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برنامه زمانی ثبت نام و برگزاري آزمون هاي سراسري سال 1398

تاريخ برگزاريتاريخ ثبت نامآزمون

)Ph.D( جمعه 97/12/3ثبت نام پایان پذیرفتسال 98دكتري تخصصي

سال 98كارشناسي ارشد ناپيوسته
 فرصت جدید ثبت نام 

یکشنبه 11/28 تا چهارشنبه 97/12/1
پنجشنبه 5 و
جمعه 98/2/6

پنجشنبه 13 وچهارشنبه 11/24 تا پنج شنبه 97/12/2سال 98سراسري
جمعه 98/4/14

یادداشت  هفته
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 رشته های مورد پذیرش آزمون دکتری تخصصی
 و پژوهشی )Ph.D( سال 98 گروه علوم پزشکی

اعالم شد.
 )Ph.D( ثبت نام آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی
سال ۹۸ گروه علوم پزشکی، در نیمه دوم بهمن ماه 
آزمون کتبی دکتری تخصصی  و  آغاز می شود   ۹۷
و   ۱۲ روزهای  در  پزشکی،  علوم  گروه  پژوهشی   و 

۱۳ اردیبهشت سال ۹۸ برگزار می شود.
پایه  علوم  آموزش  شورای  دبیرخانه  اعالم  بر  بنا 
پزشکی، بهداشت و تخصصی، رشته آموزش بهداشت 
رشته  برای  مجاز  رشته های  به  سالمت  ارتقاء  و 
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، و رشته ایمنی 
شناسی پزشکی به رشته های مجاز برای رشته علوم 

اعصاب اضافه شده است.
گفتني است که مدارک مورد پذیرش آزمون دکتری 
تخصصی رشته اخالق پزشکی )همانند سال گذشته(، 
دکتری حرفه ای پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی و 

کارشناسی ارشد اخالق پزشکی است.

مشاورعالی سازمان سنجش اعالم كرد:

گزارش مختصري درباره آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد 

ناپيوسته سال 1398 و همچنين نخستين مرحله بيست و چهارمين دوره 

المپياد علميـ  دانشجويي كشور 

از سوی هيأت وزيران اعالم شد :

هزينة ثبت نام
آزمون های سازمان سنجش 

و وزارت بهداشت 

يک خواب خوب = يک 
امتحان موفق 

آب یـا ســراب؟!

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

فهرست بخشي از منابع آزمون 

سراسري 1398 گروه آزمايشي هنر

)نظام قديم(و)نظام 3-3-3-3(

صفحه  12

دو رشته به مدارک 

مورد پذيرش آزمون دكتری 

علوم پزشکی اضافه شد
صفحه  4
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
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

رسول مکّرم اسالم )ص( فرمودند:
راهنمایي  نیك  کار  به  را  دیگران  که  کسي 

کند، گویي خود آن را انجام داده است. 

]از آ نان مباش که[ از مردم مي ترسد؛ نه در راه 
طاعت خدا، و از خدا نمي ترسد؛ در راه طاعت 

بنده ها. 

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
آدمي هیچ کاري بهتر از اقامة نماز، اصالح میان 

مردم و خوش اخالقي نکرده است.

رادیو یا تلویزیون را که روشن مي کني، به سایت هاي 
اینترنتي که مراجعه مي کني، در خیابان ها و چهارراه ها 
که عبور مي کني، روزنامه ها و مجالت متعدد سیاسي، 
اجتماعي یا خانوادگي را که براي مطالعه مي گشایي 
مؤسسات  رنگارنگ  تبلیغات  از  پر  همه  و  همه   ... و 
تأسیس  سال هاي   سابقه  که  هستند  درشتي  و  ریز 
نمي رسد  هم  دست  انگشتان  تعداد  به  گاه  آنها  اکثر 
و همچنان  به طور روزافزون سر بر مي آورند و تماماً 
داوطلبان  به  آموزشي  و  علمي  خدمت رساني  مدعي 
پرشمار آزمون هاي سراسري، به ویژه سرسلسله همه 
آنها یعني»آزمون سراسري« هستند، و با این تبلیغات 
 دلفریب و جذاب، به داوطلبان نسبتاً کم سن و سال 
»درِ باغ سبز« نشان مي دهند و دائماً ذهن و جان و روان 
آنها را تحت تأثیر قرار مي دهند و به این نازنینان مرتباً 
و به صورت سرسام آوري این نکته را القا مي کنند که: 
قبول شدن یا نشدن در کنکور؛ مسأله این است!! و کلید 

این امر نیز در دستان ماست.
ورود  راه  آیا  است؟  امر چنین  آیا حقیقت  راستي  به 
همه  آیا  مي گذرد؟  مؤسسات  این  از  دانشگاه  به 
مؤسسات  این  در  الزاماً  دانشگاه ها  پذیرفته شدگان 
حضور یافته اند؟ آیا نفرات برتر کنکور همگي در این 
مؤسسات و دوره هاي آموزشي آنها حضور داشته اند یا 
عکس و نامشان بدون سابقه حضور آنها در این دوره ها 
در تبلیغات این مؤسسات قرار گرفته است؟! فراتر از 
خوشبختي  کلید  دانشگاه،  به  ورود  آیا  موضوع،  این 
یا  سراسري  آزمون  در  داوطلبي  اگر  آیا  یعني  است؟ 
هر آزمون دیگري پذیرفته شود، درهاي خوشبختي و 
بهروزي و سعادت به روي او باز مي شود و در زندگي 
آینده اش دیگر با هیچ مشکل مهمي روبرو نخواهد شد 
و به سرچشمه آمال و آرزوهاي خود خواهد رسید و در 
غیر این صورت، بدشانس تر از او در میان بیش از هفت 
میلیارد انساني که روي این کره خاکي زندگي مي کنند، 

کسي نیست؟!
آنچه در سطور باال گفته شد و پرسش هایي که در پي 
آن آمد، از حقیقت تلخي خبر مي دهد که مدت هاست 
یك  در  و  دانشجویي  و  دانش آموزي  جامعه  گریبان 
آنها را گرفته  عبارت »نسل جوان« ما و خانواده هاي 
است، و از قرائن معلوم، در آینده نزدیك هم قصد ندارد 
دست از سر این نسل بردارد و همچنان به پیش مي تازد 
و روز به روز در مقایسه با روز پیشین، فربه تر مي شود، 
و این چنین است که وسیله اي با عنوان »کنکور«، که 
روزگاري، ابزار کارآمد و قابل اتکایي براي رسیدن به 

هدف بزرگتري یعني ورود به تحصیالت عالي به منظور 
دسترسي به هدف واالتر و مقدس تري چون خدمت 
عالمانه به خلق خدا بود، از جانب تجارت پیشگان به 
پیش پا افتاده ترین وجهي دچار شده و عرصه اي براي 

سودجویي به سبك جدید گردیده است.
از این بحث که بگذریم، نکته اساسي مورد سؤال ما از 
دست اندرکاران امر تبلیغات و اعطاي مجوز فعالیت به 
مؤسسات پرشمار کنکور، این است که آیا به صالحیت 
علمي و صحت و سالمت محتواي تبلیغ این مؤسسات 
اندیشیده ایم؟ آیا با میدان دادن بیش از اندازه به نحوه 
فعالیت و اغواگري برخي از مؤسسات، با دست خود این 
ذهنیت را در فکر و اندیشه فرزندانمان نهادینه نمي کنیم 
که پذیرفته نشدن در کنکور، به مفهوم پایان زندگي و 
فرجام کار ماست و قبول شدن در آن یعني تمام زندگي 
و روي آوردن خوشبختي به خانه و کاشانه ما؟ آیا با 
حجم باال و محیرالعقول این تبلیغات، اصاًل جاي تفکر 
به مسائل واالي زندگي در ذهن دانش آموزان ما، که در 
آغاز جواني هستند، باقي مي ماند تا به این نکته فکر 
کنند که تنها راه خوشبختي، ورود به دانشگاه نیست و 
چه بسا افرادي بوده اند و هستند که، حتي بدون داشتن 
تحصیالت عالي، هم به لحاظ مادي و هم از نظر معنوي، 
به درجات باالیي رسیده اند و به امر مقدس خدمت به 

خلق خدا پرداخته اند.
از سوي دیگر، آیا به این مسأله نیز اندیشیده ایم که چرا 
باید طوري فرزندانمان را تربیت کنیم که شیرازه ذهني 
آنها با یك »نه« شنیدن و ناکامي هنگام ورود به جامعه 
)که این مسأله مي تواند قبول نشدن در کنکور، نرسیدن 
یا دیر رسیدن به هر چیز مطلوب  و مشروع دیگري نیز 

باشد( از هم فرو پاشد؟
دست،  این  از  دیگر  پرسش  ده ها  و  پرسش ها  این 
دغدغه هایي است که در ذهن و اندیشه همه ما حضور 
دارد و شیوه عملکرد برخي از مؤسسات، آنها را از ذهن 
نهادهاي  ویژه  به  همگان،  و  مي سازد  جاري  لب  بر 
مسؤول، را به این نکته فرا مي خواند که: داوطلبان ورود 
به مراکز و مؤسسات آموزش عالي را دریابید و نگذارید  
که این گونه مؤسسات با تبلیغات رویایي و خیال پردازانه 
خود، با وارونه سازي، »سراب« را به جاي »آب« در برابر 
عطِش جوشان این جوانان عزیز به آنها تعارف کنند و 
»پندارهاي واهي«  را در ذهن آنان جانشین و جایگزین 
حقایق و واقعیت هاي زندگي روزمره نمایند. امروز اقدام 

کنید که فردا خیلي دیر است.

