانه روز را به خواب اختصاص دهید. حتماً به خاطر 
داشته باشید که مقابله با خواب برای درس خواندن، باعث خواهد شد تا چیزی از مطالبی 
که در آن ساعت می خوانید در خاطر شما باقی نماند؛ پس برنامه خواب خود را منظم کنید 
و هر روز طبق برنامه بخوابید. بهتر است در ساعات اولیه صبح، که یادگیری به باالترین 
حد خود می رسد، یعنی ساعت پنج به بعد، از خواب بیدار شوید و بعد از ساعت ده شب 
هم دیگر مطالعه نداشته باشید. اگر شما به این ساعات خواب و بیداري عادت نداشته و 
برنامه ریزی درسی تان را برای یادگیری بهتر بر اساس آن تنظیم کرده اید، نگران نباشید؛ 
بدنتان تا بیست روز آینده، در صورت اصرار شما به این ساعات خواب و بیداري، عادت 
خواهد کرد؛ البته اگر به وقت دیگری برای مطالعه کردن عادت کرده اید و احساس می کنید 
که در آن وقت، یادگیری خوبی دارید و مطالب در ذهن شما می ماند، همان را ادامه دهید.  
در ادامه این بحث، به موارد زیر برای داشتن یك حافظه خوب و یادگیری ماندگار نیز 

دقت کنید: 
اطالعات را خرد کنید؛ زیرا مغز انسان، اطالعات را در قطعات کوچك بهتر به خاطر - 1

می سپارد؛ بنابراین، با خرد کردن موارد بلند به اطالعات کوچك تر، راحت تر می توانید 
آنها را حفظ کنید.

تمرکز کنید. بهترین حالت این است که هر زمان فقط یك کار را انجام بدهید و روی - ۲
آن کار کاماًل تمرکز کنید. 

رژیم غذایی مناسب داشته باشید. اسیدهای چرب امگا 3 و مصرف ویتامین های گروه - 3
B و اسید فولیك، به یادگیری بهتر و قوي تر شدن حافظه  شما کمك می کند.

ورزش کنید. ورزش برای حافظه مفید است و قدرت تمرکز شما را باال می برد. قرار - ۴
نیست که قهرمان المپیك بشوید؛ بلکه هدف این است که فعالیت بدنی منظمي داشته 

باشید. 
آموخته هایتان را به دیگران یاد بدهید. وقتی موضوعی را برای کسی توضیح می دهید، - ۵

انجام این کار به دائمی  شدن آن حافظه در مغزتان کمك می کند؛ بنابراین، اگر وقتی 
برای انجام این کار دارید حتماً آن را انجام دهید؛ وگرنه، تصور کنید که شما شاگرد 

خودتان هستید و دوباره مطلب را برای خودتان توضیح دهید.
مطالب درسی را با فعالیت های روزمره خود مربوط گردانید.- ۶
 اول، درس مشکل تر را در یك زمان معّین و کامل و غیر خسته کننده یاد بگیرید و - 7

سپس درس های آسان تر را.
حس های بیشتری را درگیر یادگیري خود کنید و سعی کنید که اطالعات را به رنگ، - 8

صدا، بو و مزه ارتباط دهید.
که جدیداً - 9 را  مطالبی  کنید  و سعی  دهید  زبان خود شرح  به  را  پیچیده  مفاهیم 

آموخته اید، به زبانی ساده و با کلمات خودتان برای دیگران توضیح دهید یا خالصه ای 
از آن را در جایی بنویسید.

اگر شیوه مطالعاتی شما خوب نیست و باعث خستگی ذهنی شما می شود، این - 1۰
موضوع را بپذیرید و برای رفع مشکالت آن اقدام کنید.
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با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدین وسیله به اطالع دانش آموزان عزیز پایه 
دوازدهم می رساند که آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم سال تحصیلی 97-98 از 

سوی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به منظور:
)1( آشنایی داوطلبان با شیوه برگزاری کنکور سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی سال 1398؛ 
)۲( ارزیابی معلومات مکتسبه داوطلبان در زمینه دروس عمومی و اختصاصی در مقاطع 

زمانی مختلف؛ 
)3( تعیین و تشخیص میزان پیشرفت تحصیلی داوطلب در زمینه دروس عمومی و 

اختصاصی؛ 
)۴( فراهم آوردن زمینه های الزم به منظور مقایسه نمرات مکتسبه در زمینه دروس 
عمومی و اختصاصی هر داوطلب با داوطلبان شهرستان و استان محل تحصیل و همچنین 

داوطلبان سراسر کشور؛ 
)۵( آشنایی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و کاهش اضطراب حضور 

در جلسة برگزاری آزمون سراسری سال 1398 و ...؛
)۶( کمك به واحدهای آموزشی با توجه به نتیجه آزمون، برگزار می گردد.

