
  شاپا ISSN   1735-2916:1735-2916  هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور  سال بیست و سوم شماره 41  دوشنبه 24 دی ماه 1397  16صفحه 2000 ریال  

کاال ی ایر انی « 1109» حمایت از

صفحه 5

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

صفحه 4

صفحه  8

صفحه  12

صفحه  15

قسمت اول

تقويت حافظه در هفت گام

گفت و گو با  سه رتبۀ تک رقمی كشوری گروه آزمايشي علوم انسانی در آزمون سراسری 97:

خواستن به عالوه تالش = پيروزي

از سوی سازمان  سنجش   اعالم شد:

اسامی پذيرفته شدگان رشته های 
13جامداالول، سالروز شهادت نيمه متمركز آزمون سراسری 97

حرضت فاطمه زهرا )سالم ا... علیها( 
برمتام محبان خاندان رسالت 

و امامت، تسلیت باد

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

 پرينت كارت  صد و سي وچهارمين 
دوره آزمون زبان انگليسي پيشرفته 

)Tolimo:E-A2019(

هفت نكته درباره پذيرفته شدگان رشته  هاي  
نيمه  متمركز آزمون  سراسري 97 

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

پرينت كارت چهارمين آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي 
)سامفا( 97 در داخل كشور و حوزه هاي خارج از كشور

مركز سنجش پزشكي اعالم كرد:

جديدترين تغييرات مدارک مورد 
پذيرش در آزمون دكتری علوم پزشكی 
جدیدترین تغییرات مدارک مورد پذیرش در آزمون 

دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی اعالم شد.
بنا بر اعالم دبیرخانه علوم پایه، بهداشت و تخصصی، مدارک 
دکتری  آزمون  در  شرکت  برای  پذیرش  مورد  تحصیلی 
تخصصی و دکتری پژوهشی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء 

سالمت به شرح زیر اصالح شد.
مدارک تحصیلی مورد پذیرش برای رشته تحصیلی »آموزش 
بهداشت و ارتقاء سالمت« شامل کارشناسی ارشد آموزش 
اجتماعی،  رفاه  شناسی،  جامعه  اجتماعی،  علوم  بهداشت، 
آموزش پزشکی، آموزش مامایی، بهداشت مادر و کودک، 
روان شناسی، علوم تربیتی، پرستاری، سیاست گذاری سالمت، 
حرفه ای،  بهداشت  مهندسی  محیط،  بهداشت  مهندسی 
علوم تغذیه، توسعه محلی گرایش های شهری و روستایی، 
روان شناسی  تربیتی،  روان شناسی  سالمت،  روان شناسی 
آموزش  رسانه،  مدیریت  مشاوره،  سازمانی،  و  صنعتی 
بزرگساالن، پرستاری سالمت جامعه، پرستاری سالمندی، 
پرستاری کودکان، مامایی جامعه نگر، بهداشت مادر و کودک، 
آموزش پرستاری، دکتری عمومی پزشکی و دندانپزشکی، 
دکتری حرفه ای دامپزشکی و متخصصان بالینی و مدارک 

باالتر رشته های پزشکی و دندانپزشکی است.
دکتری  آزمون  برای  ثبت نام  که  است  یادآوري  به  الزم 
از  پزشکی،  علوم  گروه   ۹۸ سال  پژوهشی  و   تخصصی 

نیمه بهمن ماه ۹۷ آغاز می شود.
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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:
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حضرت فاطمه زهرا )س( فرمودند: 
و  سعادت ها  تمام  واقعیِت  و  حقیقت  همانا 
رستگاري ها، در دوستي امام علي )ع( در زمان 

حیات و پس از رحلتش خواهد بود.

زنان،  سّیده  سپردن  خاک  به  ]هنگام 
فاطمه علیهاالسالم فرمود:[ 

درود بر تو اي فرستادة خدا ! از من و دخترت 
دیگران(  )از  زودتر  و  آرمیده،  کنارت  در  که 
! مرِگ دختر  تو رسیده. اي فرستادة خدا  به 
گرامي ات، عناِن شکیبایي از کفم گسالنده، و 

توان خویشتنداري ام نمانده.

حضرت فاطمه زهرا )س( فرمودند: 
خداي تعالي ایمان را براي پاکیزگي از شرک 
و  تکّبر  از  دوري  براي  را  نماز  و  داد،  قرار 

خودخواهي، واجب کرد.