آب یا سراب؟!
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مهلت ارسال اثر 
به پانزدهمين جشنواره 

پژوهش فرهنگی سال تمديد شد

با توجه به تمدید مهلت ارسال آثار، پژوهشگران داخلی و خارجی تا 15 دی ماه 
1397 فرصت دارند تا آثار پژوهشی خود را در حوزه فرهنگ، هنر و ارتباطات 

به دبيرخانه جشنواره پژوهش فرهنگی سال ارسال کنند.
مهلت ارسال اثر به جشنواره پژوهش فرهنگی سال، تا ۱۵ دی ۹۷ تمدید شد.

بر اساس این اعالم، پژوهشگران، نویسندگان، استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی، 
تا ۱۵ دی ۱۳۹۷ فرصت دارند تا آثار پژوهشی خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال 

کنند.
عالقه مندان به ارسال اثر، باید به صفحه جشنواره پژوهش فرهنگی سال )دوره پانزدهم( 
در سایت: ricac.ac.ir مراجعه و پس از تکمیل فرم ثبت نام در جشنواره، اثر پژوهشی 

خود را ارسال کنند.

زمان و نحوه ثبت نام آزمون 
زبان دكتری تخصصی پيام نور اعالم شد 

رئيس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پيام نور گفت: بيست و هفتمين دوره 
آزمون زبان دکتری تخصصی )ETPNU( دانشگاه پيام نور بهمن ماه 97 به 

صورت الکترونيکی برگزار می شود.
بهنوش سلیم بهرامی اعالم کرد: بیست و هفتمین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی 
)ETPNU( دانشگاه پیام نور بهمن ماه ۹۷ به صورت الکترونیکی در مراکز: اصفهان، 

تبریز، تهران جنوب، شیراز و مشهد برگزار می شود.
وی افزود: متقاضیان شرکت در این آزمون، از ۲۲لغایت ۲۷ دی ماه فرصت دارند به 
صورت الکترونیکی و از طریق پرتال دانشگاه پیام نورـ  مرکز سنجش و آزمون به نشاني:  

http://azmoon.pnu.ac.ir/Portal/Home براي ثبت نام اقدام کنند.
رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور، با عنوان اینکه بیست و هفتمین دوره 
آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور، سوم بهمن ماه سال جاری برگزار می شود، 

زمان دریافت کارت این آزمون را از اول تا سوم بهمن ماه اعالم کرد .
سلیم بهرامی خاطرنشان کرد: هزینه ثبت نام در این دوره، مبلغ ۸۵0 هزار ریال بوده 
که باید به صورت الکترونیکی در هنگام ثبت نام و از طریق سایت مربوط پرداخت شود. 
ضمناً داوطلبان باید دقت داشته باشند که به هیچ وجه مبلغ ثبت نام را به صورت دستی 

و از طریق شعب پرداخت نکنند.
مشکالت  رفع  یا  بیشتر  اطالعات  کسب  براي  متقاضیان،  که  است  یادآوري  به  الزم 

احتمالی، می توانند با شماره تلفن: ۲۲۴۵۸۲۹۷- 0۲۱ تماس حاصل کنند.

هشدار به متقاضيان آزمون های بين المللی
به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر TOEFL ، GRE،IELTS و 
... می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات و وعده های 
واهی مبنی بر اخذ مدارك مورد نظر، با مشخصات داوطلب  اقدام به کالهبرداری و اخذ 
مبالغ قابل توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان ناظر آزمون های  بین المللی 
در کشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی این مراکز به 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 
10 سال از شرکت در آزمون هایی که این سازمان برگزار می نماید یا ناظر آن است، محروم 
خواهند شد. همچنین در صورتی که متخلفان در طول محرومیت اقدام به 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 
به مدت  آزمون ها  در  از شرکت  و  باطل  آنها  به  مربوط  مدارك  آزمون ها،  برگزاری   مقررات 
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.
یادآور می شود که براساس قوانین مؤسسات صاحب امتیاز آزمون های بین المللی، کلیه 
مراحل ثبت نام آزمون ها بایستی شخصَا توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت عدم 
رعایت شرایط ثبت نام، از شرکت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه با افراد یا شرکت های سودجو که به روش های مختلف 
اقدام به ثبت نام متقاضیان در آزمون های بین المللی می نمایند برخورد قانونی خواهد شد.
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اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

فهرست بخشي از منابع 

آزمون سراسري 1398 

گروه آزمايشي هنر)نظام قديم(

بـــه اطـــالع داوطلبـــان گـــروه آزمایشـــی هنـــر در آزمـــون 

از  بخشـــي  کـــه  می رســـاند   1398 ســـال  سراســـری 

ســـؤال هاي تخصصـــي گـــروه آزمایشـــي هنـــر از کتاب هـــاي: 

ســـیر   ،)۵۹۴/۱ )کـــد:  هنـــر۲  کارگاه   ،)۵۹۴ )کـــد:  هنـــر۱  کارگاه 

هنـــر در تاریـــخ ۱ )کـــد: ۵۹۴/۳(، ســـیر هنـــر در تاریـــخ ۲ )کـــد: 

ــراث  ــا میـ ــنایي بـ ــد: ۵۹۴/۷(، آشـ ــا، طراحـــي )کـ ــان، فضـ ۵۹۴/۸(، انسـ

ــاي تجســـمي  ــد: ۵۹۴/6(، مبانـــي هنرهـ ــران )کـ  هنـــري و فرهنگـــي ایـ

)کـــد:  طراحـــي۲   ،)۳۵۹/۹۲ )کـــد:  طراحـــي۱   ،)۳۵۸/۲۱ )کـــد: 

)کـــد: ۴۹۲/6(، خـــط  تــــاریخي  بنــــاهاي  بـــا  ۴۸۹/۹(، آشــــنایي 

نقشه کشـــي  و  فنـــي  ترســـیم   ،)۴۹۱/6 )کـــد:  گرافیـــك   در 

ـــد: ۳۵۸/۱۵  ـــي۱ )ک ـــد: ۴۹6/۳(، عکاس ـــي )ک ـــد: ۳۵۹/۷۸(، کارگاه نقاش )ک

و ۴۹۷/6(، طراحـــي انـــدام و لبـــاس )کـــد: ۴۹۴/۸(، کارگاه طراحـــي 

نقـــوش ســـنتي )کـــد: ۳۵۹/۷۷(،  حجم ســـازي۱ )کـــد: ۴۵0/۳(، آشـــنایي 

ـــاختار  ـــري و س ـــي نظ ـــد: ۳۵۹/۳0( و مبان ـــران۱ )ک ـــتي ای ـــع دس ـــا صنای ب

موســـیقي ایرانـــي )کـــد: ۳۳۱(، طراحـــي خواهـــد شـــد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

فهرست بخشي از منابع
 آزمون سراسري 1398  

گروه آزمايشي هنر
)نظام 3-3-3-3(

بــه اطــالع داوطلبــان گــروه آزمایشــی هنــر در آزمــون سراســری 
ســال 1398 می رســاند کــه بخشــي از ســؤال هاي تخصصــي 
ــي هنرهــاي تجســمي )کــد:  ــاي: مبان ــر از کتاب ه ــي هن ــروه آزمایش گ
۲۱06۳۹(، طراحــي۱ )کــد: ۲۱06۳۸(، طراحــي۲ )کــد: ۲۱۱6۴۴(، آشـــنایي 
ــا بنـــاهاي تـــاریخي )کــد: ۲۱06۲۸(، خــط در گرافیــك )کــد: ۲۱۲6۲۱(،  ب
ترســیم فنــي و نقشه کشــي )کــد: ۲۱06۲6(، کارگاه نقاشــي )کــد: ۲۱۱6۴۸(، 
عکاســي۱ )کــد: ۲۱06۴۴(، عکاســی۲ )کــد: ۲۱۱6۱۸( طراحــي انــدام 
ــد: ۳۵۹/۷۷(،  ــنتي۱ )ک ــوش س ــي نق ــد: ۴۹۴/۸(، کارگاه طراح ــاس )ک  و لب
ایــران۱  دســتي  صنایــع  بــا  آشــنایي   ،)۲۱۲6۳۸ )کــد:   حجم ســازي۱ 
)کــد:  ایرانــي  موســیقي  ســاختار  و  نظــري  مبانــي   ،  )۳۵۹/۳0 )کــد: 
زهــی  )ســازهای  ســمفونیك۱  ارکســتر  ســازهای  شــناخت   ،)۲۱06۵۹
ســمفونیك۲  ارکســتر  ســازهای  شــناخت   ،)۲۱0660 )کــد:  ارشــه ای( 
)ســازهای بــادی و ضربــی( )کــد: ۲۱۱66۴( سازشناســی ایرانــی )کــد: 
رایانــه  کاربــرد   ،)۲۱06۲۷ )کــد:  مصالــح  و  مــواد  شــناخت   )۲۱06۵۸
ماکت شناســی و  حجم شناســی   ،)۲۱۲66۴ )کــد:  نقشه کشــی   در 
)کــد: ۲۱۲6۲۷(، پایــه و اصــول صفحه آرایــی )کــد: ۲۱۲6۲0(، مبانــی 
تصویرســازی)کد: ۲۱۲6۱۹(، اصــول و مبانــی طراحی صحنه )کــد: ۲۱۱6۲۴(، 