از مزيت های »آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم«، می توان به موارد زير اشاره كرد:
ö آشنایی کامل با شیوة درست مطالعة کتاب های درسی؛

ö عمیق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتاب های درسی هر پایه؛
ö آشنایی با پرسش های چهارگزینه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛

ö دریافت ارتباط موجود میان مطالب هر درس در پایه های مختلف؛
ö ممارست و تمرین در مدیریت زمان؛

ö شبیه سازی فضای آزمون سراسری و آشنایی داوطلب با این فضا؛
ö کاهش تدریجی استرس و هیجانات ناشی از آزمون؛

ö آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصیلی.
نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است:

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

شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، با بررسی های 
همه جانبه و دریافت نظرات مشاوران، دبیران و مدیران محترم مراکز آموزشی، مجموعة 
برای سال تحصیلی 97-98 طراحی  نوبت  در سیزده  را مجموعاً  آزمون های آزمایشی 
نموده است. سه نوبت از آزمون های آزمایشی به صورت تابستانه، شش نوبت از آزمون های 
آزمایشی به صورت مرحله ای و چهار نوبت از آزمون های آزمایشی به صورت آزمون جامع 
برگزار خواهد شد تا داوطلبان شرکت کننده در آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم، 
با ارزیابی کاماًل علمی و استاندارد، از وضعیت علمی و تحصیلی خود شناخت پیدا کرده و 

در هر مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشکالت تحصیلی خود اقدام نمایند.
آزمون های تابستانه: آزمون های تابستانه در سه نوبت و در ماه های تیر، مرداد و شهریور 

97 با هدف ارزیابی مطالعات تابستانی داوطلبان برگزار خواهد شد. 
آزمون های مرحله ای: در شش نوبت آزمون های آزمایشی مرحله ای )که از ابتدای سال 
تحصیلی تا پایان اسفند 97 برگزار می گردد( منابع درسی برای مطالعه داوطلبان به شش 
قسمت تقسیم شده است که در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، سؤاالت از منابع 
تقسیم بندی شده همان مرحله طرح می گردد. الزم به توضیح است که سؤاالت آزمون 
هر مرحله، با تأکید بر منابع درسی اعالم شده برای همان مرحله )طبق تقسیم بندی(، به 
عالوة سؤاالت منابع درسی مرحله قبل طراحی می گردد )برای مثال در مرحله سوم آزمون، 
قسمت های مربوط به آزمون های مراحل اول و دوم هم منظور شده، با این تأکید که بیشتر 

سؤاالت از بودجه بندی مرحله سوم خواهد بود(.
آزمون های جامع: از ابتدای سال 1398 تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 1398، 
چهار نوبت آزمون آزمایشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات و ویژگی های 

منحصر به فرد و مکمل یکدیگر برگزار می شود.
زمان و نحوه توزيع اينترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه آزمون هاي آزمايشی 

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

می نمایند.
کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم در بعدازظهر همان روز 
  www.sanjeshserv.ir:برگزاری هر آزمون از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی
منتشر می گردد. ضمناً به اطالع دانش آموزان می رساند که محاسبه نمره کل آزمون های 
آزمایشی، براساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد 
شد. همچنین نمره آزمون دروس عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و براساس 
نمره آزمون عمومی )با توجه به ضرایب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه 

به ضرایب( تقسیم بر مجموع کل ضرایب محاسبه می شود.
شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم:

جدول شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم:

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

آزمون هاي آزمايشي سنجِش دوازدهم 
ويژه دانش آموزان پايه دوازدهم
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به عنوان  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان  کارکنان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت 
مجموعه ای که به صورت تخصصی ارائه دهنده خدمات آموزشی و کمك آموزشی به 
سال  در  است،  کشور  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  سراسری  آزمون  داوطلبان 
تحصیلی 97-98 نیز، همانند سال های گذشته، مجموعه آزمون های آزمایشی سنجش 
پیش را برای استفاده داوطلبان فارغ التحصیل پیش دانشگاهی و کلیه افرادی که خود 
را برای شرکت در آزمون سراسری سال 1398 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی آماده 

