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

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

hefazatazmon@sanjesh.org

مردي خدمت پیامبر اكرم )ص( آمد و در حالي 
وي  از  بود،  منبر  فراز  بر  )ص(  خدا  رسول  كه 

پرسید: بهترين مردم كیست؟
پیامبر گرامي اسالم )ص( در پاسخ فرمودند: آن 
كس كه از همه بیشتر امر به معروف و نهي از 
منكر كند، و آن كس كه از همه پرهیزگارتر باشد. 

بزرگ  را  خود  جز  گناهِ  كه[  مباش  آ نان  ]از 
مي انگارد، و بیشتر از آن را كه خود كرده، ُخرد 

به حساب مي آرد. 

حضرت امام جعفر صادق )ع( فرمودند:
رحمت  مي ايستد،  نماز  به  نمازگزار  هنگامي 
خداوند از دامنه آسمان تا دامنه زمین بر او نازل 
مي شود و فرشتگان، اطرافش را احاطه مي كنند 
و فرشته اي مي گويد: اگر اين نمازگزار ارزش نماز 

را مي دانست، هیچ گاه از آ ن منصرف نمي شد.

از فردا )سه شنبه 6 آذر ماه 97( مهلت ثبت نام براي 
سال   )Ph.D( متمركز  نیمه  دكتري  ورودي  آزمون 
1398 از طريق پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
به نشاني: www.sanjesh.org آغاز مي شود و در 
به همین  پايان مي پذيرد.  ماه  آذر   روز دوشنبه 12 
خاطر، مناسب ديديم كه مفاد اين ستون را در شمارة 
پیِش رو، به يادآوري 11 نكته دربارة اين آزمون مهم 

اختصاص دهیم.

اين نكات به قرار زير است:

1ـ ثبت نام آزمون  ورودي دكتري سال 98، منحصراً به 
صورت اينترنتي و از طريق پايگاه اطالع رساني سازمان 

سنجش انجام مي شود.

2ـ هر داوطلب بر اساس عالقه صرفاً مي تواند در يك 
)مطابق ضوابط درج شده دفترچه  امتحاني  كدرشته 
در  و  ثبت نام  آزمون(  در  شركت  و  ثبت نام  راهنماي 

آزمون مربوط شركت كند.

3ـ داوطلبان آزمون  ورودي دكتري سال 98، شايسته 
اين  در  ثبت نام  راهنماي  دفترچه  آغاز،  در  كه  است 
آزمون را كه همزمان با شروع مهلت ثبت نام، در پايگاه 
اطالع رساني سازمان سنجش در دسترس خواهد بود، 
مطالعه كرده و در صورت واجد شرايط بودن، نسبت به 
پرداخت هزينه خريد كارت اعتباري ثبت نام )سريال 
12 رقمي( در آزمون اقدام كنند و سپس مراحل بعدي 

را به انجام برسانند.

4ـ به داوطلبان پیشنهاد مي شود كه برابر دستورالعمل 
درج شده در دفترچه راهنماي ثبت نام اين آزمون، ابتدا 
فرم پیش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه ياد شده 
پیش نويس،  فرم  اساس  بر  سپس  و  كرده  تكمیل  را 
سنجش،  سازمان  اطالع رساني  پايگاه  به  مراجعه  با 
نرم افزاري  برنامه  بندهاي  با  مطابق  را  الزم  اطالعات 

ثبت نام وارد كنند. 

اطالعات  درج  در  داوطلبان  كه  است  الزم  ـ   5
ثبت نامي خود دقت كامل را مبذول نمايند؛ زيرا در 
شده  قید  موارد  در  مغايرت  هرگونه  مشاهده  صورت 
صورت  در  داوطلب،  مدارك  با  ثبت نام  تقاضانامه  در 
پذيرفته شدن در آزمون، قبولي وي »كان لم يكن« 

تلقي شده و از ادامه تحصیل چنین داوطلبي جلوگیري 
خواهد شد.

آزمون  شده،  پیش بیني  زماني  برنامه  اساس  بر  ـ   6
دكتري سال 98، روز جمعه 3 اسفند ماه 97 برگزار 

خواهد شد.

سه شنبه  روز  از  داوطلبان،  كه  است  شايسته  ـ   7 
با  ماه 97،  اسفند  پنج شنبه 2  روز  تا  ماه  بهمن   30
مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش، نسبت 
آزمون  در  شركت  راهنماي  و  كارت  پرينت  تهیه  به 

اقدام كنند. 

8ـ  محل آزمون داوطلبان، بر اساس استان و شهرستان 
محل اقامت مندرج در بند 33 تقاضانامه آنها تعیین 
مي شود؛ بنابراين، الزم است كه داوطلبان، با مراجعه 
به جدول شماره 2 دفترچه راهنماي ثبت نام و درج كد 
مربوط به استان و شهر محل اقامت خود در تقاضانامه 

ثبت نام، اقدام كنند.

9 ـ الزم است كه داوطلبان، پس از تكمیل تقاضانامه 
ثبت نام، دريافت شماره پرونده 6 رقمي و كدپي گیري 
16 رقمي، يك نسخه پرينت از تقاضانامه شان تهیه و 

آن را نزد خود نگهداري كنند.

انتخاب  در  كه  مي شود  تأكید  داوطلبان  به  10ـ 
امتحاني و همچنین شهرستان محل حوزه  كدرشته  
امتحاني خود، دقت كافي كنند؛ زيرا پس از دريافت كد 
پي گیري 16 رقمي، در اين خصوص به درخواست هاي 
داوطلبان مبني بر اصالح يا جابجايي، ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.

آزمون هاي  آمده در  به مشكالت پیش  توجه  با  11ـ 
قبلي، در خصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، 
توصیه مي شود كه اين افراد، عالوه بر بررسي اطالعات 
ثبت نامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت 
الزم را به عمل آورند تا اشتباهاً تصوير داوطلب ديگري 
به جاي تصوير آنها ارسال نشود؛ چون در صورت ارسال 
تصوير اشتباه از طرف متقاضي، فرد داوطلب به عنوان 
متخلف تلقي شده و برابر مقررات با وي رفتار خواهد 

شد.

موفق باشيد 

11 نكته دربارة 
ثبت نام آزمون دکتري 98
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»می گويند گروه آزمايشی علوم تجربی، گروه سخت و دشواری 
است و هر سال سخت تر و دشوارتر نيز می شود و تنها به ياری 
مدارس غير انتفاعی، مشاوران متبحر و دبيران برگزيده می توان 

در اين آزمون پذيرفته شد.« 
متأسفانه حتی رسانه های گروهی با تبلیغات زنجیره وار خود، به اين تصور 
نادرست دامن می زنند؛ اينكه يك دانش آموز درس خوان و كوشا نمی تواند 
پذيرفته شدگان  آمار  بررسی  با  اما  برآيد؛  آزمون  اين  از پس  تنهايی  به 
مطالعۀ  اهل  داوطلبان،  از  بسیاری  كه  می شويم  متوجه  اخیر  سال های 
درس ها و تالش پی گیر نیستند؛ وگرنه داوطلبان شهرستانی، كه عمدتاً در 
شهرهای كوچك زندگي و تحصیل مي كنند، گوی سبقت را از داوطلبان 
شهرهای بزرگ نمی ربودند و برترين رتبه ها را در آزمون سراسري كسب 

نمی كردند. 
برای مثال، امسال 569 هزار و 984 داوطلب گروه آزمايشي علوم تجربی 
در جلسه آزمون سراسری حضور داشتند و به چهار درس عمومی و پنج 
اين میان، اگر  اين گروه آزمايشي پاسخ دادند. در  درس اختصاصی در 
صحیح  پاسخ  رياضی  درس  سؤال   30 از  سؤال  يك  به  فقط  داوطلبی 
می داد، و البته به هیچ يك از سؤال های اين درس نیز پاسخ غلط نمی داد، 
از 219 هزار و 823 داوطلب )38/56 درصد داوطلبان( درصد بهتری در 
اين درس كسب می كرد. بی شك، هر داوطلبی می پذيرد كه سؤال های 

يك درس، آن قدر سخت نیست كه نتوان حتی به يك سؤال از میان تمام 
سؤال هاي به آن پاسخ صحیح داد؛ در واقع مشكل اينجاست كه تعداد 
آزمون سراسری  و دانش الزم در  بدون علم  از داوطلبان،  قابل توجهی 
شركت می كنند، و چون سؤال ها تستی است، تصور می كنند كه می شود 
به شانس و اقبال اعتماد كرد و بر اساس آن به سؤال ها پاسخ داد؛ به همین 
دلیل، بدترين میانگین درصد نمره خام داوطلبانی كه به سؤال ها منفی 
پاسخ داده اند، متعلق به درس زبان و ادبیات فارسی است )میانگین درصد 
نمره خام داوطلبانی كه به درس زبان و ادبیات فارسی پاسخ منفی داده اند، 
ادبیات فارسي،  3/8- درصد است(؛ داوطلبانی كه تصور كرده اند، چون 
زبان ملی آنهاست، پس می توانند با اطالعات عمومی خود، حداقل به چند 
سؤال پاسخ صحیح بدهند! در حالی كه سؤال های آزمون سراسری به 
گونه ای است كه تنها داوطلبی كه درس مورد نظر را مطالعه كرده، تست 
زده و تمرين و ممارست داشته است، موفق به پاسخگويي به آن می شود. 
يك  همۀ سؤال های  به  كه  دارند  عادت  داوطلبان  از  تعدادی  همچنین 
درس پاسخ دهند، و چون به سؤال هايی كه كاماًل بر آنها مسلط نیستند 
هم پاسخ می دهند و نمرة منفی كسب می كنند، تأثیر پاسخ های صحیح 

آنها نیز  از بین می رود.
بايد دقت داشت كه آزمون سراسری، محل آزمون و خطا نیست و نبايد به 
سؤال ها به طور سرسری پاسخ داد )گاه می شنويم كه داوطلبی می گويد 

نحوۀ پاسخگويی داوطلبان آزمون سراسری
گروه آزمايشي علوم تجربی در سال  1397
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حوصله كافی يا زمان الزم برای خواندن همۀ گزينه ها را نداشتم و برای 
همین، وقتی ديدم كه گزينه اول يا دوم به نظرم درست هستند آن را 

انتخاب كردم !(
همچنین نبايد به امید شانس و اقبال، گزينه ها را بدون دانش و دقت الزم 
انتخاب كرد؛ پس اگر اين روزها در درسی آمادگی نداريد، بايد  در اين 
مدت باقی مانده، به مطالعۀ مباحثی از آن درس بپردازيد تا بتوانید دست 
كم به چند سؤال معدود در همان درس پاسخ دهید؛ زيرا كسب نمره 

منفی، بسیار بدتر از به دست آوردن درصد صفر است!