ــم )کــد: ۲۱۲6۲۵(، طراحــي خواهــد شــد. ــی ماســك و گری اصــول و مبان
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

راه اندازی كانال اطالع رسانی اين سازمان در شبکه های اجتماعی 
با استفاده از پيام رسان های داخلی

سازمان سنجش آموزش کشور به منظور سهولت اطالع رساني و تسریع در انعکاس اخبار، اقدام به 

راه اندازي کانال اطالع رساني در پیام رسان های داخلی کرده است.

کاربران محترم پیام رسان های داخلی، با نشانی های اعالم شده مي توانند با عضویت در کانال واحد 

خبر و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، از اخبار و مطالب مرتبط بهره مند گردند.

http://sapp.ir/sanjeshprnoet :پیام رسان سروش

https://profile.igap.net/prnoetir :پیام رسان آی گپ

https://gap.im/prnoetir :پیام رسان گپ

@prnoetir  :پیام رسان بله

.https://eitaa.com/prnoetir :پیام رسان ایتا
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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ــاي  ــه راهنمـ ــار دفترچـ ــن انتشـ ــورخ ۹۷/0۹/۱۱ و همچنیـ ــه مـ ــرو اطالعیـ پیـ

ثبت نـــام در آزمـــون  کارشناسي ارشـــد ناپیوســـته ســـال ۱۳۹۸ در تمامـــي 

دانشـــگاه ها و مؤسســـات آمـــوزش عالـــي دولتـــي و غیردولتـــي از جملـــه 

ــاد علمـــي- دانشـــجویي  ــن المپیـ ــگاه آزاد اســـالمي و بیســـت و چهارمیـ دانشـ

کشـــور، بدین وســـیله بـــه اطـــالع کلیـــه داوطلبـــان ثبت نـــام کننـــده در 

ـــراي  ـــهیالت ب ـــودن تس ـــم نم ـــور فراه ـــه منظ ـــه ب ـــاند ک ـــور مي رس ـــون مذک آزم

ــرر )از تاریـــخ ۹۷/0۹/۱6 لغایـــت  ــان مقـ ــه در زمـ ــته از داوطلبانـــي کـ آن دسـ

ــاند کـــه اطالعـــات  ــام نموده انـــد مي رسـ ۹۷/0۹/۲۵( در آزمـــون مزبـــور ثبت نـ

ــت روز  ــورخ 97/11/28 لغایـ ــنبه مـ ــان، از روز یکشـ ــي داوطلبـ ثبت نامـ

ـــه  ـــازمان ب ـــن س ـــاني ای ـــگاه اطالع رس ـــورخ 97/12/01  روي پای ـــنبه م چهارش

نشـــاني: www.sanjesh.org  قـــرار خواهـــد گرفـــت؛ لـــذا کلیـــه متقاضیـــان، 

ـــق  ـــه دقی ـــس از مطالع ـــده و پ ـــه ش ـــر گرفت ـــت در نظ ـــه در مهل ـــرورت دارد ک ض

دفترچـــه راهنمـــا، نســـبت بـــه مشـــاهده و کنتـــرل اطالعـــات ثبت نامـــي و، در 

صـــورت تمایـــل، نســـبت بـــه ویرایـــش اطالعـــات خـــود اقـــدام نماینـــد.

ـــرر  ـــت مق ـــه در مهل ـــي ک ـــا داوطلبان ـــي ب ـــه منظـــور مســـاعدت و همراه ـــاً ب ضمن

موفـــق بـــه ثبت نـــام در آزمـــون نگردیده انـــد، ترتیبـــي اتخـــاذ 

ـــن  ـــت ۹۷/۱۲/0۱( ای ـــوق )۹۷/۱۱/۲۸ لغای ـــي ف ـــازه زمان ـــه در ب ـــت ک ـــده اس گردی

ـــدام  ـــون اق ـــن آزم ـــام در ای ـــه ثبت ن ـــبت ب ـــد نس ـــز بتوانن ـــان نی ـــته از متقاضی دس

ـــد.             نماین

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص :

 اعالم زمان مشاهده و ويرايش اطالعات ثبت نامي

 داوطلبان ثبت نام كننده در آزمون  كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

1398 و بيست و چهارمين دوره المپياد علمي- دانشجويي كشور 

و همچنين ايجاد امکان براي ثبت نام آن دسته از داوطلباني كه در 

موعد مقرر موفق به ثبت نام نشده اند

داوطلبــان گرامــی بــراي پي گیــري هــر گونــه ســؤال در خصــوص نتایــج مربــوط بــه 

رشــته هاي دانشــگاه آزاد اســالمي مي تواننــد بــه روش هــاي ذیــل اقــدام نماینــد:

۱- طــرح  ســؤال بــه صورت اینترنتــي با مراجعه به بخش »پاســخگویي به ســؤاالت« 

 منــدرج در ســایت مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد اســالمي بــه نشــاني :

www. azmoon.org 

۲- تمــاس تلفنــي بــا ســتاد پاســخگویی تلفنــی مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه 

آزاد اســالمي بــا شــماره: ۴۷۴۳ - 0۲۱.

 ۳- مراجعــه حضــوري بــه ســتاد پاســخگویی مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه 

آزاد اســالمي بــه نشــاني: تهــران، انتهــاي اتوبــان شــهید ســتاري )شــمال(، ســازمان 

مرکزي دانشــگاه آزاد اســالمي.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه پي گيري هر گونه سؤال
 در خصوص نتايج دانشگاه آزاد اسالمي
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۱- ثبت نام براي شرکت در آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته سال 
1398 در 6 گروه آموزشي و 131 کد رشته امتحاني، براي تمامي دانشگاه ها و 
 مؤسسات آموزش عالي دولتي و غیردولتي، از جمله دانشگاه آزاد اسالمي، از ساعت 
سنجش  سازمان  سایت  طریق  از   )97 آذرماه   16(  1397/9/16 11 صبح جمعه 
پایان  یکشنبه 97/9/25 )25 آذرماه 1397(  روز  در  و  آغاز شد  آموزش کشور 

 پذیرفت. 

۲- ثبت نام براي شرکت در آزمون 9 کد  رشته امتحاني دیگر، عالوه بر ۱۳۱ کد رشته 
امتحاني، شامل کد رشته هاي امتحاني 1149، 1150، 1153، 1154، 1155، 1156، 
1157، 1158 و 1159 و همچنین برگزاري آزمون کد رشته هاي  امتحاني مذکور از 
سوي ارگان هاي  ذي ربط، با هماهنگي و نظارت کامل سازمان سنجش آموزش کشور 

انجام مي شود. 

گزارش مخترصی درباره 
آزمون ورودی دوره های 
كارشناسے ارشد
ناپيوسته سال 1398 
و همچنني نخستني مرحله 
بيست و چهارمني دوره املپياد 
علمے ـ دانشجويے كشور 

مشاورعالی سازمان سنجش اعالم كرد:
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آزمون، ضرورت  این  در  براي شرکت  ثبت نام  به  داوطلبان عالقه مند  از  هر یك   -۳
داشته است که واجد شرایط عمومي و اختصاصي و سایر مقررات مندرج در دفترچه 
 ۱۳۹۸ ناپیوسته سال  کارشناسي ارشد  ورودي  دوره هاي  آزمون  در  راهنماي  شرکت 

)دفترچه شماره ۱(  باشند.
۴- به کلیه داوطلبان عالقه مند به ثبت نام براي شرکت در این آزمون، اکیداً توصیه 
گردیده است که با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و مطالعه دقیق 
این  یا اطالعیه هاي منتشر شده  دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون مذکور و اطالعیه 
سازمان، در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به تکمیل تقاضانامه اینترنتي ثبت نام 

اقدام کنند. 
تعداد  مذکور،  آزمون  در  شرکت  متقاضي  داوطلبان  از  ثبت نام  اول  مرحله  در   -۵
454733 نفر ثبت نام نموده اند که از این تعداد، 236011 نفر زن و 218722 نفر 
مرد هستند؛ به عبارت دیگر، 51/90 درصد داوطلبان زن و 48/10 درصد آنان 
مرد هستند. آمار داوطلبان ثبت نام کننده در 131 کد رشته امتحاني براي شرکت 
در آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398 به تفکیك 