می نمایند، طرح ریزی نموده است.
ويژگی های آزمون های آزمايشی جامع سنجش پيش:

* برگزاری آزمون های آزمایشی با استانداردهای آزمون سراسری؛
* برگزاری آزمون جامع دروس پایه در فروردین ماه با هدف ارزیابی وضعیت آمادگی 

داوطلبان در دروس پایه؛
* برگزاری آزمون های آزمایشی جامع مخصوص فارغ التحصیالن پیش دانشگاهی؛

* اعالم نتایج نمرات داوطلبان بالفاصله پس از برگزاری آزمون؛
* ارائه کارنامه نتایج با اطالعات جامع و مفید برای اطالع داوطلب از وضعیت علمی و 

مقایسه با سایر داوطلبان؛
* ارائه دفترچه پاسخ های کاماًل تشریحی به داوطلبان؛

نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است:

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

آزمون هاي آزمايشي سنجش پيش 
»ويژة فارغ التحصيالن پيش دانشگاهی«

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
گردیده است تا داوطلبان عزیز در صورت تمایل بتوانند آزمون های مرحله ای و جامع را به 
تعداد مورد نیاز و دلخواه، انتخاب و در هر یك از آنها ثبت نام نمایند؛ به عنوان مثال، داوطلب 

می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و سه نوبت آزمون جامع باشد.
با توجه به اينكه آزمون های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون هايی است كه هر يک 
مكمل ديگری است و شركت در تمامی آنها، داوطلب را گام به گام آماده تر می نمايد، 
لذا توصيه می شود كه داوطلبان عزيز، در كليۀ آزمون های مرحله ای و جامع به طور 
يكجا ثبت نام نمايند و از تخفيفاتی كه برای ثبت نام يكجای آزمون ها در نظر گرفته 

شده است، بهره مند گردند.
الزم به ذكر است كه جدول تكميلی مربوط به هزينه های ثبت نام، برای دانش آموزانی 
كه مايل به انتخاب آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم به صورت تلفيقی هستند، 
در سايت اينترنتی ثبت نام آزمون ها )www.sanjeshserv.ir( درج شده است.

شایان ذکر است داوطلبان، برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی، بهتر است که از تعداد 
مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از تعداد 
آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم، از تخفیف باالتری نیز بهره مند شوند. بدیهی 
است که مطلوب ترین حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی، ثبت نام یکجا در 
8 نوبت آزمون )۴ نوبت آزمون مرحله ای + ۴ نوبت آزمون جامع( است که در این صورت، با 
احتساب تخفیف ویژه ۲8۰,۰۰۰ ریالی، متوسط شهریه هر آزمون حدوداً 31۵,۰۰۰ ریال 

و ۲,۵۲۰,۰۰۰ مجموعاً ریال است.
الزم به ذکر است که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی دانش آموز، 
برنامه ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را پس از کسر تخفیفات، محاسبه 

و ارائه می نماید.
نحوه ثبت نام:

پرداخت اينترنتی: داوطلبان عالقه مند به شرکت در آزمون های آزمايشی سنجِش 
بانکی عضو شبکه شتاب  از کارت های  استفاده  با  در سراسرکشور مي توانند  دوازدهم 
و مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 
کشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام و کد 

پی گیری دریافت نمایند.
الزم به ذكر است كه خريد اينترنتی كارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده ثبت نام نهايی 
داوطلب نبوده و الزم است كه داوطلب، بعد از خريد كارت اعتباری )دريافت شماره 

پرونده و شماره رمز( به لينک ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهايی و شماره 
پرونده و كد پی گيری 16 رقمی دريافت نمايد.

داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن هر گونه سؤال 
در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه ۴۲9۶۶-۰۲1 )صدای داوطلب( 

تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:3۰ الی 1۲:3۰ و عصر 13:3۰ الی 1۶:۰۰.
ثبت نام گروهی از طريق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت ثبت نام 
به صورت یکجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه دقیق دستورالعمل 
ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، در صورت داشتن هرگونه سؤال، مي توانند در 
ساعات: صبح8:3۰  الی 1۲:3۰و عصر 13:3۰ الی 1۶:۰۰  با شماره تلفن هاي: 888۴۴791 

الی 888۴۴793 تماس حاصل نمایند.
نكات مهم:

1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، از جمله آزمون هاي جامع، نیز در این مرحله 
انجام مي شود و توصیه می شود که به منظور برخورداری از حداکثر تخفیف در شهریه 

پرداختی، ثبت نام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
۲- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی مراحل 
اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اینترنتی و انتخاب تعداد 

آزمون ها دقت الزم را به عمل آورند.
ثبت نام حضوری: ثبت نام برای کلیه داوطلبان سراسر کشور از طریق سایت اینترنتی به 
نشانی:www.sanjeshserv.ir  امکان پذیر است و دفتر مرکزی شرکت به نشانی: تهران، 
پل کریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان شهید نژادکی، روبروی کالنتری سنایی، 

پالك 3۰، تلفن: 88321455 نیز آماده ثبت نام از مراجعان در ساعات اداری است.
راهنمای نحوه ثبت نام  اينترنتی آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم

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

کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به صورت اینترنتی است(.
گام دوم: تکمیل فرم ثبت نام )در سایت ارائه شده است: لینك ثبت نام آزمون های آزمایشی 

سنجش ثبت نام جدید(.
گام سوم: دریافت کد پی گیری 1۶ رقمی ثبت نام.

شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
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نحوة برگزاري آزمون ها:
این آزمون ها مجموعاً در 1۰ نوبت برای سال تحصیلی 97-98 برگزار می گردد. شش نوبت از 
آزمون های آزمایشی به صورت مرحله ای و چهار نوبت آزمون جامع برگزار خواهد شد تا داوطلبان 
شرکت کننده، با ارزیابی کاماًل علمی و استاندارد، از وضعیت علمی و تحصیلی خود شناخت پیدا 

کرده و در هر مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشکالت تحصیلی خود اقدام نمایند.
آزمون های مرحله ای: در شش  نوبت آزمون های آزمایشی مرحله ای، که از ابتدای 
سال تحصیلی تا پایان اسفند 97 برگزار می گردد، منابع درسی براي مطالعه داوطلبان به 
شش قسمت تقسیم شده است که در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، سؤاالت از منابع 
تقسیم بندی شده همان مرحله طرح می گردد. الزم به توضیح است که سؤاالت آزمون هر 
مرحله، با تأکید بر منابع درسی اعالم شده برای همان مرحله )طبق تقسیم بندی(، به عالوة 
سؤاالت منابع درسی مرحله قبل، طراحی می گردد )برای مثال، در مرحله سوم، آزمون 
قسمت های مربوط به آزمون های مراحل اول و دوم هم منظور مي شود؛ با این تأکید که 

بیشتر 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 خصوصیات  هدفمند  زمانی  فاصله های  با  جامع  آزمایشی  آزمون  نوبت   ۴ ،1398

ویژگی های منحصر به فرد و مکمل یکدیگر برگزار می شود.
زمان و نحوه توزيع اينترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه:

هر  از  قبل  سه شنبه  روز  از  کشور،  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  جلسه  به  ورود  کارت 
نشانی: به  آموزشی  تعاونی خدمات  اینترنتی شرکت  سایت  از طریق  منحصراً   آزمون، 

اینترنتی  سایت  به  مراجعه  با  داوطلبان  و  می گردد  توزیع   www.sanjeshserv.ir  
فوق الذکر، نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام می نمایند.

برگزاری  روز  بعدازظهر همان  در  آزمون های آزمايشی،  از  نوبت  نتایج هر  کارنامه 
هر آزمون، از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی: www.sanjeshserv.irمنتشر 
می گردد. ضمناً به اطالع دانش آموزان می رساند که محاسبه نمره کل آزمون های آزمایشی، 
شد.  خواهد  عمل  کشور  آموزش  سازمان سنجش  ضوابط  و  مصوبات  آخرین  براساس 
همچنین نمره آزمون دروس عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و براساس نمره 
آزمون عمومی )با توجه به ضرایب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به 

ضرایب( تقسیم بر مجموع کل ضرایب محاسبه می شود.