هيچ درسی را رها نكنيد
آزمون  در  درس  آن  يا  اين  سؤال های  كه  می شنويم  داوطلبان  از  گاه 
پاسخگو  سؤال ها  گونه  اين  به  نتوانسته اند  آنها  و  بود  دشوار  سراسری، 
از سؤال ها  تعدادی  بايد  ملی،  مهم  آزمون  در  يك  بدون شك،  باشند. 
دشوار باشد تا بتواند به درستی سطح علمی داوطلبان را بسنجد؛ اما آيا 
تمامی سؤال های يك درس دشوار هستند يا اينكه تعدادی از داوطلبان 
برخی از درس ها را رها می كنند و در سر آزمون هم بدون دانش الزم به 
سؤال های همان درس پاسخ می دهند؟! پس از همین امروز، بی عالقگی 
يا ضعف علمی را بهانه نسازيد و با برنامه ريزی، برای همۀ درس ها وقت 
بگذاريد و مطمئن باشید كه می توانید به حداقلی از سؤال های هر درس، 

پاسخ صحیح بدهید و در آزمون سراسری نتیجه بهتری كسب كنید.
اهمیت اين امر زمانی مشخص می شود كه  بدانیم برای موفقیت در آزمون 
سراسری، بايد به همه دروس توجه داشت و نمی توان فقط چند درس را 

مطالعه كرد و يك يا دو درس را رها نمود.

به اين نكته ها دقت كنيد 
كنكور، يك مسابقه است و قرار نیست كه شما به همه سؤال های آن، 
با ساير داوطلبان،  پاسخ صحیح بدهید، بلكه الزم است كه در مقايسه 
در  هوشمندی  و  دقت  بدون  امر،  اين  و  باشید،  داشته  بهتری  وضعیت 

پاسخگويی به سؤال ها به دست نخواهد آمد.
هر  در  شده  ذكر  میانگین  بدانیم  كه  است  مهم  نیز  نكته  اين  ذكر 
به  در كل كشور  نفر  مثال، سال  94، چهار  برای  نیست؛  يكسان   سال 
100 درصد سؤال های درس شیمی پاسخ صحیح داده اند، و در هر يك از  
سال های  95 و 96 نیز، سه داوطلب در درس شیمی به كل سؤال ها پاسخ 
صحیح داده، در حالی كه در سال 97، هیچ يك از داوطلبان، در درس  
شیمی، به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح نداده اند. همچنین سال 96، 
67 داوطلب گروه آزمايشي علوم تجربی به 100 درصد سؤال های رياضی 
پاسخ صحیح داده، و در سال 97 نیز، 13 داوطلب به همۀ سؤال های اين 
درس پاسخ صحیح داده اند؛ در ضمن، تأثیر مثبت سوابق تحصیلی يك 
تأثیر مثبت سوابق تحصیلی  نیز محاسبه می شود )25 درصد  داوطلب 
داوطلب در آزمون كتبی نهايی سال سوم متوسطه و 5 درصد تأثیر مثبت 
آزمون كتبی نهايی پیش دانشگاهی محاسبه می شود(؛ يعنی، امكان دارد 
كه داوطلبی در آزمون سراسری درصدهای مطلوبی كسب نكرده باشد، اما 
سوابق تحصیلی خوبی داشته باشد و سوابق تحصیلی مثبت، در پذيرش 

نهايی او مؤثر واقع شود.
1ـ در آزمون سراسري ابتدا براي هر داوطلب نمرات خام هر درس آزمون 
محاسبه مي شود و سپس هر يك از اين نمرات بر اساس روش هاي آماري، 
با توجه به نمرات مكتسبه تمامي داوطلبان تراز مي شود. بايد توجه داشت 
كه هیچ فردي نمي تواند با داشتن يك نمره خام از يك درس، نمره تراز را به 
دست آورد؛ زيرا نمرات تمامي داوطلبان را ندارد، و بعد از محاسبه تراز نمرات 

دروس با توجه به ضرايب هر درس در هر 
زيرگروه، نمره كل آزمون در هر زيرگروه 

محاسبه مي شود.
2ـ براي داوطلب مشمول اعمال سوابق 
نمرات  براي  فرايند  همین  تحصیلي، 
اعمال  نیز  تحصیلي  سوابق  دروس 

مي شود.

 تجربیعلوم  آزمایشی ن در جلسه گروهحاضرا 1397آزمون سراسری سال  خام مراتتعداد و ميانگين ن

 محدوده
 شیمی فیزیک شناسیزیست ریاضی زمین شناسی زبان عمومی معارف عربی فارسی ادبیاتزبان و 

 میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد میانگین تعداد

 164 سفید
 

164 
 

164 
 

164 
 

164 
 

164 
 

164 
 

164 
 

164 
 

 2/1- 190095 1/7- 170189 2/1- 132357 1/7- 219659 8/- 365330 1/4- 219930 3/6- 78217 1/9- 86140 3/8- 62058 0کمتراز

 4/6 193714 4/5 279336 4/8 217981 5/0 195859 4/9 146409 5/2 112720 5/5 109435 5/6 113882 5/6 96663 10تا0از

 14/1 89065 14/9 59225 14/7 92229 15/1 67694 14/1 47657 15/1 88913 15/3 118830 15/2 134381 15/5 129374 20تا10از

 24/4 46131 25/2 25821 24/9 46013 25/4 36145 24/3 7585 25/0 51261 25/2 81704 25/0 84313 25/2 104347 30تا20از

 34/4 26178 35/3 14935 35/1 30164 35/3 22799 33/8 2157 34/9 36588 35/0 71584 34/7 54859 35/0 89221 40تا30از

 44/5 14844 45/2 9340 45/1 21834 45/2 14227 44/1 465 45/1 20840 45/1 47209 45/1 28671 44/9 48229 50تا40از

 54/5 6762 55/2 5607 55/1 15682 55/1 7836 54/4 153 55/0 16272 55/0 36970 55/1 24025 54/6 27203 60تا50از

 64/1 2279 65/1 3060 64/8 9444 65/0 3619 65/3 49 65/1 9676 64/9 18024 65/3 16622 64/6 9130 70تا60از

 73/9 605 74/9 1541 74/3 3508 74/9 1415 74/5 14 75/1 7371 74/2 6966 75/2 15140 74/2 3003 80تا70از

 83/8 132 84/8 567 83/5 591 84/7 449 89/4 1 85/5 4063 83/9 848 85/1 8128 84/1 517 90تا80از

 0 93/6 1654 91/9 31 93/1 3154 92/8 72 100تا90از
 

105 93/5 17 93/5 165 93/6 15 91/7 

 0 100/0 532 100/0 2 100/0 505 100/0 3 درصد100
 

13 100/0 0 
 

34 100/0 0 
 

 8/8 569984 7/3 569984 12/5 569984 8/5 569984 2/5 569984 13/6 569984 22/2 569984 21/7 569984 22/1 569984 کل

 
 آورند؟چه درصدهایی می آزمون سراسرینفرات برتر 

های های خارجی از همۀ درساهمیت زبان»، «.، قبولی شما در آزمون سراسری تضمین شده استشناسی را خوب بزنیداگر زیست»
 «.دهندهای این درس خوب پاسخ نمیها به سؤالچون بچه ؛عمومی بیشتر است
اگر افرادی که مدعی هستند  ؛شنویمنکور میهای آموزشی یا مدرسان کمؤسسه از سوی برخی از ،دربارۀ هر درسی را شبیه جمالت فوق

های برتر اما درصد رتبه ؛آوریدبه دست می ، درصد خوبی کسب کنید، رتبه خوبی در آزمون سراسریدر یک درس یا تعدادی از دروس
بینید که میانگین داوطلبان برتر، در همۀ دروس آزمون سراسری به طور نسبی یکسان می /دیگری است سراسری بیانگر چیزآزمون 

 .کنندتالش می ،سب درصد خوب در همۀ دروسبرای موفقیت و ک ،، داوطلبان برتر؛ به عبارت دیگراست
افراد به احتمال قوی این  /اندوبی کسب نکردهیک درس درصد خ که در هستندهم میان هزار نفر اول کشور، معدود داوطلبانی  البته در

کسب کرده است،  درصد 7/22 خارجی هایداوطلبی که در درس زبان ،برای مثال ؛اندب کردهها نمره بسیار باالیی کسدر سایر درس
 گروه آزمایشیجزو نفرات برتر کشوری  است توانسته درصد باالیی کسب کرده که نیز های عمومی و اختصاصیدر سایر درس ،شکبی

   .علوم تجربی باشد
توجه داشته  .دروس آزمون سراسری ارائه شده استعلوم تجربی در تمامی  گروه آزمایشی نفر اول کشوری 1000 دهایدرص ،ادامهدر 

 .کنددر هر سال تغییر می ذکر شده  درصد نمرات خام  است و میانگین 1397باشید که این آمار برای آزمون سراسری سال 
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 1000از  دارای رتبه کشوری کمتر  1397سال در آزمون سراسری  داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی نمرات خام درصد، کمترین و بيشترین تعداد، ميانگين

 محدوده

 شیمی فیزیک زیست شناسی ریاضی زمین شناسی زبان عمومی معارف عربی ادبیات

 تعداد
بیشترین 

 درصد
کمترین 

 درصد
 تعداد میانگین

بیشترین 
 درصد

کمترین 
 درصد

 تعداد میانگین
بیشترین 

 درصد
کمترین 

 درصد
 تعداد میانگین

بیشترین 
 درصد

کمترین 
 درصد

 تعداد میانگین
بیشترین 

 درصد
کمترین 

 درصد
 تعداد میانگین

بیشترین 
 درصد

کمترین 
 درصد

 تعداد میانگین
بیشترین 

 درصد
کمترین 

 درصد
 تعداد میانگین

بیشترین 
 درصد

کمترین 
 درصد

 تعداد میانگین
بیشترین 

 درصد
کمترین 

 درصد
 میانگین

       0       0       0       0       0       0       0       0       0 سفید

       0       0       0       0 0/ 6/6- 0/0 658       0       0       0       0 0کمتراز

       0       0       0       0 5/4 1/4 9/4 121       0       0       0       0 10تا0از

       0       0       0       0 14/4 10/7 20/0 86 18/7 17/4 20/0 2       0       0       0 20تا10از

       0       0       0 27/8 26/7 28/9 2 24/6 21/4 29/4 44 24/7 22/7 26/7 8       0       0       0 30تا20از

 31/4 31/4 31/4 1 37/3 31/2 40/0 4 35/4 35/4 35/4 1 36/2 33/4 38/9 6 34/8 30/7 40/0 37 37/4 30/7 40/0 34 34/4 32/0 38/7 5 33/4 32/0 34/7 2 37/0 30/7 40/0 4 40تا30از

 46/5 40/2 50/0 31 46/2 41/2 50/0 12       0 47/7 42/3 50/0 22 43/9 41/4 49/4 22 45/5 41/4 49/4 44 46/0 41/4 49/4 13       0 46/9 41/4 49/4 16 50تا40از

 56/4 50/6 59/9 182 57/1 51/2 60/0 63 57/3 50/7 60/0 12 56/4 51/2 60/0 86 54/5 50/7 60/0 14 55/9 50/7 60/0 102 56/7 50/7 60/0 124 54/7 50/7 58/7 2 56/3 50/7 60/0 81 60تا50از