گروه آموزشي و جنس به شرح جدول زیر است:

آمار داوطلبان ثبت نام کننده براي شرکت در آزمون ورودي دوره هاي 
کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398 به تفکيک گروه آموزشی و جنس

 

در 9 کد رشته  6- همان طور که قباًل نیز گفته شده است، ثبت نام براي شرکت 
امتحاني، عالوه بر 131 کد رشته امتحاني شامل کد رشته هاي امتحاني 1149، 
1150، 1153، 114، 1155، 1156، 1157، 1158 و 1159 و همچنین برگزاري آزمون 
کد رشته هاي امتحاني مذکور، از سوي ارگان هاي ذي ربط، با هماهنگي کامل سازمان 

سنجش آموزش کشور انجام مي شود.
دوره هاي  ورودي  آزمون  در  ثبت نام کننده  داوطلب   454733 تعداد  از   -۷
کارشناسي ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸، تعداد 29377 داوطلب، عالوه بر انتخاب 
اقدام  نیز  دوم  امتحاني  رشته  کد  انتخاب  به  نسبت  اول،  امتحاني  رشته  کد 

نموده اند که از این تعداد، 13914 نفر زن و 15463 نفر مرد هستند. 
آزمون کارشناسي ارشد  براي شرکت در  ثبت نام کننده  تعداد 454733 نفر  از   -۸
بیست  در  شرکت  به  را  خود  عالقه مندي  نفر   1671 تعداد   ،۱۳۹۸ سال  ناپیوسته 
این تعداد،  از  المپیاد علمي- دانشحویي کشور اعالم نموده اند که   و چهارمین دوره 

601 نفر زن و 1070 نفر مرد هستند. 
۹- به منظور فراهم نمودن تسهیالت الزم براي داوطلباني که از تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱6 
اتخاذ  ترتیبي  نموده اند،  ثبت نام   )۹۷ )۲۵آذرماه   ۹۷/۹/۲۵ لغایت   )۹۷ آذرماه   ۱6(
گردیده است که اطالعات ثبت نامي آنان، از روز  یکشنبه ۹۷/۱۱/۲۸ )۲۸ بهمن ماه 

۹۷( روي سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار داده شود. 
۱0- داوطلبان مذکور مي توانند با مطالعه دقیق  دفترچه راهنماي ثبت نام و اطالعیه 

یا اطالعیه هاي منتشر شده سازمان، از روز یکشنبه ۹۷/۱۱/۲۸ )۲۸ بهمن ماه ۹۷( 
سازمان  سایت  به  مراجعه  با   ،)۹۷ اسفندماه  )اول   ۹۷/۱۲/۱ چهارشنبه  روز  لغایت 
در  و  خود  ثبت نامي  اطالعات  کنترل  و  مشاهده  به  نسبت  کشور،  آموزش  سنجش 

صورت تمایل، نسبت به ویرایش آن اقدام نمایند.
 ۱۱- از سوي دیگر، به منظور مساعدت و همراهي با داوطلباني که در مهلت مقرر 
نسبت به ثبت نام براي شرکت در آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپیوسته 
کشور  دانشجویي  علمي-  المپیاد  دوره  چهارمین  و  بیست  همچنین  و   ۱۳۹۸ سال 
بتوانند  نیز  از متقاضیان  اتخاذ گردیده است که این دسته  اقدام ننموده اند، ترتیبي 
از روز یکشنبه 97/11/28 )28 بهمن ماه 97( لغایت روز چهارشنبه 97/12/1 
)اول اسفندماه 97(، با مطالعه دقیق دفترچه راهنماي ثبت نام و مفاد اطالعیه یا 
اطالعیه هاي منتشر شده این سازمان، با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش 
کشور و خرید کارت اعتباري مرحلة دوم ثبت نام، نسبت به ثبت نام براي شرکت در 

این آزمون اقدام نمایند. 
 ۱۲- کارت شرکت در آزمون و برگ راهنماي مربوط، از روز دوشنبه 1398/2/2 
)دوم اردیبهشت ماه ۹۸( روي سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار مي گیرد؛ 
لذا داوطلبان ضرورت دارد که براي دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ 
راهنماي مربوط، از روز دوشنبه 1398/2/2 )دوم اردیبهشت ماه ۹۸( لغایت روز 
سازمان  سایت  به  مراجعه  با   )۹۸ ماه  اردیبهشت  )چهارم  چهارشنبه 1398/2/4 
برگ  و  آزمون  در  شرکت  کارت  پرینت  دریافت  به  نسبت  کشور،  آموزش  سنجش 

راهنماي مربوط اقدام نمایند.
۱۳- الزم به ذکر است براي داوطلباني که متقاضي دو کد رشته امتحاني مي شوند، 

برابر ضوابط مربوط، دو کارت شرکت در آزمون صادر مي شود.
 ۱۴- بر اساس برنامه زماني پیش بیني شده، آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد 
ناپیوسته سال 1398 )در 6 گروه آموزشي و 131 کد رشته امتحاني( و همچنین 
اولین مرحله بیست و چهارمین دوره المپیاد علمي- دانشجویي کشور، در روزهاي 
حوزه هاي  در  ماه 1398  اردیبهشت   )6( و جمعه ششم   )5( پنجم  پنجشنبه 

امتحاني مربوط برگزار خواهد شد.
۱۵-  پس از برگزاري آزمون و تصحیح و محاسبه نمرات خام، تراز و نمره کل و... 
داوطلبان، براي کلیه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون، اقدام به صدور کارنامه نتایج 
اولیه آزمون خواهد شد و کارنامه نتایج اوليه آزمون کليه داوطلبان مذکور، در 
دهه دوم خردادماه 1398، روي سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد 
گرفت. بدیهي است داوطلباني که مجاز به انتخاب رشته مي شوند، مي توانند براساس 
انتخاب رشته هاي تحصیلي )دفترچه  راهنماي  ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه 
آموزش  سنجش  سازمان  سایت  ۱۳۹۸روي  خردادماه  دوم  نیمه  در  که   ،)۲ شماره 
کشور قرار مي گیرد، نسبت به انتخاب کد رشته محل هاي تحصیلي مورد عالقه خود 
از کد رشته یا کد رشته هاي امتحاني مجاز، اقدام و کد رشته محل هاي انتخابي را به 

ترتیب اولویت عالقه، در فرم انتخاب رشته اینترنتي خود ثبت نمایند.
 ۱6- سایر موارد درخصوص سنجش و پذیرش دانشجو در آزمون ورودي دوره هاي 
کارشناسي ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ در تمامي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، 
مصوب  تکمیلي  تحصیالت  دوره هاي  در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  قانون  مطابق 
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ مجلس شوراي اسالمي و مصوبات شوراي سنجش و پذیرش تحصیالت 

تکمیلي خواهد بود. 
۱۷- بر اساس برنامه زماني پیش بیني شده، نتایج نهایي آزمون ورودي دوره هاي 
کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398 در دهه اول شهریورماه 1398 از طریق 

سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد.
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شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، به  عنوان 
مجموعه  ای که به صورت تخصصی ارائه دهنده خدمات آموزشی و کمك آموزشی 
به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی کشور است، در 
سال تحصیلی ۹۷-۹۸ نیز، همانند سال  های گذشته، مجموعه آزمون  های آزمایشی 
سنجش پیش را برای استفاده داوطلبان فارغ التحصيل پيش دانشگاهی و کلیه 
افرادی که خود را برای شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ 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:
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نحوة برگزاري آزمون ها:
این آزمون ها مجموعاً در ۱0 نوبت برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ برگزار می گردد. 
جامع  آزمون  نوبت  چهار  و  مرحله ای  به صورت  آزمایشی  آزمون های  از  نوبت  شش 

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 ۹۷ برگزار می گردد، منابع درسی براي مطالعه داوطلبان 
به شش قسمت تقسیم شده است که در هر مرحله از آزمون های مرحله ای، سؤاالت 
که  است  توضیح  به  الزم  می گردد.  طرح  مرحله  همان  شده  تقسیم بندی  منابع  از 
مرحله  همان  برای  اعالم شده  درسی  منابع  بر  تأکید  با  مرحله،  هر  آزمون  سؤاالت 
می گردد  طراحی  قبل،  مرحله  درسی  منابع  سؤاالت  عالوۀ  به  تقسیم بندی(،  )طبق 
)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 ۱۳۹۸ و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
۱۳۹۸، ۴ 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:
کارت ورود به جلسه برای کلیه داوطلبان 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، در بعدازظهر همان روز برگزاری 
 www.sanjeshserv.ir:نشانی به  شرکت  اینترنتی  سایت  طریق  از  آزمون،   هر 
کل  نمره  محاسبه  که  می رساند  دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً  می گردد.  منتشر 
آموزش  سنجش  سازمان  ضوابط  و  مصوبات  آخرین  براساس  آزمایشی،  آزمون های 
کشور عمل 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.