شهريۀ آزمون ها:

جدول شهريۀ آزمون ها:

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینه های ثبت نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم 
گردیده است تا داوطلبان عزیز در صورت تمایل بتوانند آزمون های مرحله ای و جامع را به 
تعداد مورد نیاز و دلخواه، انتخاب و ثبت نام نمایند؛ به عنوان مثال، داوطلب می تواند متقاضی 

سه نوبت آزمون مرحله ای و سه نوبت آزمون جامع باشد.
برای  ثبت نام،  هزينه های  به  مربوط  تكميلی  جدول  كه  است  به ذكر  الزم 
دانش آموزانی كه مايل به انتخاب آزمون های آزمايشی سنجِش دهم به صورت 

 )www.sanjeshserv.ir( تلفيقی هستند، در سايت اينترنتی ثبت نام آزمون ها 
درج شده است.

شایان ذکر است داوطلبان، برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی، بهتر است تعداد مراحل 
و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از تعداد آزمون های 
آزمایشی سنجِش پیش، از تخفیف باالتری نیز بهره مند شوند. بدیهی است که مطلوب ترین 
 حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی، ثبت نام یکجا در 8 نوبت آزمون 
)۴ نوبت آزمون مرحله ای + ۴ نوبت آزمون جامع( است که در این صورت با احتساب 
و  ریال   31۵/۰۰۰ حدوداً  آزمون  هر  شهریه  متوسط  ریالی،   ۲8۰/۰۰۰ ویژه  تخفیف 

۲/۵۲۰/۰۰۰ مجموعاً ریال است.
همچنین الزم به یادآوري است که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از 
سوي دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را پس از کسر 

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نماید.
نحوة ثبت نام:

آزمون ها در سراسرکشور  این  به شرکت در  داوطلبان عالقه مند  پرداخت اينترنتی: 
سایت  به  مراجعه  و  شتاب  شبکه  عضو  بانکی  کارت های  از  استفاده  با  مي توانند 
نشاني: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  کارکنان  آموزشی  خدمات  تعاونی   شرکت 
 www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در آنها اقدام و کد رهگیري را دریافت نمایند.

الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده ثبت نام نهایی 
داوطلب نیست و الزم است که وي بعد از خرید کارت اعتباری )دریافت شماره پرونده و 
شماره رمز( به لینك ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و کد 

پی گیری 1۶ رقمی را دریافت نماید.
داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن هر گونه سؤال 
در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه ۴۲9۶۶-۰۲1 )صدای داوطلب( 

تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:3۰ الی 1۲:3۰ و عصر 13:3۰ الی 1۶:۰۰.
ثبت نام گروهی از طريق مدارس: دبیرستان هایی که مایل هستند براي سهولت 
ثبت نام، به صورت یکجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه دقیق 
دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراکز آموزشی همکار، در صورت داشتن هرگونه سؤال 
مي توانند در ساعات: صبح 8:3۰ الی 1۲:3۰و عصر 13:3۰ الی 1۶:۰۰ با شماره تلفن هاي: 

888۴۴791 الی 888۴۴793 تماس حاصل نمایند.
نكات مهم:

1- ثبت نام کلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، از جمله آزمون هاي جامع، نیز در این مرحله 
انجام مي شود و توصیه می شود که به منظور برخورداری از حداکثر تخفیف در شهریه 

پرداختی، ثبت نام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
۲- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی مراحل 
اداری مربوط قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اینترنتی و انتخاب تعداد 

آزمون ها دقت الزم را به  عمل آورند.
ثبت نام حضوری: ثبت نام برای کلیه داوطلبان سراسر کشور، از طریق سایت اینتـــرنتی 
مراكز  و  داوطلبان  همچنین  می گردد.  www.sanjeshserv.ir انجام  نشانی:  به 
آموزشی متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش می توانند، در صورت تمایل، با مراجعه 
حضوری به دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 
کشور به نشانی: تهران، پل کریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان شهید نژادکی، 
روبروی کالنتری 1۰۵ سنایی، پالك 3۰، تلفن: 883۲1۴۵۵ نسبت به ثبت نام در این 

آزمون ها در ساعات اداری اقدام نمایند.

راهنمای نحوه ثبت نام  اينترنتی 
مراحل ثبت نام:

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

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

گام سوم: دریافت کد پی گیری 1۶ رقمی ثبت نام.