 65/5 60/7 69/7 356 66/6 61/2 70/0 183 67/1 60/7 70/0 118 66/1 61/2 70/0 250 66/5 61/4 69/4 11 66/0 61/4 69/4 127 66/3 61/4 69/4 283 67/2 62/7 69/4 17 65/8 61/4 69/4 235 70تا60از

 74/4 70/6 79/8 312 75/8 70/2 80/0 328 76/1 70/7 80/0 508 75/7 71/2 80/0 330 76/7 74/7 78/7 4 75/9 70/7 80/0 224 75/6 70/7 80/0 404 76/8 70/7 80/0 121 75/5 70/7 80/0 413 80تا70از

 84/1 80/4 89/9 103 85/5 81/2 90/0 275 84/0 80/7 90/0 345 85/1 81/2 90/0 238       0 85/6 81/4 89/4 217 84/9 81/4 89/4 150 86/4 81/4 89/4 353 84/9 81/4 89/4 203 90تا80از

 91/3 90/2 92/2 12 93/5 91/2 96/7 108 92/9 90/7 98/0 13 93/6 91/2 96/7 60       0 93/8 90/7 99/5 165 92/3 90/7 96/0 17 93/7 90/7 99/5 371 92/9 90/7 96/0 43 100تا90از

       0 100/0 100/0 100/0 24       0 100/0 100/0 100/0 3       0 100/0 100/0 100/0 74 100/0 100/0 100/0 1 100/0 100/0 100/0 131 100/0 100/0 100/0 2 درصد100

 68/2 31/4 92/2 997 77/6 31/2 100/0 997 77/7 35/4 98/0 997 74/1 26/7 100/0 997 7/0 6/6- 78/7 997 76/3 17/4 100/0 997 71/7 32/0 100/0 997 89/2 32/0 100/0 997 73/8 30/7 100/0 997 کل

 
 
 

3ـ با توجه به میزان تأثیر سوابق تحصیلي، تركیب نمره كل آزمون و نمره 
كل سوابق تحصیلي ساخته مي شود و سپس بین اين نمرات، با توجه به 
تأثیر مثبت سوابق تحصیلي، بیشترين نمره محاسبه شده به عنوان نمره 
كل نهايي در هر زيرگروه لحاظ مي گردد و بر اساس اين نمره، رتبه ساخته 

مي شود.
4ـ بايد توجه داشت كه جامعه داوطلبان آزمون و نمرات مكتسبه آنها در 
هر سال، متفاوت است؛ بنابراين، تراز نمرات هر سال با سال قبل فرق دارد 

و نمي توان نمرات خام هر سال را با سال قبل مقايسه كرد.
5 ـ با توجه به تفاوت نمرات تراز دروس مختلف، نمي توان صرفاً با درصد 

نمرات خام، وضعیت دو داوطلب را مقايسه كرد.
در جدول ارائه شده در صفحه پیش، به غیر از داوطلبانی كه به هیچ يك 
از سؤال های دفترچه پاسخ نداده اند و كل پاسخنامۀ آنها سفید بوده است 
)164 داوطلب(، داوطلبانی كه نمرة منفی كسب كرده و داوطلبانی كه به 
100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده اند، ساير داوطلبان در گروه های 10 
درصدی مورد بررسی قرار گرفته اند؛ يعنی داوطلبانی كه به 90 تا 99/99 
90تا100  گروه  در  داده اند،  صحیح  پاسخ  درس  يك  سؤال های   درصد 
درصد آمده اند؛ يا داوطلبانی كه به 0 درصد تا 9/99 درصد سؤال ها پاسخ 

صحیح داده اند، در گروه 0تا10 درصد محاسبه شده اند.

نفرات برتر آزمون سراسري چه درصدهايی می آورند؟
»اگر زيست شناسی را خوب بزنید، قبولی شما در آزمون سراسری تضمین 

شده است.«، »اهمیت زبان هاي خارجی از همۀ درس های عمومی بیشتر 
است؛ چون بچه ها به سؤال های اين درس خوب پاسخ نمی دهند.«

از مؤسسه های  از سوی برخی  شبیه جمالت فوق را دربارة هر درسی، 
آموزشی يا مدرسان كنكور می شنويم؛ افرادی كه مدعی هستند اگر در 
از دروس، درصد خوبی كسب كنید، رتبه خوبی  يا تعدادی  يك درس 
برتر آزمون  اما درصد رتبه های  در آزمون سراسری به دست می آوريد؛ 
سراسری بیانگر چیز ديگری است، و می بینید كه میانگین داوطلبان برتر، 
در همۀ دروس آزمون سراسری به طور نسبی يكسان است؛ به عبارت 
ديگر، داوطلبان برتر، برای موفقیت و كسب درصد خوب در همۀ دروس، 

تالش می كنند.
البته در میان هزار نفر اول كشور، معدود داوطلبانی هم هستند كه در 
يك درس درصد خوبی كسب نكرده اند. اين افراد به احتمال قوی در ساير 
برای مثال، داوطلبی كه در  بااليی كسب كرده اند؛  درس ها نمره بسیار 
درس زبان هاي خارجی 22/7 درصد كسب كرده است، بی شك، در ساير 
درس های عمومی و اختصاصی نیز درصد بااليی كسب كرده كه توانسته 

است جزو نفرات برتر كشوری گروه آزمايشي علوم تجربی باشد.  
در جدول باال، درصدهای 1000 نفر اول كشوری گروه آزمايشي علوم 
تجربی در تمامی دروس آزمون سراسری ارائه شده است. توجه داشته 
برای آزمون سراسری سال 1397 است و میانگین  اين آمار  باشید كه 

درصد نمرات خام  ذكر شده  در هر سال تغییر می كند. 
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كارشناسی ارشد  آزمون  در  شركت  و  ثبت نام  متقاضیان  كلیه  اطالع  به  بدين وسیله 
در  دانشجو  پذيرش  و  قانون »سنجش  براساس  كه  ناپیوسته سال 1398 می رساند 
دوره های تحصیالت تكمیلی در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی« مصوب 94/12/18 
پذيرش  و  سنجش  »شورای  مصوبات  همچنین  و  اسالمی  شورای  محترم  مجلس 
سال  ناپیوسته  كارشناسی ارشد  آزمون  تكمیلی«  تحصیالت  دوره های  در  دانشجو 

1398 با شرايط زير برگزار خواهد شد. 
رشته های  كلیه  در  فوق  دوره هاي  به  ورود  متقاضیان  تمامی  كه  دارد  ضرورت  لذا 
امتحاني دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی ، از جمله دانشگاه 
اين آزمون  ، در  در رشته هاي مصوب دفتر گسترش آموزش عالي    ، آزاد اسالمی 
اين  مطابق  و  مذكور  قانون  براساس  پذيرش  كه  است  ذكر  به  الزم  نمايند.  شركت 
مذكور  آزمون  پذيرش  راهنمای  دفترچه  در  مندرج  ضوابط  و  شرايط  و   اطالعیه 
گرفت.  خواهد  صورت  می شود(،  منتشر  سازمان  اين  آزمون  ثبت نام  زمان  در  )كه 
امتحانی  دروس  دانشجو،  پذيرنده  گرايش های  و  رشته  امتحانی،  رشته های  عناوين 
هر رشته و ضرايب هر درس مطابق جدول مربوط به اين آزمون در سايت سازمان 

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

 1- تمامی دانشجويان و فارغ التحصیالن مقطع كارشناسی می توانند ، در صورت دارا 
بودن شرايط و ضوابط عمومی و اختصاصی ، در آزمون ورودی شركت نمايند.

2- دارندگان مدرک معادل دوره کارشناسی ، در صورتی كه مشمول آيین نامه 
ابالغی شماره 2/77633 مورخ 1392/05/28 آزمون معاون آموزشی وزارت متبوع 

باشند، می توانند در آزمون شركت نمايند.
3- مؤسسات برای پذيرش دانشجو در مهرماه از داوطلبانی می توانند پذيرش به عمل 

آورند كه حداكثر تا سی و يكم شهريورماه همان سال )سال 1398( فارغ التحصیل 
شوند. تاريخ فارغ التحصیلی برای داوطلبانی كه 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 كرده و چه ثبت نام نكرده باشند ، اجازه ثبت نام و 

شركت در آزمون سال 1398 را نخواهند داشت.
5- تمامي داوطلبان در تمامي رشته هاي امتحاني ، يك دفترچۀ سوال و يك پاسخنامه 

دريافت خواهند كرد.
)كد  شهري  مديريت  و  منطقه اي  شهري،  برنامه ريزي  امتحاني  رشته هاي  در   -6
)كد  نمايش عروسكي  )كد 1352(،  معماري  )كد 1351(،  1350(، طراحي شهري 
)كد  طراحي  و  تصويري  هنرهاي  )كد 1357(،  سینما  و  نمايشي  هنرهاي   ،)1356
1358(، هنرهاي موسیقي )كد 1360(، طراحي صنعتي )كد 1362(، طراحي پارچه 
انتخاب  به  مجاز  اكتسابي،   نمره   به   توجه   با  داوطلباني  كه   از   )1364 )كد  لباس  و 
برابر  تا چند  باشند،  نموده  تكمیل  نیز  را  اينترنتي  انتخاب رشته  فرم  و   رشته  شده 

ظرفیت آزمون عملی/تشريحي/پروژه به عمل خواهد آمد. 
7- ساير شرايط و ضوابط در دفترچۀ راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون تحصیالت 

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

است( ، به عنوان رشته امتحاني دوم ثبت نام نمايد.
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

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 اصالحات اطالعيه مجموعه ها و مواد امتحاني 
آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398 

منتشره مورخ 1397/7/15
امتحاني  رشته هاي  در خصوص جداول  مورخ 97/7/15  اطالعیه  انتشار  پیرو 

آزمون كارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1398، به اطالع كلیه متقاضیان آزمون 

مزبور مي رساند كه تغییراتي در مفاد جداول برخي از رشته هاي امتحاني، كه 

كه  است  بديهي  است.  گرفته  صورت  شده،  درج  سنجش  سازمان  سايت  در 

جداول نهايي به صورت كامل، در دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون 

)دفترچه شماره 1( درج خواهد شد.
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هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی
 TOEFL ، GRE،IELTS به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر
تبلیغات  با  و شرکت های سود جو که   افراد  تعدادی  به وجود  توجه  با  ... می رساند  و 
به  اقدام  داوطلب   مشخصات  با  نظر،  مورد  مدارك  اخذ  بر  مبنی  واهی  وعده های  و 
کالهبرداری و اخذ مبالغ قابل توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان 
به  مراکز  این  معرفی  و  قانونی  برخورد  ضمن  کشور،  در  بین المللی  آزمون های   ناظر 

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

بین الملل( نسبت به مجاز بودن مرکز اطمینان حاصل نمایید.
2 - با داوطلبانی که مرتکب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان 
در فهرست متخلفان آزمون های این سازمان قرار خواهد گرفت. ضمنًا این داوطلبان از 2 تا 
است،  آن  ناظر  یا  برگزار می نماید  این سازمان  که  آزمون هایی  در  از شرکت  10 سال 
به  اقدام  محرومیت  طول  در  متخلفان  که  صورتی  در  همچنین  شد.  خواهند  محروم 
ثبت نام در یکی  مراکز نمایند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شرکت آنان در آزمون 

جلوگیری به عمل خواهد آمد.