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

آزمون هاي آزمايشي 
سنجش پيش 

»ويژة فارغ التحصيالن پيش دانشگاهی«
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شهرية آزمون ها:
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جدول شهرية آزمون ها:
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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 
داوطلب  مثال،  به عنوان  نمایند؛  ثبت نام  و  انتخاب  دلخواه،  و  نیاز  مورد  تعداد  به  را 

می تواند متقاضی سه نوبت آزمون مرحله ای و سه نوبت آزمون جامع باشد.
ثبت  نام،  هزينه  های  به  مربوط  تکميلی  جدول  كه  است  به ذكر  الزم 
سنجِش  آزمايشی  های  آزمون   انتخاب  به  مايل  كه  دانش آموزانی  برای 
ها  آزمون   نام  ثبت   اينترنتی  سايت  در  هستند،  تلفيقی  صورت  به   دهم 

)www.sanjeshserv.ir ( درج شده است.
شایان ذکر است که 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 
شوند.  بهره مند  نیز  باالتری  تخفیف  از  پیش،  سنجِش  آزمایشی  آزمون های  تعداد 
بدیهی است که مطلوب ترین حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی، 
ثبت نام یکجا در ۷ نوبت آزمون )۳ نوبت آزمون مرحله ای + ۴ نوبت آزمون جامع( 
است که در این صورت با احتساب تخفیف ویژه ۲۱0/000 ریالی، متوسط شهریه هر 

آزمون حدوداً ۴۵۸/000 ریال و ۲/۲۹0/000 مجموعاً ریال است.
نوبت های  انتخاب  از  پس  و  ثبت نام  هنگام  در  که  است  یادآوري  به  الزم  همچنین 
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:
پرداخت اينترنتی: داوطلبان عالقه مند به شرکت در این آزمون ها در سراسرکشور 
سایت  به  مراجعه  و  شتاب  شبکه  عضو  بانکی  کارت های  از  استفاده  با  مي توانند 
 شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني:

www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در آنها اقدام و کد رهگیري را دریافت 

نمایند.
ثبت نام  نشان دهنده  ثبت نام،  اعتباری  کارت  اینترنتی  که خرید  است  ذکر  به  الزم 

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 ۱6 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 0۲۱-۴۲۹66 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح ۸:۳0 الی ۱۲:۳0 و عصر 

۱۳:۳0 الی ۱6:00.

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 ۸:۳0 الی ۱۲:۳0و عصر ۱۳:۳0 الی ۱6:00 

با شماره تلفن هاي: ۸۸۸۴۴۷۹۱ الی ۸۸۸۴۴۷۹۳ تماس حاصل نمایند.

نکات مهم:
۱- 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 نــام بــــرای کلیـــه داوطلبــــان سراسر کشور، از طریق 
همچنین  می گردد.  نشانی:www.sanjeshserv.ir انجام  به  اینتـــرنتی  سایت 
داوطلبان و مراكز آموزشی متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش می توانند، در 
با مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی  صورت تمایل، 
کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: تهران، پل کریم خان زند، خیابان 
پالک  سنایی،   ۱0۵ کالنتری  روبروی  نژادکی،  شهید  خیابان  شیرازی،  میرزای 
۳0، تلفن: ۸۸۳۲۱۴۵۵ نسبت به ثبت نام در این آزمون ها در ساعات اداری اقدام 

نمایند.

راهنمای نحوه ثبت نام  اينترنتی 
مراحل ثبت نام:

از  )پرداخت  و رمز عبور  پرونده  ثبت نام و دریافت شماره  پرداخت مبلغ  گام اول: 
طریق کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به صورت اینترنتی امکان پذیر 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 ۱6 رقمی ثبت نام.
 
شركت تعاوني خدمات آموزشي 
كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور
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شب  دوران  امتحان،  دوران  که  می کنند  تصور  دانشجویان  و  دانش آموزان  از  بسیاری 
زنده داری است؛ دورانی که باید از شب تا صبح یا پاسی از شب، بیدار بمانی و به جبران 
عقب افتادگی درسی خود بپردازی؛ به همین دلیل، در این دوران، تعداد قابل توجهی از 
دانش آموزان کمبود خواب دارند و حتی سر جلسة امتحان، خسته و کسل هستند و به 
گفتة خودشان، در سر جلسة آزمون طول می کشد تا ذهنشان متمرکز شود و بتوانند 
متوجه سؤال های امتحانی شوند؛ در واقع بی خوابی شب امتحان، نه تنها کمك حال 
دانش آموزان و دانشجویان نیست، بلکه بازدهی آنها را تا حد زیادی نیز پایین می آورد؛ زیرا 
بر اساس آزمایشی که محققان آمریکایی روی موش ها انجام داده اند، کم خوابی، موجب 
افزایش ترشح هورمون استرس کورتیکوسترون و کاهش تولید سلول های مغزی می شود. 
امروزه ثابت شده است که یکی از عوامل بسیار مؤثر در موفقیت درسی دانش آموزان، به 
خصوص در شب های امتحان، داشتن خوابی مناسب و کافی است؛ زیرا خواب، فراگیری و 
حافظه را تقویت می کند، انرژی الزم را در طول روز فراهم می نماید و کمك می کند تا مغز 

ما حداکثر کارآیی را در حین درس خواندن داشته باشد. 
شاید بگویید که در شب های امتحان، حتی اگر آمادگی را الزم براي خوابیدن داشته 
باشید، به دلیل اضطراب ناشی از آزمون نمی توانید به خوبی بخوابید. در اینجا راه کارهایی 
را برای داشتن یك خواب آرام، و در نتیجه، صبحی پر از انرژی و حس مثبت، خدمتتان 

ارائه می دهیم. 

تغذية مناسب، الزمة خوابی آرام و عميق 
یکی از مؤثرترین راه ها برای داشتن خوابی آسوده ، تغذیه مناسب است. مرغ، غذاهای 
دریایی، ماهی تن یا ماهی کباب شده و سبزیجات پخته، جزو مناسب ترین شام ها به 
حساب می آیند. ویتامین B3 موجود در این مواد، باعث تولید سرتونین شده و در نتیجه 
به فرد در داشتن خوابی راحت کمك می کند. بهتر است که شام حداقل دو یا سه ساعت 
قبل از خوابیدن میل شود و از خوردن غذاهای سرخ شده، تند یا چرب نیز خودداری گردد.

سعی کنید که غذاهای داراي کربوهیدرات باال مثل نان را حتماً در وعده غذایی شام 
خود بگنجانید. نان و پنیر کم چرب یا نان و عسل، خود شامی سبك و مناسب به حساب 

می آیند.

خوراکی هایي مثل موز، خرما، گردو، بادام زمینی و غالت سبوس دار، حاوی تریپتوفان هستند 
که موجب تولید هورمون های تحریك کننده خواب، مثل سرتونین و مالتونین در بدن، 

می شوند و به سریع تر خوابیدن و ایجاد آرامش ما کمك زیادی می کنند.
سبزیجات: تمامی سبزیجات، مخصوصاً سبزیجاتی که دارای برگ سبز تیره هستند، به 
از جمله سبزیجاتی است که در رفع بی خوابی معجزه  خوابیدن کمك می کنند. کاهو 
می کند. برای آرامش اعصاب، خوردن ساالد کاهو با لیمو ترش به همراه غذا، توصیه می شود.

لبنیات: خوردن دوغ، شیر و ماست همراه شام، کمك بزرگی به خواب آرام و عمیق می کند. 
یکی از بهترین و سنتی ترین راه حل ها برای مبارزه با بی خوابی، نوشیدن یك لیوان شیر 
گرم با عسل است. شیر حاوی کلسیم و تریپتوفان است که این دو برای تنظیم ریتم خواب، 

بسیار مفید هستند.
نوشیدن آب انگور  یا یك لیوان جوشانده گل گاوزبان یا بابونه، نیم ساعت قبل از خواب نیز 

راهکار خوبی براي مبارزه با بي خوابي است.

چه غذاهايی را نبايد خورد؟
برای اینکه دچار بی خوابی نشوید، از خوردن غذاهای داراي پروتئین باال، مثل گوشت، از 
دو ساعت قبل از خواب باید خودداری کنند. همچنین سعی کنید که هنگام شب و قبل از 
خواب، از خوردن شکالت، بادمجان، سیب زمینی، شکر، سوسیس، اسفناج و گوجه فرنگی 
خودداری کنید . این مواد، به دلیل داشتن تیرامین باال، باعث باال رفتن هورمون »نور اپی 

نفرین« در بدن و در نتیجه فعال شدن مغز به هنگام خواب می شوند.
به طور کلی نباید در شب، غذاهای سنگین، چرب یا تند خورد؛ زیرا فعالیت سیستم 

گوارشی ما در شب کم می شود و هضم این مواد سخت تر خواهد شد.
از خوردن خوراکی های بسیار شیرین و داراي قند زیاد، که موجب افزایش انرژی و بی خوابی 

می شوند، نیز باید خودداری کرد.
بهتر است که قبل از خواب، از مصرف نوشیدنی های کافئین دار، مثل چای، قهوه و نوشابه، 
نیز پرهیز کنید. حساسیت به کافئین در افراد مختلف، متفاوت است، و در بعضی از 
اشخاص، حتی مقدار بسیار کمی از کافئین، که در قهوه های بدون کافئین و شکالت وجود 

دارد، هم می تواند موجب بی خوابی در فرد شود.