 شركت تعاوني خدمات آموزشي 
كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
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پیرو اطالعیه مورخ 97/8/۲۰ این سازمان درخصوص اعالم کدرشته محل هاي جدید یا 
تکمیل ظرفیت در برخي از رشته هاي تحصیلي دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسري 
سال 1397، به اطالع کلیه متقاضیان مي رساند که با توجه به اعالم وزارت آموزش 
و پرورش مبني بر تفکیك رشته محل هاي مربوط به شهرستان هاي جوین، جغتاي و 

سبزوار، دامنه پذیرش رشته محل هاي مذکور به شرح جداول ذیل تغییر یافته است؛ 
لذا متقاضیان داراي شرایط مندرج در اطالعیه مذکور، مي توانند تا پایان مهلت مقرر، 

نسبت به انتخاب رشته یا ویرایش کدرشته محل هاي انتخابي خود اقدام نمایند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

اصالح دامنه پذيرش و ظرفيت برخي از كدرشته  محل هاي مخصوص داوطلبان 
بومي استان خراسان رضوي در اطالعيه تكميل ظرفيت مورخ 97/8/20 رشته هاي 

تحصيلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان در آزمون سراسري سال 1397

  20/8/97هاي مندرج در اطالعيه  كدرشته محلدامنه پذيرش و ظرفيت برخي از اصالحات ) الف
  بومي استان خراسان رضويمخصوص داوطلبان 

  گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
ظرفيت جنس  محل خدمت /اولويت پذيرش /  پرديس محل تحصيل عنوان رشته كدرشته 

 محل
محل خدمت جغتاي/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد بهشتي مشهد 2 مرد آموزش رياضي 20531 

محل خدمت جوين/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / د بهشتي مشهدپرديس شهي 1 مرد آموزش رياضي 20535 
محل خدمت جوين/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد بهشتي مشهد 1 مرد آموزش ابتدايي 27557 
محل خدمت جغتاي/ جغتاي و جوين هاي شهرستانيت پذيرش با داوطلبان بومي اولو/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 1 مرد آموزش ابتدايي 27566 
محل خدمت جغتاي/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد بهشتي مشهد 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 27626 
محل خدمت جوين/ جغتاي و جوين هاي شهرستانرش با داوطلبان بومي اولويت پذي/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 27629 

محل خدمت جوين/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش رياضي 20542 
محل خدمت جغتاي/ جغتاي و جوين هاي شهرستانش با داوطلبان بومي اولويت پذير/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش رياضي 20555 
محل خدمت جغتاي/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش فيزيك 20568 
محل خدمت جوين/ جغتاي و جوين هاي شهرستانبان بومي اولويت پذيرش با داوطل/ نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 2 زن آموزش فيزيك 20569 
محل خدمت جغتاي/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ابتدايي 27584 
محل خدمت جوين/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ابتدايي 27585 

  گروه آزمايشي علوم تجربي
ظرفيت جنس  محل خدمت /اولويت پذيرش /  پرديس محل تحصيل عنوان رشته كدرشته 

 محل
نمحل خدمت جوي/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد بهشتي مشهد 1 مرد آموزش ابتدايي 27557 
محل خدمت جغتاي/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد بهشتي مشهد 1 مرد آموزش ابتدايي 27566 
محل خدمت جغتاي/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد بهشتي مشهد 1 مرد كودكان استثناييآموزش  27626 
محل خدمت جوين/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد بهشتي مشهد 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 27629 

محل خدمت جوين/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 1 زن وزش زيست شناسيآم 21752 
محل خدمت جوين/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 2 زن آموزش شيمي 21759 
محل خدمت جغتاي/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 1 زن يآموزش شيم 21762 
محل خدمت جغتاي/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ابتدايي 27584 
محل خدمت جوين/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ابتدايي 27585 

  گروه آزمايشي علوم انساني
ظرفيت جنس  محل خدمت /اولويت پذيرش /  پرديس محل تحصيل عنوان رشته كدرشته 

 محل
محل خدمت جغتاي/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / بيرجند) ع(پرديس امام سجاد 2 زن آموزش علوم اجتماعي 23463 
محل خدمت جوين/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / بيرجند) ع(پرديس امام سجاد 2 زن آموزش علوم اجتماعي 23470 