3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد 
خودداری نمایند و در صورت تخلف،  مجوز آنان لغو می گردد.

4 - داوطلبانی که با جعل مدارك هویتی سعی در گمراه نمودن مجریان آزمون نمایند 
برابر  گردد،  اثبات   ) مدرك  دریافت  از  پس  )حتی  آنان  تخلف  و  کنند  شرکت  آن  در  و 
 مقررات برگزاری آزمون ها، مدارك مربوط به آنها باطل و از شرکت در آزمون ها به مدت 
2 تا10سال محروم خواهند شد و با توجه به اینکه جعل هر گونه اسناد دولتی و استفاده 
از سند مجعول و شرکت کردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسالمی 
)تعزیرات مصوب 1375( جرم تلقی می شود و مجازات کیفری به همراه خواهد داشت، 

این گروه از متخلفان برای  صدور احکام قضائی به مراجع قضائی معرفی می گردند.
بین المللی،  آزمون های  امتیاز  صاحب  مؤسسات  قوانین  براساس  که  می شود  یادآور 
و  شود  انجام  متقاضی  شخص  توسط  شخصَا  بایستی  آزمون ها  ثبت نام  مراحل  کلیه 
در صورت عدم رعایت شرایط ثبت نام، از شرکت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل 
شرکت های  یا  افراد  با  زمینه  این  در  تخلف  هرگونه  مشاهده  صورت  در  و  آمد  خواهد 
سودجو که به روش های مختلف اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی 

می نمایند برخورد قانونی خواهد شد.

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
بدين وسیله به اطالع تمامي داوطلبان آزمون سراسري مي رساند كه مصوبات چهاردهمین 
جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 97/8/14 در خصوص میزان و نحوه تأثیر 

سوابق تحصیلي و نحوه پذيرش به شرح ذيل است:
1- در آزمون سراسري سال 1398، میزان تأثیر سوابق تحصیلی، حداكثر 30 درصد با 

تأثیر مثبت اعمال مي شود؛ به  طوري كه:
الف- آن دسته از ديپلمه هاي رياضي فیزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اسالمي، كه ديپلم خود را در سال 1398 و در نظام آموزشي جديد )3-3-6( اخذ مي كنند  
و امتحانات دروس پايه دوازدهم آنها به صورت نهايي، سراسري و كشوری برگزار مي شود، 
مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود ديپلم )پايه دوازدهمـ  سال 
سوم آموزش متوسطه نظام جديد 3-3-6( به میزان حداكثر 30 درصد به نسبت سوابق 

تحصیلي موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت، در نمره كل نهايي آنان لحاظ  مي شود.
ب- آن دسته از ديپلمه هاي رياضي فیزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف 
اسالمي، كه ديپلم خود را از سال 1384 تا 1397 در نظام آموزشي قبلي اخذ نموده  اند 
و امتحانات يك  يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و كشوری برگزار شده 
است، مشمول اعمال سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود ديپلم )پايه يازدهم 
ـ سال سوم آموزش متوسطه نظام قديم( به میزان حداكثر 25 درصد به نسبت سوابق 
تحصیلي موجود داوطلب و با تأثیر مثبت است، و داوطلبان داراي مدرك پیش دانشگاهي 

رياضي فیزيك، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر، كه مدرك دوره 
پیش دانشگاهي خود را از سال تحصیلي 90- 91 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات يك 
يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و كشوری برگزار شده است، مشمول اعمال 
سوابق تحصیلي بوده و سوابق تحصیلي موجود دوره پیش دانشگاهي )پايه دوازدهمـ  سال 
آخر آموزش متوسطه نظام قديم( به میزان حداكثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلي 
موجود داوطلب و با تأثیر مثبت اعمال مي شود. در مجموع میزان تأثیر سوابق تحصیلي 

حداكثر 30 درصد است و به صورت تأثیر مثبت در نمره كل نهايي آنان لحاظ  مي شود.
ج- ساير ديپلمه ها )غیر از بندهاي الف و ب( مشمول اعمال سوابق تحصیلي نیستند.

2- حداقل 85 درصد ظرفیت پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز و مؤسسات آموزش 
عالي كشور، از سال 1398 به بعد »صرفاً با سوابق تحصیلي« و خارج از فرايند آزمون 
سراسري انجام مي شود. آيین نامه اجرايي اين مصوبه، حداكثر تا يك ماه آينده در سازمان 
سنجش آموزش كشور تهیه و پس از تصويب در شوراي سنجش و پذيرش دانشجو و قبل 

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

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



5 آذر ماه 1397  سال بیست و سوم ، شماره  34            8

»دست و دلم به درس خوندن نمی ره و هر 
چی می خوام خودم رو متقاعد كنم كه بايد 
درس بخونم، نمی تونم. چه كار كنم«؟ 
اين جمله را ممكن است شمار 
از داوطلبان  قابل مالحظه ای 
برای  آمادگی  دوره  طی  در 
انگیزه  نداشتن  بگويند.  كنكور 
يك  ابتدا،  همان  از  كه  است  ممكن 
داوطلب را از مطالعه بازدارد يا در طی دوران 
آمادگی و به داليل مختلفی پیش آيد و 
او را از ادامه مسیر ناامید سازد. به دلیل 
اينكه نداشتن انگیزه به صورت كوتاه مدت، 
از چند دقیقه گرفته تا چند روز و حتی چند ماه، 
برای مطالعه و آمادگی داوطلبان مشكل ايجاد 
مي كند، در اين مقاله سعی خواهیم كرد 
تا درباره نقش انگیزه در موفقیت 
بین  از  زمینه های  و  علل  و 
در  آن  ايجاد  و  رفتن 
برای  آمادگی  طول 
كنكــور، صحبــت 

كنیم.
نكته  اين  به  از هر چیز  قبل 
داشتن  كه  باشید  داشته  توجه 
انگیزه در انجام هر كاری، بهترين موتور 
محرك و اساسی ترين عامل حركت و رسیدن 
به هدف است؛ پس هر چه قدر هم تالش كنید، 
اما انگیزه ای برای درس خواندن و آمادگی برای 
كسب  و  راه  پايان  باشید،  نداشته  كنكور 
نتیجه مطلوب مشكل خواهد بود. عوامل 
مختلفی ممكن است كه مانع ايجاد انگیزه 
عوامل  اين  جمله  از  شود.  شما  خواندن  درس 
كتاب های  محتواي  خانوادگي،  مشكالت  به  می توان 
درسي و عالقه نداشتن داوطلب به آنها، احساس ترس يا 

با انگیـزه باشيد تا موفقيت را دريابيدبا انگیـزه باشيد تا موفقيت را دريابيد
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نگرانی داوطلب از وضعیت خود در مقابل داوطلبان ديگر، نداشتن هدف، برنامه و امكانات 
آموزشی برای مطالعه خوب و اصولی، مشكالت جسمی و روحی و ... اشاره كرد. با توجه 
به اينكه شما داوطلبان عزيز تقريباً در مراحل آغازين زمان مطالعه و آمادگی برای كنكور 
هستید، بهتر است كه از همین االن به ايجاد يا تقويت انگیزه های خود درباره آمادگی 
برای كنكور بپردازيد. برای تحقق چنین هدفی الزم است كارهايی را انجام دهید. از جمله 

مهم ترين اين كارها عبارتند از: 

1 ـ هدف داشته باشيد
هر رفتاری كه انسان انجام می دهد، ناشی از تعامل سه عنصر هدف، انگیزه و نیاز است. 
چرا وقتی ما تشنه می شويم، سراسیمه به هر طرفی می رويم تا آب به دست آوريم و رفع 
عطش كنیم؟ زيرا نیاز به آب داريم و كمبود آب در بدن ما، ايجاد انگیزه می كند و در 
نتیجه، برای رسیدن به هدف، يعنی آب، همه سعی و تالش خود را به كار می گیريم. 
اگر شما می خواهید انگیزه مطالعه كردن بیشتری پیدا كنید، در مرحله اول بايد هدف 
خود را مشخص كنید. وقتی مشخص شد كه شما چه هدفی داريد، طبعاً برای رسیدن 
به آن هدف، احساس می كنید نیازمند چیزهايی هستید كه از طريق مطالعه و درس 
خواندن به دست می آيند و در نتیجه، برای دستیابی به آن چیزها، برنامه ريزی و سپس 

بر اساس آن برنامه، عمل می كنید.
پس برای اينكه انگیزه كافی برای درس خواندن پیدا كنید به اين فكر كنید كه براي چه 
مطالعه مي كنید. به آينده ای روشن بینديشید كه بايد با دستان خود آن را رقم بزنید، و 
اكنون ابزار شما داوطلب عزيز براي رسیدن به  اين آينده، درس خواندن است. به اين 
فكر كنید كه از خود برای گذراندن يك كنكور قابل قبول، چه انتظاری داريد و اين 
انتظار، تا چه حد مطابق با توان شما يا حتی بسیار كمتر از آن است. ممكن است كه 
در طول مسیر، بارها ناامید يا دلزده شويد؛ اما با تمام قوا تالش كنید تا همچنان قوی 
بمانید و به »اما« و »اگر«ها فكر نكنید و فقط و فقط به »بايد«ها فكر كنید و اينكه شما 
حتماً در راه رسیدن هدفی كه در پیش گرفته ايد، موفق خواهید شد؛ پس هر آنچه را كه 
شما را از اين راه باز می دارد، از سر راه خود برداريد و به هیچ سدی اجازه  خودنمايی در 
مقابل خودتان را ندهید و همه  سدهای ناامیدی، خستگی، بی حالی و »نمی توانم« ها را 
نابود كنید و با فكر كردن به هدف، انگیزه پیدا كرده و محكم و قوی قدم در راه بگذاريد.

2ـ زبان گردانی كنيد
وقتی شما چند دوست داريد، دوستی را كه به شما بیشتر شبیه است، عاطفه و روحیه 
به حرف هايش  و  داريد  بیشتر دوست  زبان شما سخن می گويد،  به  و  دارد  را  شما 
بیشتر توجه می كنید و حتی او را بیشتر به خاطر می سپاريد. زبان كتاب، يك زبان 

عمومی و همگانی است و بايد همچنین باشد. اين شما هستید كه بايد پس از مطالعه، 
 كتاب و متن، نمودار و فرمول ها را به زبان خود بیان كنید. به اين كار در اصطالح، 
زبان گردانی گفته می شود. زبان گردانی، يكی از اصول مطالعه است. فقط كافی است 
كه برای انجام اين كار حوصله به خرج دهید؛ به اين ترتیب كه پیچیده ترين مطالب 
علمی را، همین طور كه مطالعه می كنید و جلو می رويد، به زبان ساده، قابل فهم و 
بیان خوشايند خودتان برگردانید. از خود مثال بزنید و حتی آن متن را يك بار ديگر 
به زبان ساده خودتان بنويسید. اگر بخواهید عیناً مطالب كتاب را بخوانید و حفظ 
كنید عماًل نمی توانید يادگیری عمیقی داشته باشید؛ اما اگر با زبان گردانی، مطالب 
را ياد بگیريد، خیلی راحت تر همه مطالب كتاب را بیان خواهید كرد و مفاد آن را به 

خاطر خواهید سپرد. 