يک خواب خوب = يک امتحان موفق
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ريتم  طبيعی بدنتان را بشناسيد
هماهنگ شدن با چرخه طبیعی خواب و بیداری بدنتان یا همان ریتم شبانه روزی، یکی از 
مهم ترین استراتژی ها برای بهتر خوابیدن است. اگر برنامه منظمی برای خواب و بیداری تان 
داشته باشید، احساس نشاط و شادابی بیشتری می کنید؛ از همین رو، بهتر است که هر 

روز در زمان مشخصی بخوابید و بیدار شوید.
انجام این کار به تنظیم ساعت درونی بدنتان کمك می کند و کیفیت خوابتان را بهینه 
می کند. زمانی را برای خوابیدن انتخاب کنید که در آن زمان به طور طبیعی احساس 
خستگی می کنید تا مدام پهلو به پهلو نشوید. اگر به اندازۀ کافی بخوابید، باید بدون زنگ 
ساعت و به طور طبیعی بیدار شوید، اما اگر به زنگ زدن ساعت برای بیدار شدن نیاز دارید، 

بنابراین، باید زودتر به خواب بروید. 

در محل خوابتان از چراغ خواب استفاده نکنيد 
»ِمالتونین« هورمونی طبیعی است که توسط میزان نور کنترل می شود و به تنظیم چرخة 
خواب و بیداری کمك می کند. هنگامی که در تاریکی قرار می گیرید، مغزتان »مالتونین« 
بیشتری ترشح می کند که شما را خواب آلود می کند، اما در محیطی که نور وجود دارد، 

شما هشیارتر هستید. 

وسايل الکترونيکی را گم و گور كنيد !
از خود ساطع  تلویزیون، تلفن های هوشمند و تبلت ها، نوری آبی  اکنون می دانیم که 
می کنند که ترشح طبیعی مالتونین را مختل می کنند؛ به عبارت دیگر، آنها برای اتاق 
خواب و مکان استراحت، نامناسب هستند؛ حتی الزم است که یك تا دو ساعت قبل از 
زمان خوابیدن، از صفحه های نمایش استفاده نکنید؛ زیرا نور آبی ساطع شده از صفحه  
موبایل، تبلت، کامپیوتر یا تلویزیون، بسیار مخرب و مضر است. شما می توانید با استفاده از 
وسایلی با صفحات کوچك تر، کم کردن نور صفحه یا استفاده از نرم افزارهای تنظیم کننده 
نور صفحه مانند »اِف.الکس«، اثر مخرب نور آبی را کم کنید. همچنین خوب است که در 
محیط خوابتان هیچ گونه  لوازم مغناطیسی از جمله تلویزیون، ضبط، کامپیوتر و ... نباشد. 

اگر امکان خارج کردن این لوازم از اتاق نیست، بهتر است آنها را خاموش کنید. 
گاه ساعت های زنگ دار نیز کالفه کننده هستند؛ زیرا تحقیقات نشان می دهد که چنانچه 
ساعت زنگ دار را در معرض دید خود قرار دهید، نور آن خواب را مختل می کند. همچنین 
در ورای نگاه هایی که به ساعت می اندازید تا متوجه شوید ساعت چند است و چقدر زمان 
برای خواب دارید، ناخودآگاه  استرسی  پنهان شده است . اگر از آن دسته افرادی هستید 
که صبح هاي زود )با طلوع خورشید( از خواب بیدار نمی شوید، ساعتی را انتخاب کنید که 
نور آن قابل تنظیم باشد و در صورت امکان، هنگام خواب آن را در جهت مخالف و فاصله ای 

دورتر از سرتان قرار دهید.

تخت خود را هر روز صبح مرتب كنيد
مرتب نمودن تخت، درست پس از آنکه از خواب بیدار می شوید، حس فوق العاده ای به 
شما می بخشد و هنگامی که در پایان روز به خانه باز می گردید، حس بسیار خوب و 
آرامش بخشی را تجربه خواهید کرد. انجام این کار همچنین موجب می شود تا گرد و غبار 

از سطحی که در آن می خوابید دور بماند و تختتان تمیزتر باشد. 

ملحفه ها را حداقل هفته ای يک بار عوض كنيد
افرادی که ملحفه های تخت خود را حداقل هفته ای یك بار عوض نمی کنند، شاهد حضور 
کرم های پنیری ناشی از گرد و غبار در رختخوابشان خواهند بود؛ موجوداتی که خواب 

آسوده  آنها را مختل می کند. 

دفتر يادداشتی در كنار خود داشته باشيد
یك دفتر یادداشت و یك مداد کنار خود بگذارید تا اگر افکار مزاحم به طور ناخودآگاه به 
ذهنتان حمله ور شد و درست هنگامی که چشمانتان گرم خواب شده است، توجه شما 

را به خود معطوف کرد و اجازه 
نداد بخوابید، از آنها بهره بگیرید. 

اینکه در  از ما، به محض  بسیاری 
درست  و  می کشیم  دراز  رختخواب 

زمان های  رویم،  به خواب  آنکه  از  پیش 
خالقانه ای را تجربه کرده ایم. بی آنکه چراغ 

روی  را  ایده ها  و  افکار  این  کنید،  روشن  را 
کاغذ پیاده کنید؛ گرچه ممکن است صبح نتوانید 

دستخط خود را بخوانید، اما حداقل خواب آشفته ای نخواهید داشت. 

فکر و خيال را رها كنيد
اگرچه ممکن است انجام این کار، دشوار باشد، اما سعی کنید نگران این نباشید که شاید 
دوباره خواب تان نََبرد؛ چون این نگرانی، فقط بدنتان را به بیدار ماندن تشویق می کند. برای 
اینکه به نخوابیدن فکر نکنید، بر احساسات درونی بدنتان تمرکز کنید یا تمرینات تنفسی 
انجام دهید. یك نفس عمیق بکشید و سپس، در حالی که یك :" آه" طوالنی می کشید، به 

آهستگی نفس تان را بیرون دهید. یك نفس دیگر بکشید و این کار را ادامه دهید. 

تکنيک های »ريلکسيشن« برای خواب بهتر
تمرین تکنیك های »ریلکسیشن« پیش از خواب، راهی عالی برای آرام گرفتن، آرامش 

ذهن و آماده شدن برای خواب است. موارد زیر را امتحان کنید:
الف( نفس عمیق

چشم هایتان را ببندید و نفس های عمیق و آهسته بکشید. هر بار نفس هایتان را 
عمیق تر کنید.

ب( آرام سازی گام به گام عضالت
از انگشتان پا شروع کنید، همة عضالتتان   را تا جایی که می توانید منقبض 

کنید و سپس کاماًل رها کنید. همین کار را ادامه دهید تا به سرتان 
برسید.

ج( مکانی آرامش بخش و صلح آمیز را تصور کنید.
چشم هایتان را ببندید و مکانی را تصور کنید که آرام و صلح آمیز 

باشد. روی این موضوع تمرکز کنید که چنین مکانی چه 
احساسی به شما می دهد.

اتاقتان را خنک نگه داريد
بیشتر افراد در اتاقی که اندکی خنك باشد، یعنی دمای 

آن حدود ۱۸ درجه سانتی گراد باشد و تهویة مناسبی داشته 
باشد، راحت تر می خوابند. اتاق خواب خیلی گرم یا خیلی سرد، 

کیفیت خواب را مختل می کند. 

مناسک خواب را به جای آوريد
هر شب پیش از خواب، کارهای تکراری انجام دهید تا با این روش 

به بدنتان بگویید که دیگر وقت خواب است. فعالیت هایی مثل 
حمام کردن یا دوش آب گرم گرفتن، خواندن یك کتاب، یا 

گوش دادن به یك موسیقی آرامش بخش و ترجیحاً با نور 
بسیار کم، در این زمینه، مناسب هستند.