محل خدمت جغتاي/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد باهنر بيرجند 1 مرد آموزش علوم اجتماعي 23476 
محل خدمت جوين/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد باهنر بيرجند 2 مرد آموزش علوم اجتماعي 23483 
محل خدمت جوين/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد بهشتي مشهد 1 مرد آموزش مشاوره و راهنمايي 23512 
محل خدمت جغتاي/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد بهشتي مشهد 2 مرد آموزش مشاوره و راهنمايي 23513 
محل خدمت جوين/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد بهشتي مشهد 2 مرد آموزش ابتدايي 27557 

محل خدمت جغتاي/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / س شهيد بهشتي مشهدپردي 2 مرد آموزش ابتدايي 27566 
محل خدمت جغتاي/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد بهشتي مشهد 2 مرد آموزش كودكان استثنايي 27626 

محل خدمت جوين/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / بهشتي مشهد پرديس شهيد 2 مرد آموزش كودكان استثنايي 27629 
محل خدمت جغتاي/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 2 زن آموزش ابتدايي 27584 

محل خدمت جوين/ جغتاي و جوين هاي شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / نژاد مشهد شميپرديس شهيد ها 2 زن آموزش ابتدايي 27585 

  20/8/97هاي مندرج در اطالعيه  كدرشته محلهاي جديد عالوه بر  كدرشته محل) ب
  مخصوص داوطلبان بومي استان خراسان رضوي

  گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
ظرفيت جنس  محل خدمت /اولويت پذيرش /  محل تحصيل پرديس عنوان رشته كدرشته 

 محل
محل خدمت سبزوار/سبزوار  شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد بهشتي مشهد 3 مرد آموزش رياضي 49281 
سبزوارمت محل خد/سبزوار   شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد بهشتي مشهد 1 مرد آموزش ابتدايي 49282 
سبزوارمحل خدمت /سبزوار   شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد بهشتي مشهد 1 مرد آموزش كودكان استثنايي 49283 

سبزوارمحل خدمت /سبزوار   شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 2 زن وزش رياضيآم 49284 
سبزوار محل خدمت/سبزوار   شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 3 زن آموزش فيزيك 49285 
سبزوارمحل خدمت /سبزوار   شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 1 زن آموزش ابتدايي 49286 

  تجربيمايشي علوم گروه آز
ظرفيت جنس  محل خدمت /اولويت پذيرش /  پرديس محل تحصيل عنوان رشته كدرشته 

 محل
سبزوار محل خدمت/سبزوار   شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد بهشتي مشهد 3 مرد آموزش ابتدايي 49282 
سبزوارمحل خدمت /سبزوار   شهرستاني اولويت پذيرش با داوطلبان بوم/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 2 مرد آموزش كودكان استثنايي 49283 

سبزوارمحل خدمت /سبزوار   شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 2 زن آموزش زيست شناسي 49287 
سبزوارمحل خدمت /سبزوار  شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 3 زن آموزش شيمي 49288 
سبزوار محل خدمت/سبزوار   شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 2 زن آموزش ابتدايي 49286 

  انسانيگروه آزمايشي علوم 
ظرفيت جنس  محل خدمت /اولويت پذيرش /  پرديس محل تحصيل عنوان رشته ته كدرش

 محل
سبزوارمحل خدمت /سبزوار   شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / بيرجند) ع(پرديس امام سجاد 4 زن آموزش علوم اجتماعي 49289 

سبزوارمحل خدمت /سبزوار   شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد باهنر بيرجند 3 مرد آموزش علوم اجتماعي 49290 
سبزوار محل خدمت/سبزوار   شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / هيد بهشتي مشهدپرديس ش 3 مرد آموزش مشاوره و راهنمايي 49291 

سبزوارمحل خدمت /سبزوار   شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / پرديس شهيد بهشتي مشهد 5 مرد آموزش ابتدايي 49282 
سبزوارمحل خدمت /سبزوار   شهرستانيت پذيرش با داوطلبان بومي اولو/ پرديس شهيد بهشتي مشهد 4 مرد آموزش كودكان استثنايي 49283 

سبزوارمحل خدمت /سبزوار   شهرستاناولويت پذيرش با داوطلبان بومي / نژاد مشهد پرديس شهيد هاشمي 3 زن آموزش ابتدايي 49286 
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17 ربیع االول، فرخنده زادروز 

 ...آخرین پیام آور وحی، حرضت محمدبن عبدا

و ششمین پیشوای شیعیان، حرضت امام جعفر صادق

برمتام مسلامنان تهنیت باد