3ـ با كتاب شوخی كنيد
وقتی تلويزيون تماشا می كنید يا با دوستتان صحبت می كنید، لبخندی بر لب داريد و 
راحتید؛ اما وقتی از كتاب و مطالعه صحبت می شود و به سراغ درس ها می رويد، جدی 
و محكم و اخمو می شويد. در روان شناسی حافظه و يادگیری گفته می شود: مطالبی كه 
بار هیجانی بیشتری دارند، بیشتر در حافظه می مانند و بهتر به خاطر آورده می شوند؛ 

چرا كه هیجان، عالقه، تمركز و ورود مطلب به حافظه را راحت تر می كند. 
برای ياد سپاری بهتر مطالب كتاب، مثال هايی مهیج، شادی آفرين و حتی خنده دار 
بزنید. اين موضوع به عالقه و تمركز شما كمك زيادی می كند؛ مثاًل بعد از اينكه خوانديد 
الكترون در سیم حركت می كند و به مقاومتی مثل المپ برخورد می كند و المپ را 
روشن می نمايد، به زبان خودتان بگويید: موتور سوار )الكترون( در خیابانی خلوت )سیم( 
به سرعت حركت می كند كه ناگهان به ديواری )مقاومت( برخورد می كند و آن وقت 
احساس می كند كه پروانه ها دور سرش می چرخند )روشن می شود(! هر چه می توانید 
به سخت ترين مطالب كتاب، بار هیجانی مثبت بدهید و آن را بخوانید تا مطالب، بهتر و 
بیشتر در ذهن شما بماند. برای انجام اين كار، مثال های مهیج بزنید و آن چنان با كتاب، 

شاد و مهیج برخورد كنید كه گويی به دوست داشتنی ترين دوست خود رسیده ايد.

4ـ به لذت های نهايی توجه كنيد، نه دشواری های مسير
برای شروع هر كار، بايد اين نكته را قبول كنید كه دشواری هايی در مسیر وجود دارد 
و بايد تالش كنید تا به اهداف خود و آنچه برايتان لذت بخش است، برسید. پذيرش 
دشواری مسیری كه در پیش داريد، شما را برای مقابله با سختی های راه و پیشرفت 
آماده می كند. هر كاری كه ما به انجام آن مبادرت می كنیم، حتماً، بسته به نوع كار، 
سختی ها و مشكالتی را با خود به همراه دارد. اگر شما اين موضوع را قبول نكنید كه 

با انگیـزه باشيد تا موفقيت را دريابيدبا انگیـزه باشيد تا موفقيت را دريابيد
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در مسیر راه آمادگي برای كنكور ممكن است دچار سختی شويد يا مجبور شويد كه از 
انجام بسیاری از كارهای مورد عالقه خود در اين مدت صرف نظر كنید، حتماً انگیزه خود 
را از دست خواهید داد و نخواهید توانست به خوبی قدم در راه گذاشته و پیشرفت كنید. 
اين موضوع، به خصوص در ابتدای كار و تا وقتی كه كارهايتان در مسیر خود جريان 
پیدا نكرده، ممكن است كه برای شما سخت باشد؛ پس حتماً و برای اينكه انگیزه خود 
را از دست ندهید، به دشواری ها به عنوان يكی از جذابیت های مسیر رسیدن به هدف 
فكر كنید و نه به مثابه موانعی كه بر سر راه شماست و شما توان مقابله با آن را نداريد.

      اگر بايد روزی 40 صفحه مطالعه كنید، فكر خود را به رنج روزی 40 صفحه مطالعه 
كردن متمركز نكنید؛ بلكه به لذت های نهايی كه نصیبتان می شود، توجه كنید. آنچه 
شما را به تالش پیگیر و مستمر وا  می دارد، میل به جذب لذت هاست. كسانی از كوه 
باال می روند و قله را فتح می كنند كه لذت رسیدن به قله را در ذهن خود بپرورانند. اين 
افراد در طول مسیر هرگز به دشواری راه نمی انديشند؛ بلكه خود را در آن باال مجسم 
می كنند و به اين فكر می كنند كه از آن باال همه چیز زيباست. همین شوق ذهنی باعث 
می شود كه آنها به راحتی، دشواری مسیر را بپذيرند و پیش بروند؛ حال آنكه اگر آنان، 
تمام ذهنشان را معطوف به دشواری مسیر می كردند و مدام به اين فكر می كردند كه 
چقدر تا پايان راه باقی است، اين رنج كه در ذهنشان مجسم می شد، به سرعت آنها را 

خسته می كرد.

5 ـ به خودتان پاداش بدهيد
يكی از كارهای بسیار مهمی كه انجام آن باعث می شود انگیزه شما برای مطالعه بهتر 
و يادگیری ماندگارتر بیشتر شود اين است كه پس از هر مطالعه رضايت بخش يا حل 
تمرين ها، كه با برنامه ريزی و به صورت اصولی صورت گرفته است، از خودتان تشكر 
كنید و برای انجام اين كار به خودتان پاداش دهید. اين جايزه مي تواند تماسی كوتاه با 
يك دوست صمیمي يا ديدن قسمتي از فیلم و كارتون مورد عالقه  تان يا هر كار ديگری 
باشد كه شما دوست داريد در آن لحظه انجام دهید؛ حتی می توانید برای مطالعه بهتر، 
به خودتان وعده دهید كه اگر درس خاصی از رياضی يا زيست شناسی را به خوبی 
ياد گرفتید به خود جايزه بدهید. اين جايزه دادن ها و تشكر كردن ها از خودتان، باعث 

می شود تا انگیزه و تالش شما برای يادگیری، بهتر و بیشتر شود.

6ـ  از افكار منفی بپرهيزيد
يكی از مخرب ترين و بدترين كارهايی كه می تواند انگیزه شما را برای يادگیری پايین 
آورده يا آن را از بین ببرد، اين است كه شما در طی زمان مطالعه و آمادگی برای كنكور، 
به شكست ها فكر كنید و ناامید شويد. افكار منفی مانند اينكه: »داوطلبان بسیار قوی 
زيادی وجود دارند كه من نمی توانم با آنها مقابله كنم«، »من پیشرفت خوبی نكرد ه ام و 
با اين همه درس خوانده نشده، نمی توانم نتیجه خوبی به دست بیاورم«، »من در درس 
رياضی و عربی ضعیف هستم و اين درس ها، درس های مهمی برای كنكورند و من هم 
نمی توانم ضعف های خودم را در اين درس ها از بین ببرم« و ... می تواند بر انگیزه و روحیه 
شما آسیب جدی  وارد كند. برای آمادگی بهتر و تقويت انگیزه، نه تنها حتی به افكار 
منفی فكر نكنید، بلكه افكار خنثی را هم از ذهن خود بیرون كرده و فقط به نكات مثبت 

خود و توانايی هايتان فكر كنید تا بتوانید محكم در ادامه راه حاضر باشید.   

7ـ براي كارهايتان برنامه  مشخص داشته باشيد
برای  است؛ پس حتماً  برای كنكور  آمادگی  و مهم  اصلی  اركان  از  يكی  برنامه ريزی، 
دوره هاي كوتاه مدت و بلند مدت آمادگی برای كنكور خود برنامه داشته باشید و بر 
اساس آن حركت كنید و هر شب، میزان هماهنگی خود را با برنامه، ارزيابی كنید. در 
اين برنامه ريزی، به هدف خود توجه خاص و همیشگی داشته باشید؛ زيرا بدون تعیین 

اهداف، برنامه ريزی، غیرممكن، و بدون برنامه ريزی، ايجاد نظم نا میسر است. داشتن 
برنامه و عمل كردن به آن، باعث می شود تا انگیزه شما برای مطالعه بهتر و ادامه مسیر 

آمادگیش براي كنكور، با پشتكار بیشتر افزايش يابد.
به منظور اينكه انگیزه خود را برای مطالعه بیشتر كنید به نكات زير نیز توجه داشته 

باشید:
 1- توكل به خدای متعال را در هیچ لحظه ای از دست ندهید؛ بلكه در مواقع حساس و 
دشواری كه برايتان پیش می آيد، بیشتر از همیشه، به نیروی ايمان به خدا، تكیه كنید 
و او را در همه حال، ناظر بر خود و پشتیبان واقعی تان بدانید كه در چنین صورتی، به 

ياری حق، موفقیت در انتظار شما خواهد بود.
2- ورزش كنید و به اندازه  كافي بخوابید.

3- نقاط قوت خود را بشناسید. فهرستی از توانمندی های خود تهیه كنید و روزی دو يا 
سه بار با صدای بلند آنها را بخوانید؛ مثاًل بگويید: من شخص با استعدادی هستم و ....

4- بیان مطالبي ناامیدانه، انگیزه و آرامش رواني فرد را كاهش مي دهند. براي رفع اين 
مشكل بايد از ارتباط با افراد منفي باف اجتناب كرد.

5- هر زماني كه احساس مي كنید عالقه اي به زندگي، تحصیل، ارتباط با ديگران و ... 
نداريد، با مشاوران زبده و دلسوز صحبت كنید تا مشكل شما ريشه يابی و حل شود.

6- سوء تغذيه و مشكالت جسماني يا رواني نیز در بي رغبتي و كاهش انگیزه تأثیر دارد؛ 
بنابراين، اگر در اين زمینه مشكالتي داريد حتماً آنها را برطرف كنید.

7- اگر در گذشته خوب مطالعه نكرده يا نتیجه خوبی به دست نیاورده ايد، فقط به عنوان 
يك تجربه به آن نگاه كنید و نه به مثابهش وسیله اي براي شماتت و سرزنش كردن 

خودتان. احساس گناه مي تواند نشاط و انگیزه انسان را در ادامه دادن راه از بین ببرد.
به  رسیدن  براي  مانع  بزرگترين  نهراسید.  دهید  سختي  خود  به  كمي  اينكه  از   -8
استعدادهاي دروني، همین راحت طلبي است. اتفاق هاي مهم، زماني رخ مي دهند كه 

شما قدري تالش و سختي را هم تحمل كنید.
9- از اشتباه كردن هرگز نهراسید. 

10- فكر خود را به مسائل معمولي محدود نكنید و سعي كنید كه بزرگ و وسیع فكر 
كنید.