۱0 دی ماه ۱۳۹۷  سال بیست و سوم ، شماره  ۳۹            14

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال، بدین وسیله به اطالع دانش آموزان عزیز پایه 
تحصیلی  سال  آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم  که  می رساند  دوازدهم 
۹۷-۹۸ از سوی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش 

کشور به منظور:
)۱( آشنایی داوطلبان با شیوه برگزاری کنکور سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی سال ۱۳۹۸؛ 
در  اختصاصی  و  عمومی  دروس  زمینه  در  داوطلبان  مکتسبه  معلومات  ارزیابی   )۲(

مقاطع زمانی مختلف؛ 
)۳( 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 
و  تحصیل  محل  استان  و  شهرستان  داوطلبان  با  داوطلب  هر  اختصاصی  و  عمومی 

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 ۱۳۹۸ و ...؛
)6( 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:

* آشنایی کامل با شیوۀ درست مطالعة کتاب های درسی؛
* عمیق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتاب های درسی هر پایه؛

* آشنایی با پرسش های چهارگزینه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
* دریافت ارتباط موجود میان مطالب هر درس در پایه های مختلف؛

* ممارست و تمرین در مدیریت زمان؛
* شبیه سازی فضای آزمون سراسری و آشنایی داوطلب با این فضا؛

* کاهش تدریجی استرس و هیجانات ناشی از آزمون؛
* آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصیلی.

نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زير است:

 دربارة: ش آموزش کشورجکارکنان سازمان سن یخدمات آموزش یشرکت تعاون اطالعيه
 ويژه دانش آموزان پايه دوازدهم دوازدهمسنجِش هاي آزمايشی آزمون
دوازدهم  سنجشِهاي آزمايشی آزمونرساند کهه آموزان عزیز پایه دوازدهم میوسیله به اطالع دانشبدین ،با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال

 منظور:شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به از سوی 98-97سال تحصیلی 
  ؛1398ها و مؤسسات آموزش عالی سال ی داوطلبان با شیوه برگزاری کنکور سراسری دانشگاه( آشنای1)
  ؛در مقاطع زمانی مختلف ( ارزیابی معلومات مکتسبه داوطلبان در زمینه دروس عمومی و اختصاصی2)
  ؛( تعیین و تشخیص میزان پیشرفت تحصیلی داوطلب در زمینه دروس عمومی و اختصاصی3)
شهرستان و استان محه   های الزم به منظور مقایسه نمرات مکتسبه در زمینه دروس عمومی و اختصاصی هر داوطلب با داوطلبان( فراهم آوردن زمینه4)

  ؛سراسر کشور چنین داوطلبانتحصی  و هم
 ؛...و  1398ی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و کاهش اضطراب حضور در جلسۀ برگزاری آزمون سراسری سال ( آشنای5)
 گردد.( کمک به واحدهای آموزشی با توجه به نتیجه آزمون، برگزار می6)

 ه موارد زير اشاره کرد:توان ب، می«دوازدهمسنجشِ هاي آزمايشی آزمون»هاي از مزيت
 ؛های درسیآشنایی کام  با شیوة درست مطالعۀ کتاب 
 ؛های درسی هر پایهتر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتابعمیق 
 ؛ای استاندارد و مفهومی در هر درسهای چهارگزینهآشنایی با پرسش 
 ؛های مختلفدریافت ارتباط موجود میان مطالب هر درس در پایه 
 ؛مارست و تمرین در مدیریت زمانم 
 ؛سراسری و آشنایی داوطلب با این فضا آزمونسازی فضای شبیه 
 ؛کاهش تدریجی استرس و هیجانات ناشی از آزمون 
 آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصیلی. 

 ها به شرح جدول زير است:ي آزمونبندزمان ةنحو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دوازدهمسنجشِ هاي آزمايشی آزموننام و برگزاري چگونگی ثبت
 :سنجشِ دوازدهمهاي آزمايشی نحوه برگزاري آزمون
، دبیران و مدیران محترم مشاورانهای همه جانبه و دریافت نظرات با بررسی ،ات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشورشرکت تعاونی خدم

های آزمایشی نوبت از آزمون سهطراحی نموده است.  98-97های آزمایشی را مجموعاً در سیزده نوبت برای سال تحصیلی مراکز آموزشی، مجموعۀ آزمون
آزمون جامع برگزار خواهد شهد تها  صورتهای آزمایشی بهاز آزمون نوبت چهارای و صورت مرحلههای آزمایشی بهنوبت از آزمون ششانه، صورت تابسته ب

، با ارزیابی کامالً علمی و استاندارد، از وضعیت علمهی و تحصهیلی خهود شهناخت دوازدهمسنجشِ هاي آزمايشی آزموندر  داوطلبان شرکت کننده
 ها نسبت به رفع مشکالت تحصیلی خود اقدام نمایند.و در هر مرحله از آزمون پیدا کرده

 برگزاري آزمون تاريخ نام اينترنتیمهلت ثبت هاي آزمايشیآزمون

انه
بست

تا
 

 29/04/97روز جمعه مورخ  .آزمون برگزار گردید اول تابستانه
 19/05/97روز جمعه مورخ  آزمون برگزار گردید. دوم تابستانه
 09/06/97روز جمعه مورخ  آزمون برگزار گردید. سوم تابستانه

ـه
ــ

رحل
م

 اي

 11/08/97روز جمعه مورخ  ار گردید.آزمون برگز 1مرحله 
 02/09/97روز جمعه مورخ  آزمون برگزار گردید. 2مرحله 
 30/09/97روز جمعه مورخ  ید.آزمون برگزار گرد 3مرحله 
 4مرحله 

 05/11/97روز جمعه مورخ  18/10/97شنبه مورخ تا روز سه )جمع بندی ترم اول(

 03/12/97روز جمعه مورخ  16/11/97شنبه مورخ تا روز سه 5مرحله 
 24/12/97روز جمعه مورخ  07/12/97شنبه مورخ تا روز سه 6مرحله 

مع
ـا

جـ
 

 جامع نوبت اول
 )پایه(

 30/01/98روز جمعه مورخ  21/12/97شنبه مورخ تا روز سه

 20/02/98روز جمعه مورخ  03/02/98شنبه مورخ تا روز سه جامع نوبت دوم
 03/03/98روز جمعه مورخ  17/02/98شنبه مورخ روز سهتا  جامع نوبت سوم
 31/03/98روز جمعه مورخ  13/03/98تا روز دوشنبه مورخ  جامع نوبت چهارم

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 
آموزشی،  مراکز  محترم  مدیران  و  دبیران  مشاوران،  نظرات  دریافت  و  جانبه  همه 
 مجموعة آزمون های آزمایشی را مجموعاً در سیزده نوبت برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ 
 طراحی نموده است. سه نوبت از آزمون های آزمایشی به صورت تابستانه، شش نوبت

آزمایشی  آزمون های  از  نوبت  چهار  و  مرحله ای  به صورت  آزمایشی  آزمون های  از 
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 ۹۷ 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 ۹۷ 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 
)طبق  مرحله  همان  برای  شده  اعالم  درسی  منابع  بر  تأکید  با  مرحله،  هر  آزمون 
تقسیم بندی(، به عالوۀ سؤاالت منابع درسی مرحله قبل طراحی می گردد )برای مثال 
در مرحله سوم آزمون، قسمت های مربوط به آزمون های مراحل اول و دوم هم منظور 

شده است، با این تأکید که بیشتر سؤاالت از بودجه بندی مرحله سوم خواهد بود(.

آزمون های جامع: از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
۱۳۹۸، 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:

کلیه  برای  دوازدهم  سنجِش  آزمايشی  آزمون های  جلسه  به  ورود  کارت 
از طریق سایت  از هر آزمون منحصراً  از روز سه شنبه قبل  داوطلبان سراسر کشور، 
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.
در  دوازدهم  سنجِش  آزمايشی  آزمون های  از  نوبت  هر  نتایج  کارنامه 
 بعدازظهر همان روز برگزاری هر آزمون از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی:

 www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. ضمناً به اطالع دانش آموزان می رساند 
که محاسبه نمره کل آزمون های آزمایشی، براساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان 
و  عمومی  دروس  آزمون  نمره  همچنین  شد.  خواهد  انجام  کشور  آموزش  سنجش 
به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  براساس  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی، 

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

آزمون هاي آزمايشي سنجِش دوازدهم

 ويژه دانش آموزان پايه دوازدهم



15 ۱0 دی ماه ۱۳۹۷  سال بیست و سوم ، شماره  ۳۹            

بر  تقسیم  ضرایب(  به  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره  برابر  سه  عالوه  به  ضرایب( 
مجموع کل ضرایب محاسبه می شود.

شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم:

با هدف ارزیابی مطالعهات تابسهتانی داوطلبهان برگهزار  97های تیر، مرداد و شهریور نوبت و در ماه سههای تابستانه در آزمون هاي تابستانه:آزمون
 خواهد شد. 
منابع درسهی  (گرددبرگزار می 97که از ابتدای سال تحصیلی تا پایان اسفند )ای آزمایشی مرحله هاینوبت آزمون ششدر  اي:هاي مرحلهآزمون

بندی شده همان مرحلهه طهر  ای، سؤاالت از منابع تقسیمهای مرحلهمطالعه داوطلبان به شش قسمت تقسیم شده است که در هر مرحله از آزمون برای
بندی(، به عهالوة سهؤاالت زمون هر مرحله، با تأکید بر منابع درسی اعالم شده برای همان مرحله )طبق تقسیمگردد. الزم به توضیح است که سؤاالت آمی

، بها است های مراح  اول و دوم هم منظور شدههای مربوط به آزمونقسمت ،گردد )برای مثال در مرحله سوم آزمونمنابع درسی مرحله قب  طراحی می
 .ز بودجه بندی مرحله سوم خواهد بود(این تأکید که بیشتر سؤاالت ا

ههای زمهانی نوبت آزمون آزمایشی جهامع بها فاصهله چهار ،1398تا قب  از برگزاری آزمون سراسری سال  1398از ابتدای سال  هاي جامع:آزمون
 شود.های منحصر به فرد و مکم  یکدیگر برگزار میهدفمند و خصوصیات و ویژگی

 
 :سنجشِ دوازدهمآزمايشی هاي آزمونو کارنامه  ورود به جلسه کارتی و نحوه توزيع اينترنتزمان 

شهنبه قبه  از ههر آزمهون منحصهراً از از روز سه ،برای کلیه داوطلبان سراسر کشوردوازدهم سنجشِ هاي آزمايشی آزمونکارت ورود به جلسه 
گردد و داوطلبان با مراجعه به سایت اینترنتی فهو  توزیع می www.sanjeshserv.ir :طریق سایت اینترنتی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی

 .نمایندمیالذکر نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام 
طریهق سهایت اینترنتهی شهرکت بهه  آزمهون از روز برگزاری هر بعدازظهر هماندر دوازدهم سنجشِ هاي آزمايشی آزمون کارنامه نتایج هر نوبت از

براسهاس آخهرین  ،ههای آزمایشهیرساند که محاسبه نمره ک  آزمهونموزان میآگردد. ضمناً به اطالع دانشمنتشر می  www.sanjeshserv.ir:نشانی
همانند آزمون سراسری و براسهاس  ،خواهد شد. همچنین نمره آزمون دروس عمومی و اختصاصی انجاممصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور 

 شود.نمره آزمون عمومی )با توجه به ضرایب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسیم بر مجموع ک  ضرایب محاسبه می
 :دوازدهمسنجشِ هاي آزمايشی آزمونشهريه 

 هر آزمون جامع ايون تابستانه يا مرحلههر آزم

 ریال 000/400 ریال 000/300
 :دوازدهمسنجشِ هاي آزمايشی آزمونجدول شهريه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های بتوانند آزمون ،در صورت تمای  ،تا داوطلبان عزیز است نام مندرج در آن، این امکان نیز فراهم گردیدههای ثبتبا توجه به جدول شهریه فو  و هزینه
نوبهت آزمهون  سههتواند متقاضهی داوطلب می ،ن مثالعنوابهنام نمایند؛ ثبتها در هر یک از آنای و جامع را به تعداد مورد نیاز و دلخواه، انتخاب و مرحله
 نوبت آزمون جامع باشد.سه ای و مرحله

هايی است که هر يک مکمل ديگري است و شرکت در تمامی آنها، داوطلب را گـام هاي آزمايشی سنجش، مجموعه آزمونا توجه به اينکه آزمونب
نام نمايند و از تخفيفاتی که طور يکجا ثبتهب اي و جامعهاي مرحلهدر کليۀ آزمون ،ان عزيزداوطلبکه شود لذا توصيه می ،نمايدتر میبه گام آماده

 مند گردند.بهره است، ها در نظر گرفته شدهنام يکجاي آزمونبراي ثبت
دهـم دوازي آزمايشی سنجشِ هاآموزانی که مايل به انتخاب آزمونبراي دانش ،نامهاي ثبتذکر است که جدول تکميلی مربوط به هزينهالزم به

 ( درج شده است.www.sanjeshserv.irها )نام آزمونبه صورت تلفيقی هستند، در سايت اينترنتی ثبت
ها را خریهداری نماینهد تها شتری از آزمونهای بیتعداد مراح  و نوبت که بهتر است ،برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی ،داوطلبانکه شایان ذکر است 

نام ترین حالت ثبتمطلوبکه مند شوند. بدیهی است از تخفیف باالتری نیز بهره ،دوازدهمسنجشِ هاي آزمايشی آزمونضمن برخورداری از تعداد 
بها  ،کهه در ایهن صهورت اسهتجهامع( نوبت آزمون  4 + ایمرحلهنوبت آزمون  3نوبت آزمون ) 7نام یکجا در برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی، ثبت

 .مجموعاً ریال است 000/290/2ریال و  000/458 حدوداً ریالی، متوسط شهریه هر آزمون 000/210احتساب تخفیف ویژه 

 مبالغ به )ريال(

 مبلغ قابل پرداخت نام يکجاتخفيف ثبت ناموجه ثبت مراحل
 بعد از اعمال تخفيف

 ايآزمون مرحله
 000/300 هههه 000/300 مرحله آزمون 1
 000/590 000/10 000/600 رحله آزمونم 2
 000/870 000/30 000/900 مرحله آزمون 3

 آزمون جامع
 000/400 هههه 000/400 نوبت آزمون جامع 1
 000/790 000/10 000/800 نوبت آزمون جامع 2
 000/170/1 000/30 000/200/1 نوبت آزمون جامع 3
 000/540/1 000/60 000/600/1 نوبت آزمون جامع 4

جدول شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم:

با هدف ارزیابی مطالعهات تابسهتانی داوطلبهان برگهزار  97های تیر، مرداد و شهریور نوبت و در ماه سههای تابستانه در آزمون هاي تابستانه:آزمون
 خواهد شد. 
منابع درسهی  (گرددبرگزار می 97که از ابتدای سال تحصیلی تا پایان اسفند )ای آزمایشی مرحله هاینوبت آزمون ششدر  اي:هاي مرحلهآزمون

بندی شده همان مرحلهه طهر  ای، سؤاالت از منابع تقسیمهای مرحلهمطالعه داوطلبان به شش قسمت تقسیم شده است که در هر مرحله از آزمون برای
بندی(، به عهالوة سهؤاالت زمون هر مرحله، با تأکید بر منابع درسی اعالم شده برای همان مرحله )طبق تقسیمگردد. الزم به توضیح است که سؤاالت آمی

، بها است های مراح  اول و دوم هم منظور شدههای مربوط به آزمونقسمت ،گردد )برای مثال در مرحله سوم آزمونمنابع درسی مرحله قب  طراحی می
 .ز بودجه بندی مرحله سوم خواهد بود(این تأکید که بیشتر سؤاالت ا
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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 اينکه آزمون های آزمايشی سنجش، مجموعه آزمون هايی است كه هر 
يک مکمل ديگری است و شركت در تمامی آنها، داوطلب را گام به گام آماده تر 
می نمايد، لذا توصيه می شود كه داوطلبان عزيز، در كلية آزمون های مرحله ای و 
جامع به طور يکجا ثبت نام نمايند و از تخفيفاتی كه برای ثبت نام يکجای آزمون ها 

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

درج شده است.
شایان ذکر است که داوطلبان، برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی، بهتر است که 
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 
هزینه  نظر  از  داوطلبان  برای  ثبت نام  حالت  مطلوب ترین  که  است  بدیهی  شوند. 
پرداختی، ثبت نام یکجا در ۷ نوبت آزمون )۳ نوبت آزمون مرحله ای + ۴ نوبت آزمون 
جامع( است که در این صورت، با احتساب تخفیف ویژه ۲۱0/000 ریالی، متوسط 

شهریه هر آزمون حدوداً ۴۵۸/000 ریال و ۲/۲۹0/000 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:
آزمايشی  آزمون های  در  شرکت  به  عالقه مند  داوطلبان  اينترنتی:  پرداخت 
عضو  بانکی  کارت های  از  استفاده  با  مي توانند  سراسرکشور  در  دوازدهم  سنجِش 
آموزشی کارکنان سازمان  تعاونی خدمات  به سایت شرکت  و مراجعه  شبکه شتاب 
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 
مراجعه  ثبت نام  لينک  به  رمز(  و شماره  پرونده  )دريافت شماره  اعتباری 
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 
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه ۴۲۹66-

0۲۱ )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح ۸:۳0 الی ۱۲:۳0 و 
عصر ۱۳:۳0 الی ۱6:00.

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: صبح۸:۳0  الی ۱۲:۳0و عصر ۱۳:۳0 الی ۱6:00  

با شماره تلفن هاي: ۸۸۸۴۴۷۹۱ الی ۸۸۸۴۴۷۹۳ تماس حاصل نمایند.

نکات مهم:
۱- 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.

سایت  طریق  از  کشور  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای  ثبت نام  حضوری:  ثبت نام 
مرکزی  دفتر  و  است  پذیر  امکان   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  اینترنتی 
شرکت به نشانی: تهران، پل کریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان شهید 
نژادکی، روبروی کالنتری سنایی، پالک ۳0، 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:
از  )پرداخت  و رمز عبور  پرونده  ثبت نام و دریافت شماره  پرداخت مبلغ  گام اول: 

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 ۱6 رقمی ثبت نام.

 
شركت تعاوني خدمات آموزشي 
كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور



  ۱0 دی ماه ۱۳۹۷    سال بیست و سوم ، شماره ۳۹  