11- شاد بودن را در زندگي خود انتخاب كنید. افراد شاد، همیشه انگیزه بیشتري براي 
انجام امور دارند. شادي حق مسلّم شماست و آن را با هیچ چیز ديگري عوض نكنید. 

12- به خود ياد بدهید كه كاري را كه آغاز كرده ايد، بايد تمام كنید. بسیاري از ما، پیش 
از پايان يك كار يا انجام يك تصمیم، سراغ كار ديگري مي رويم. اين موضوع، به هیچ 

وجه خوب نیست. توجه داشته باشید كه همیشه كارهاي خود را تمام كنید.
13- در »حال« زندگي كنید. وقتي در گذشته ها گیر كرده ايد يا در آينده اي كه نیامده 
و  استفاده كنید  به خوبي  لحظه هاي كنوني خود  از  نمي توانید  است، سیر مي كنید، 

تصمیمات درست بگیريد.
14- وقتي درمانده مي شويد يا شكست مي خوريد، هرگز عقب نشیني نكنید؛ شايد 

موفقیت در چند قدمي شما ايستاده باشد!
15- همیشه آرزوهاي بزرگي در سر بپرورانید. اگر چیزي فراتر از سطح انتظارمان باشد، 

ما همه تالش خود را مي كنیم تا آن آرزو و خواسته را برآورده كنیم.
16- فهرستی از فوايد مادی، معنوی و موقعیتی درس خواندن و كسب موفقیت تحصیلی 
خود را تهیه كنید و آن را هر روز مرور كنید و در هر فرصت، كمی روی يكی از آن 

فايده ها فكر كنید.
17- فهرستی از پیامدهای منفی درس نخواندن را تهیه و با تأمل در مورد آنها، اين 

پیامدهای منفی را برای خود، جدی، بزرگ و معضل آفرين معرفی كنید.
18- در مشورت با افراد خبره، نحوه درس خواندن خود را اصالح كرده و برای اوقات 

شبانه روز خود برنامه ريزی كنید.
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پیرو اطالعیه مورخ 97/08/27 بدين وسیله به اطالع كلیه داوطلبان متقاضي ثبت نام و 
شركت در آزمون ورودي دوره دكتري نیمه متمركز )Ph.D( سال 1398 براي پذيرش در 
دوره هاي روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسالمي، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي غیرانتفاعي و پرديس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مي رساند 
كه با توجه به نكات ذيل و همچنین در نظر داشتن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در 

دفترچه راهنماي شركت در آزمون، مي توانند در آزمون مذكور ثبت نام و شركت نمايند. 

شرايط ثبت نام:
ثبت نام براي آزمون ورودي دكتري نیمه متمركز )Ph.D( سال 1398 از روز سه شنبه 
مورخ 97/09/06 آغاز مي شود و در روز دوشنبه مورخ 97/09/12 پايان مي پذيرد. الزم 
به تأكید است كه ثبت نام در اين آزمون، منحصراً به صورت اينترنتي و از طريق پايگاه 

اطالع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org انجام خواهد پذيرفت.
هر داوطلب  براساس  عالقه  فقط مي تواند در يك كدرشته  امتحاني )بر اساس ضوابط مندرج 
در دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون( ، ثبت نام  و در آزمون مربوط شركت  نمايد.
تذکر مهم: ثبت نام براي شركت در آزمون  ورودي دكتري نیمه متمركز )Ph.D( سال 
پايگاه  طريق  از  منحصراً  عالي،  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  دوره هاي  كلیه   1398
دفترچه  ابتدا  كه  است  الزم  داوطلبان  لذا  است؛  امكان پذير  سازمان  اين  اطالع رساني 
راهنماي ثبت نام در اين آزمون را كه همزمان با شروع ثبت نام، در پايگاه اطالع رساني 
مذكور در دسترس خواهد بود، مطالعه نموده و در صورت واجد شرايط بودن، نسبت به 
پرداخت هزينه خريد كارت اعتباري ثبت نام در آزمون به شرح ذيل، اقدام كنند و سپس 

مراحل بعدي را به انجام برسانند.

مراحلي كه داوطلب بايد براي ثبت نام اقدام كند:
1- مراجعه به پايگاه اطالع رساني اين سازمان به نشاني فوق براي تهیه كارت اعتباري 

ثبت نام )سريال 12 رقمي( و دريافت دفترچه راهنماي ثبت نام )دفترچه شماره 1(.  
2- تهیه فايل عكس اسكن شده داوطلب بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنماي 

ثبت نام.
3-آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز براي ثبت نام.

4- با توجه به اينكه پرداخت هزينه ثبت نام دكتري سال 1398 منحصراً به صورت اينترنتي 
انجام مي گیرد، داوطلبان الزم است كه با استفاده از كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب، 
كه پرداخت الكترونیكي آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني سازمان و پرداخت 

وجه ثبت نام شركت در آزمون، نسبت به ثبت نام در اين آزمون اقدام نمايند.
تبصره: با توجه به اينكه مقرر گرديده است در مراحل مختلف فرآيند اين آزمون، خدماتي 
از طريق پیام كوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلباني كه تمايل به استفاده از خدمات 
پیام كوتاه دارند، با انتخاب گزينه مربوط و پرداخت هزينه استفاده از خدمات پیام كوتاه، 

مي توانند از اين خدمات استفاده نمايند.

دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:
به داوطلبان توصیه مي شود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام، 
سپس  و  نموده  تكمیل  را  مذكور  دفترچه  در  مندرج  تقاضانامه  پیش نويس  فرم   ابتدا 

 بر اساس فرم پیش نويس، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني اين سازمان، اطالعات الزم را 
بر اساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمايند. ضمناً داوطلبان الزم است كه در 
درج اطالعات ثبت نامي خود دقت نمايند. بديهي است كه در صورت مشاهده هرگونه 
مغايرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارك داوطلب، در صورت پذيرفته 
شدن در آزمون، قبولي وي )كان لم يكن( تلقي شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیري 

خواهد شد.

زمان توزيع كارت اينترنتي و محل آزمون:
 )Ph.D( بر اساس برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون ورودي دكتري نیمه متمركز
سال 1398، در روز جمعه مورخ 97/12/03 برگزار خواهد شد. داوطلبان الزم است كه از 
روز سه شنبه مورخ 97/11/30 لغايت روز پنجشنبه مورخ 97/12/02 با مراجعه به پايگاه 
اطالع رساني اين سازمان، نسبت به تهیه پرينت كارت و راهنماي شركت در اين آزمون 
 اقدام نمايند. محل آزمون داوطلبان بر اساس استان و شهرستان محل اقامت مندرج در 
بند 33 تقاضانامه تعیین مي گردد؛ لذا مقتضي است كه داوطلبان، با مراجعه به جدول 
شماره 2 دفترچه راهنماي ثبت نام و درج كد مربوط به استان و شهر محل اقامت در 

تقاضانامه ثبت نام، اقدام نمايند.

توصيه هاي  مهم :
1( توصیه  مي شود كه داوطلبان، پس از تكمیل تقاضانامه، دريافت شماره پرونده 6 رقمي و 
كدپي گیري 16 رقمي، يك نسخه پرينت از تقاضانامه شان تهیه و آن را نزد خود نگهداري 

نمايند.
2( به داوطلبان توصیه مي شود كه در انتخاب كدرشته  امتحاني و همچنین شهرستان 
محل حوزه امتحاني خود، دقت الزم را مبذول فرمايند؛ لذا، پس از دريافت كد پي گیري 
16 رقمي، در اين خصوص به درخواست هاي داوطلبان مبني بر اصالح يا جابجايي، ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
3( با توجه به مشكالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلي در خصوص اشتباه در 
ارسال عكس داوطلبان، که اين موضوع اکثراً براي داوطلباني که ثبت نام آنان از 
سوي ديگران انجام مي شود رخ داده است، تأکيد مي گردد که اين افراد، عالوه بر 
کنترل اطالعات ثبت نامي، حتماً نسبت به کنترل عكس ارسالي شان دقت نمايند 
تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس آنها ارسال نگردد. بديهي است 
که در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف 

تلقي شده و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.
4( هرگونه  تغییري  از طريق  نشريه پیك سنجش  )هفته نامه خبري  و اطالع رساني  سازمان 
لزوم  از طريق رسانه هاي  پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش، و در صورت   سنجش (، 

گروهي،  اعالم  خواهد شد. 
5( در صورت  لزوم،  داوطلبان مي توانند با شماره تلفن گوياي : 42163-021 با روابط 
عمومي  سازمان  سنجش  آموزش  كشور تماس  حاصل  نموده يا از طريق سیستم پاسخگويي 

اينترنتي )غیرحضوري( سازمان اقدام نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور 

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

شرايط و ضوابط، تاريخ و نحوه ثبت نام در آزمون 

ورودي دوره دكتري نيمه متمركز)Ph.D( سال 1398
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شركت  سه«،  ـ  سه  ـ  »شش  به  چهار«  ـ  سه  ـ  »پنج  از  آموزشی  نظام  تغییر  با 
تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور بر آن شده است كه 
آزمون های آزمايشی استاندارد را برای دانش آموزان تمامی پايه های سال اول دوره دوم 
متوسطه )پايه دهم( برگزار نمايد. اين آزمون ها در 2 فاز كلی»مرحله ای و جامع« و 

در 8 نوبت برگزار می شوند. 
ابتدای سال تحصیلی تا پايان  از  فاز اول، آزمون های مرحله ای بوده كه در 6 نوبت 
اسفند 97 برگزار خواهند شد. هدف كلی اين آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر به مطالب 
دانش آموزان در طول سال  پیشرفت تحصیلی  ارزيابی  و  پايۀ دهم  كتاب های درسی 
تحصیلی است. در اين میان، آزمون ويژه ای )آزمون مرحلۀ 4( در نظر گرفته شده است 
كه در پايان امتحانات نیمسال اول، در تاريخ 1397/11/05 برگزار خواهد شد و هدف 
آن، جمع بندی مطالب نیمسال اول است كه پس از امتحانات تشريحی نیمسال اول 
برگزار خواهد شد و بر اساس آن، آمادگی دانش آموزان مطابق پرسش های چهارگزينه ای 
استاندارد مرتبط با مطالب اين نیمسال تحصیلی، مورد سنجش و ارزيابی قرار خواهد 

گرفت. 
فاز دوم، آزمون های جامع بوده كه در 2 نوبت و در ماه های فروردين و ارديبهشت 
پرسش های  با  دانش آموزان  كامل  آشنايی  آزمون ها،  اين  هدف  شد.  خواهند  برگزار 
مقدمۀ  به نوعی،  و  امتحانات خرداد 1398  با سؤاالت  مرتبط  و  چهارگزينه ای همسو 

آمادگی برای كنكور سراسری سال 1399 می باشد. 
آزمون های آزمايشی سنجِش دهم، فقط در رشته های تحصیلی »رياضی ـ فيزيک«، 
»علوم تجربی« و »ادبيات و علوم انسانی« برگزار می شود و زمان بندی آزمون ها به 
ترتیبی برنامه ريزی شده تا شركت كنندگان را برای امتحانات هر نیمسال آماده نمايد.

نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است:
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زمان و نحوه توزيع اينترنتی كارت ورود به جلسه آزمون هاي آزمايشی سنجِش دهم:
كارت ورود به جلسه آزمون های آزمايشی سنجِش دهم برای كلیه داوطلبان سراسر 
اينترنتی شركت  از طريق سايت  آزمون منحصراً  از هر  از روز سه شنبه قبل  كشور، 
و  می گردد  توزيع   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  آموزشی  خدمات  تعاونی 
به  ورود  كارت  پرينت  به  نسبت  فوق الذكر،  اينترنتی  سايت  به  مراجعه  با  داوطلبان 

جلسه خود اقدام می نمايند.
عصر  در  دهم،  سنجِش  آزمايشی  آزمون های  از  نوبت  هر  نتايج  کارنامه   

نشانی: به  شرکت  اين  اينترنتی  سايت  طريق  از  آزمون  هر  برگزاری   روز 
 www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. 

شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش دهم:
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برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش،  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
متقاضیان بیش از يك نوبت آزمون تخفيفاتی در نظر گرفته است كه اين امكان را 
میسر می نمايد تا در صورت افزايش تعداد مراحل، از تخفيف بیشتری بهره مند گردند 
را  اعمال تخفيف شهريه آزمون  برای سال تحصیلی 97-98 شیوه  اين جهت  و در 
برای متقاضیان بیش از يك آزمون در براي رفاه حال دانش آموزان عزيز به كار گرفته 
تا ضمن تجمیع فرآيند ثبت نام برای هر يك از دانش آموزان در كلیه مراحل، امكان 

پرداخت شهريه كمتری برای ثبت نام فراهم شود.

جدول شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش دهم:
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نیز  امكان  اين  آن،  در  مندرج  ثبت نام  هزينه های  و  فوق  شهريه  به جدول  توجه  با 
فراهم گرديده است تا دانش آموزان عزيز در صورت تمايل بتوانند آزمون های آزمايشی 
سنجِش دهم را به تعداد مورد نیاز و دلخواه، انتخاب و ثبت نام نمايند؛ به عنوان مثال، 
دانش آموز می تواند متقاضی 3 نوبت آزمون مرحله ای و يك نوبت آزمون جامع باشد.

البته با توجه به اينكه آزمون های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون هايی است 
كه هر يک مكمل ديگری است و شركت در تمامی آنها، دانش آموز را گام به گام 
آماده تر می نمايد، لذا توصيه می شود كه دانش آموزان عزيز، در كليۀ آزمون های 

مرحله ای و جامع،  به  طور يكجا ثبت نام نمايند.
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( آزمون ها  ثبت نام  اينترنتی  سايت  در  هستند،   تلفيقی 

درج شده است.
از تخفیف پلكانی، بهتر است  برای استفاده بیشتر  شايان ذكر است كه دانش آموزان 

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

آزمون هاي آزمايشي سنجِش دهم 

ويژه دانش آموزان پايه دهم )سال اول دورۀ دوم متوسطه( سال تحصيلی 98-97
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تعداد مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری 
بهره مند شوند.  نیز  باالتری  تخفیف  از  دهم،  آزمايشی سنجِش  آزمون های  تعداد  از 
بديهی است كه مطلوب ترين حالت ثبت نام برای دانش آموزان از نظر هزينه پرداختی، 
آزمون  نوبت   2  + مرحله ای  آزمون  نوبت   4( آزمون  نوبت   6 در  يكجا  ثبت نام 
جامع( است كه در اين صورت، با احتساب تخفیف ويژه 150/000 ريالی، متوسط 

شهريه هر آزمون حدوداً 308/000 ريال و 1/850/000 مجموعاً ريال است.
از سوي  آزمون  نوبت های  انتخاب  از  و پس  ثبت نام  است كه در هنگام  به ذكر  الزم 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اينترنتی به طور خودكار، وجه قابل پرداخت را پس از كسر 

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نمايد.

نحوه ثبت نام:
پرداخت اينترنتی: دانش آموزان عالقه مند به شركت در آزمون هاي آزمايشی سنجِش 
دهم در سراسر كشور مي توانند با استفاده از كارت های بانكی عضو شبكه شتاب و 
مراجعه به سايت شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش 
كشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در اين آزمون ها اقدام و 

كد رهگیري دريافت نمايند.
الزم به ذكر است كه خريد اينترنتی كارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده ثبت نام نهايی 
)دريافت  اعتباری  كارت  خريد  از  بعد  متقاضیان،  كه  است  الزم  و  نبوده  دانش آموز 
شماره پرونده و شماره رمز(، به لینك ثبت نام مراجعه نموده و ثبت نام خود را نهايی 

و شماره پرونده و كد پی گیری 16 رقمی دريافت نمايند.
دانش آموزان گرامی پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
 هرگونه سؤال در خصوص شرايط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ويژه 021-42966 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 

13:30 الی 16:00.

سهولت  براي  هستند  مايل  كه  دبیرستان هايی  مدارس:  از طريق  گروهی  ثبت نام 
ثبت نام به صورت يكجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند بعد از مطالعه دقیق 

دستورالعمل ثبت نام دبیرستان ها و مراكز آموزشی همكار، مي توانند در صورت داشتن 
هرگونه سؤال، در ساعات: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00 با شماره 

تلفن های 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمايند.

نكات مهم:
1- ثبت نام كلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، ازجمله آزمون جامع نیز، در اين مرحله 
از حداكثر تخفیف در شهريه  برخورداری  براي  توصیه می شود كه  و  انجام مي شود 

پرداختی، ثبت نام در كلیه مراحل درخواستی را يكجا انجام دهید.
2- وجوهی كه به اشتباه به حساب اين شركت واريز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اينترنتی و 

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به عمل آورند.

ثبت نام حضوری: ثبت نام برای كلیه داوطلبان سراسر كشور، از طريق سايت اينترنتی 
به  شركت  مركزی  دفتر  و  است  امكان پذير   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به 
نژادكی،  شهید  خیابان  شیرازی،  میرزای  خیابان  زند،  كريم خان  پل  تهران،  نشانی: 
روبروی كالنتری 105 سنايی، پالك 30، تلفن: 88321455 نیز آماده ثبت نام از 

مراجعان در ساعات اداری است.

راهنمای نحوه ثبت نام  اينترنتی آزمون های آزمايشی سنجِش دهم
مراحل ثبت نام:

گام اول: پرداخت مبلغ ثبت نام و دريافت شماره پرونده و رمز عبور )پرداخت از طريق 
كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اينترنتی است(.

ارائه شده است: لینك ثبت نام آزمون های  گام دوم: تكمیل فرم ثبت نام )در سايت 
آزمايشی سنجش ثبت نام جديد(.

گام سوم: دريافت كد پی گیری 16 رقمی ثبت نام. 

شركت تعاوني خدمات آموزشي 
كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور

آزمون  دوره  چهارمین  در  شركت  براي  نام نويسي  كه  اطالع مي رساند  به  بدين وسیله 
سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( از روز دوشنبه مورخ 97/9/5 )امروز( 
آغاز مي شود و در روز يكشنبه مورخ 97/9/25 پايان مي پذيرد. الزم به تأكید است كه 
نام نويسي در اين آزمون، منحصراً به صورت اينترنتي و از طريق پايگاه اطالع رساني اين 

سازمان به نشاني: www.sanjesh.org انجام خواهد پذيرفت.
با توجه به اينكه پرداخت هزينه نام نويسي به صورت اينترنتي انجام مي شود، داوطلبان الزم 
است با استفاده از كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب، كه پرداخت الكترونیكي آنها فعال 
است، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني مذكور و پرداخت مبلغ 600/000 )ششصد هزار( 
ريال به عنوان وجه نام نويسي براي هر آزمون )عمومي يا آكادمیك( اقدام و سپس نسبت 

به دريافت اطالعات كارت اعتباري )شماره سريال 12 رقمي( اقدام نمايند. 
چنانچه داوطلبي متقاضي نام نويسي در هر دو آزمون )عمومي و آكادمیك(  باشد، الزم 
است كه مبلغ 600/000 )ششصد هزار( ريال ديگر نیز از همین طريق پرداخت كند و 

اطالعات كارت اعتباري را دريافت دارد.
آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( در دو روز و در دو سطح عمومي 
و آكادمیك، شامل: بخش هاي شنیداري، خوانداري، نوشتاري و گفتاري است كه مهارت 

داوطلبان در اين بخش ها سنجیده خواهد شد.
الرم به توضیح است كه آزمون مذكور، در صبح و بعداز ظهر روزهاي پنجشنبه مورخ 
97/10/27 و جمعه مورخ 97/10/28 همزمان با حوزه هاي داخل كشور در حوزه هاي 

امتحاني خارج كشور نیز به شرح ذيل برگزار خواهد شد.

حوزه امتحاني خارج کشورنام کشور
اربیلعراق
نجفعراق
بیروتلبنان

داكابنگالدش
تفلیسگرجستان

آنكاراتركیه
 ضمناً پنجمین آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( در خرداد ماه 

98 برگزار مي گردد و اطالعات تكمیلي در اين زمینه، متعاقباً اطالع رساني خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 تاريخ برگزاري و نحوه نام نويسي در چهارمين آزمون 

سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( سال 1397
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تحصیلی  سوابق  مربوطه،  قانونی  مراجع  مصوبات  اساس  بر  و  اخیر  سال های  طی 
سال يازدهم متوسطه، نقش تعیین كننده ای در سرنوشت داوطلبان آزمون سراسری 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ايفا نموده است؛ به طوری كه سوابق تحصیلی سال 
يازدهم متوسطه داوطلبان آزمون سراسری، هم اكنون يكی از عوامل مهم تعیین كننده 

كیفیت رشته محل قبولی داوطلب در آزمون سراسری است.
شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور، با استفاده 
منظور  به  آزمايشی  آزمون های  برگزاری  و  طراحی  در  تجربه  دهه  دو  از  بیش  از 
طراحی  به  اقدام  تحصیلی 98-97  سال  برای  متوسطه،  دوره  دانش آموزان  آمادگی 
آزمون های تابستانه، مرحله ای و جامع برای دانش آموزان پايه يازدهم )سال دوم دوره 
متوسطه( كه امتحانات نهايی را در پیش دارند نموده است. اين آزمون ها، با ماهیتی 
نیاز  به  پاسخگويی  جهت  در  مهم  گامی  اجرا،  و  بودجه بندی  محتوا،  نظر  از  جديد 
موجود در اين زمینه است كه امید است مورد توجه دانش آموزان عزيز سال يازدهم 

متوسطه و همچنین مشاوران و دست اندركاران دبیرستان ها قرار گیرد.
آزمون های آزمايشی سنجش ِ يازدهم دارای ويژگی های زير است:

P ارائه سؤاالت مفهومی تستی كه ضمن آماده نمودن دانش آموزان برای شركت در 
امتحانات نیمسال اول و پايانی سال يازدهم، زمینه آشنايی و مهارت اين عزيزان را 
برای پاسخگويی به سؤاالت آزمون سراسری سال بعد، برای دانش آموز فراهم می نمايد؛

P بودجه بندی منابع درسی بر اساس برنامه درسی دبیرستان ها؛
P ارائه كارنامه تحلیلی پیشرفت تحصیلی در هر آزمون و مقايسه با آزمون های قبل؛
كه  دبیرستان هايی  برای  مديريتی،  و  مقايسه ای  تحلیلی،  گزارش های  P ارائه 
دانش آموزان سال يازدهم خود را به  صورت گروهی در اين آزمون ها شركت می دهند؛

P ارائه نتیجه نمرات آزمون به شركت كنندگان بالفاصله پس از پايان هر آزمون.

 نحوۀ زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است:
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 نحوه برگزاري آزمون هاي آزمايشی سنجِش يازدهم:
اين آزمون ها در 3 فاز كلی»تابستانه، مرحله ای و جامع« و در 11 نوبت برگزار می شوند.

فاز اول،آزمون های تابستانه است كه در سه نوبت و  در ماه های تیر، مرداد و شهريور 
97 برگزار شده است. هدف اصلی آزمون های تابستانه، بررسی و مرور كلی مطالب 

كتاب های درسی پايۀ دهم خواهد بود.
تا  تحصیلی  سال  ابتدای  از  شش نوبت  در  كه  است  مرحله ای  دوم، آزمون های  فاز 
پايان اسفند 97 برگزار خواهند شد. هدف كلی اين آزمون ها، بررسی و نگاه دقیق تر 
دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت  ارزيابی  و  يازدهم  پايۀ  درسی  كتاب های  مطالب  به 
در طول سال تحصیلی است. در اين میان، آزمون ويژه ای )آزمون مرحلۀ 4( در نظر 
گرفته  شده است كه در پايان امتحانات نیمسال اول، در تاريخ 1397/10/18 برگزار 
امتحانات  از  اول است كه پس  نیمسال  خواهد شد و هدف آن، جمع بندی مطالب 
تشريحی نیمسال اول برگزار خواهد شد و طبق آن، آمادگی دانش آموزان بر اساس 
مورد  تحصیلی  نیمسال  اين  مطالب  با  مرتبط  استاندارد  گزينه ای  پرسش های چهار 

سنجش و ارزيابی قرار خواهد گرفت.
ارديبهشت  و  فروردين  ماه های  در  نوبت  دو  كه در  بوده  فاز سوم، آزمون های جامع 
برگزار خواهد شد. هدف اين آزمون ها، آشنايی كامل دانش آموزان با پرسش های چهار 

گزينه ای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد 1398 است.
آزمون های مرحله ای بر اساس تقسیم بندی منابع درسی برگزار می شود؛ به طوری كه 
به  امتحان  داوطلبان  از  انجام شده،  تقسیم بندي هاي  طبق  آزمون،  از  مرحله  هر  در 
عمل می آيد؛ عالوه بر اين، در آزمون هر مرحله، از قسمت يا قسمت های مربوط به 
مراحل قبل نیز امتحان گرفته می شود؛ اما در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأكید 
بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود )براي مثال، در مرحله سوم آزمون 
قسمت هاي مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با اين تأكید كه بیشتر 

سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود(.
پس از برگزاری هر يك از آزمون های مرحله ای و همچنین آزمون جامع، كارنامه ای 
با اطالعات بسیار مفید و ارزنده شامل نمره خام دروس، میانگین نمرات خام نفرات 
برتر، رتبه در هر درس و رتبه كل در مقايسه با داوطلبان شهر، استان و كشور و نمره 
كل عمومی و اختصاصی در زيرگروه های آزمايشی و در اختیار داوطلبان قرار می گیرد 
تا داوطلبان بر اساس اطالعات مندرج در اين كارنامه ها از میزان آمادگی خود در هر 
آزمون  برگزاری  تا  نقاط ضعف خود  رفع  به  نسبت  و  يافته  آگاهی  آزمون  از  مرحله 
مرحله بعد اقدام و در نهايت نیز با شركت در آزمون ها آمادگی الزم را برای شركت در 

امتحانات نهايی سال 1398 كسب نمايند.
ظهر  از  بعد  يازدهم، در  سنجِش  آزمايشی  از آزمون های  نوبت  نتايج هر  كارنامه 
نشانی: به  شركت  اينترنتی  سايت  طريق  از  آزمون،  هر  برگزاری  روز   همان 

www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. ضمناً به اطالع دانش آموزان می رساند كه 
محاسبه نمره كل آزمون های آزمايشی، بر اساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان 
و  عمومی  دروس  آزمون  نمره  همچنین  شد.  خواهد  انجام  كشور  آموزش  سنجش 
به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  اساس  بر  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی، 
ضرايب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرايب( تقسیم بر مجموع 
كل ضرايب محاسبه می شود، كه اين امر می تواند تجربه مناسبی برای دانش آموز در 

ارتباط با شركت در آزمون سراسری سال بعد باشد.

  زمان و نحوه توزيع اينترنتی كارت ورود به جلسه:
كارت ورود به جلسه آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم،  برای كلیه دانش آموزان سراسر 
از طريق سايت اينترنتی شركت  كشور، از روز سه شنبه قبل از هر آزمون، منحصراً 

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

آزمون هاي آزمايشي سنجِش يازدهــم
ويژه دانش آموزان پايه يازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه(
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و  می گردد  نشانی: www.sanjeshserv.ir توزيع  به  آموزشی  خدمات  تعاونی 
دانش آموزان با مراجعه به سايت اينترنتی فوق الذكر نسبت به پرينت كارت ورود به 

جلسه خود اقدام می نمايند.
  شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم:
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برای  گذشته،  سنوات  همچون  سنجش  سازمان  آموزشی  خدمات  تعاونی  شركت 
متقاضیان بیش از يك نوبت آزمون تخفیفاتی در نظر گرفته است كه اين امكان را 
میسر می نمايد تا در صورت افزايش تعداد مراحل، از تخفیف بیشتری بهره مند گردند 
و در اين جهت برای سال تحصیلی 97-98 شیوه اعمال تخفیف شهريه آزمون را برای 
متقاضیان بیش از يك آزمون در جهت رفاه حال دانش آموزان عزيز به كار گرفته است 
تا ضمن تجمیع فرآيند ثبت نام برای هر يك از دانش آموزان در كلیه مراحل، امكان 

پرداخت شهريه كمتری برای ثبت نام فراهم شود.
  جدول شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم:
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با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امكان نیز فراهم 
آزمايشی  بتوانند آزمون های  تمايل،  صورت  در  عزيز،  دانش آموزان  تا  است  گرديده 
سنجِش يازدهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه، انتخاب و در هر يك از آزمون ها ثبت نام 
نمايند؛ به  عنوان  مثال، دانش آموز می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و يك 

نوبت آزمون جامع باشد.
البته با توجه به اينكه آزمون های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون هايی است كه 
هر يك مكمل ديگری است و شركت در تمامی آنها، دانش آموز را گام  به  گام آماده تر 
می نمايد، لذا توصیه می شود كه دانش آموزان عزيز، در كلیۀ آزمون های مرحله ای و 

جامع، به  طور يكجا ثبت نام نمايند.
الزم به  ذكر است كه جدول تكمیلی مربوط به هزينه های ثبت نام، برای دانش آموزانی 
كه مايل به انتخاب آزمون های آزمايشی سنجِش دهم به صورت تلفیقی هستند، در 

سايت اينترنتی ثبت نام آزمون ها )www.sanjeshserv.ir( درج شده است.

شايان ذكر است كه دانش آموزان، برای استفاده بیشتر از تخفیف پلكانی، بهتر است 
تعداد مراحل و نوبت های بیشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری 
از تعداد آزمون های آزمايشی سنجِش يازدهم، از تخفیف باالتری نیز بهره مند شوند. 
بديهی است كه مطلوب ترين حالت ثبت نام برای دانش آموزان از نظر هزينه پرداختی، 
ثبت نام يكجا در 6 نوبت آزمون )4 نوبت آزمون مرحله ای + 2 نوبت آزمون جامع( است 
هر  شهريه  متوسط  ريالی،   150/000 ويژه  تخفیف  احتساب  با  صورت،  اين  در  كه 

آزمون حدوداً 308/000 ريال و 1/850/000 مجموعاً ريال است.

از سوی  انتخاب نوبت های آزمون  از  الزم به ذكر است كه در هنگام ثبت نام و پس 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اينترنتی به طور خودكار، وجه قابل پرداخت را پس از كسر 

تخفیفات، محاسبه و ارائه می نمايد.
  نحوه ثبت نام:

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

كد پی گیری دريافت نمايند.
نكته مهم:

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

شماره پرونده و كد پی گیری 16 رقمی دريافت نمايد.
صورت  ثبت نام، در  راهنمای  دفترچه  دقیق  مطالعه  از  گرامی، پس  دانش آموزان 
ويژه: با خط  ضوابط ثبت نام، می توانند  و  شرايط  در خصوص  سؤال  هرگونه   داشتن 

 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:

دبیرستان هايی كه مايل هستند براي سهولت ثبت نام به  صورت يكجا از دانش آموزان 
دبیرستان ها  ثبت نام  دستورالعمل  دقیق  مطالعه  از  بعد  عمل آورند  به  ثبت نام  خود 
ساعات:  مي توانند در  سؤال،  هرگونه  داشتن  صورت  همكار، در  آموزشی  مراكز  و 
تلفن هاي: 88844791  الی 16:00 با شماره  صبح8:30  الی 12:30و عصر 13:30 

الی 88844793 تماس حاصل نمايند.
نكات مهم:

1- ثبت نام كلیه نوبت ها و مراحل آزمون ها، از جمله آزمون جامع، نیز در اين مرحله 
انجام مي شود و توصیه می شود كه به منظور برخورداری از حداكثر تخفیف در شهريه 

پرداختی، ثبت نام در كلیه مراحل درخواستی را يكجا انجام دهید.
2- وجوهی كه به اشتباه به حساب اين شركت واريز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اينترنتی و 

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به عمل آورند.
ثبت نام حضوری:

نشانی: به  اينترنتی  سايت  طريق  از  كشور  سراسر  داوطلبان  كلیه  برای   ثبت نام 
www.sanjeshserv.ir امكان پذير است و دفتر مركزی شركت به نشانی: تهران، 
پل كريم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان شهید نژادكی، روبروی كالنتری 
سنايی، پالك 30، تلفن: 88321455 نیز آماده ثبت نام از مراجعان در ساعات اداری 

است.

 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 است(.

آزمون های  ثبت نام  لینك  است:  ارائه  شده  )در سايت  ثبت نام  فرم  دوم: تكمیل  گام 
آزمايشی سنجش ثبت نام جديد(.

گام سوم: دريافت كد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

 شركت تعاوني خدمات آموزشي 
كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
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