با عنایت به آنکه اسامي پذیرفته شدگان نهایي هر یك 
سراسري  آزمون  نیمه متمرکز  تحصیلي  رشته هاي  از 
سنجش  سازمان  اطالع رساني  پایگاه  در   13۹۷ سال 
ذیل  موارد  به  را  عزیزان  این  توجه  است،  اعالم شده 

جلب مي کنیم:
1ـ کلیه پذیرفته شدگان الزم است که قبل از مراجعه 
حضوري به دانشگاه یا مؤسسه محل قبولي خود، براي 
اطالع از برنامه زماني، مکان، مدارک مورد نیاز و نحوه 
مراجعه خود به منظور ثبت نام، از روز دوشنبه مورخ 
۹۷/10/24 )امروز( به پایگاه اطالع رساني مؤسسه محل 
قبولي ذي ربط مراجعه نمایند. داوطلبان الزم است که 
به مؤسسه  مدارک  به همراه  اعالم شده،  تاریخ  طبق 
محل قبولي خود مراجعه نمایند، بدیهي است که عدم 
مراجعه به موقع پذیرفته شدگان براي ثبت نام، به منزله 

انصراف قطعي از تحصیل آنها تلقي خواهد شد.
2ـ کلیه پذیرفته شدگان رشته هاي تحصیلي دانشگاه 
تربیت دبیر شهید رجایي، الزم  فرهنگیان و دانشگاه 
است که یك هفته بعد از اعالم اسامي پذیرفته شدگان 
در سایت این سازمان، براي اطالع از برنامه زماني، مکان، 
مدارک مورد نیاز و نحوه ثبت نام اینترنتي یا مراجعه 
اطالع رساني  سایت  به  ثبت نام،  براي  خود  حضوري 
 دانشگاه فرهنگیان به نشاني: http:/te.cfu.ac.ir و
www.sru.ac.ir :دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایي به نشاني 

مراجعه نمایند. بدیهي است که عدم مراجعه به موقع 
پذیرفته شدگان براي ثبت نام، به منزله انصراف قطعي از 

تحصیل آنها تلقي خواهد شد.
رشته هاي   نهایي  پذیرفته شدگان  از  دسته  آن   -3
قبولي  )اعالم  سراسري  آزمون  متمرکز  تحصیلي 
رشته هاي  پذیرفته شدگان  ردیف  در  که  شهریورماه( 
قبولي  ضوابط،  مطابق  گرفته اند،  قرار  متمرکز  نیمه 
متمرکز آنان کان لم یکن گردیده و باید منحصراً در 
رشته قبولي نیمه متمرکز ثبت نام کنند و به تحصیل 

بپردازند.
4- داوطلباني که اسامي آنان به عنوان پذیرفته شدگان 
نهایي رشته هاي  تحصیلي نیمه متمرکز آموزش تربیت 
بدني دانشگاه فرهنگیان یا علوم ورزشي دانشگاه تربیت 
جزو  چنانچه  است،  گردیده  اعالم  شهیدرجایي  دبیر 
و  فرهنگیان  دانشگاه  متمرکز  رشته  پذیرفته شدگان 
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي در آزمون سراسري 
سال 13۹۷ )اعم از اعالم اسامي شهریورماه یا مرحله 
تکمیل ظرفیت( باشند، برابر ضوابط اعالم  شده، قبولي 

آنان در رشته متمرکز لغو شده و منحصراً باید در رشته 
تحصیل  ادامه  و  ثبت نام  نیمه متمرکز  پذیرفته شده 
دهند. این دسته از داوطلبان، نیاز به انصراف از رشته 
قبولي قبلي ندارند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي 

رفتار خواهد شد. 
به  مربوط  تحصیلي  رشته هاي  پذیرفته شدگان   -5
مرحله تکمیل ظرفیت، که در ردیف پذیرفته شدگان 
رشته هاي  از  )غیر  نیمه متمرکز  تحصیلي  رشته هاي 
دبیر  تربیت  دانشگاه  و  فرهنگیان  دانشگاه  تحصیلي 
شهید رجایي( در آزمون  سراسري  سال  13۹۷ نیز قرار 
گرفته اند، باید از دو رشته قبولي اعالم شده، یکي را به 
دلخواه انتخاب کنند و در آن  رشته به تحصیل بپردازند. 
بدیهي است که ثبت  نام این دسته از پذیرفته شدگان در 
از رشته دیگر  انصراف  به منزله  قبولي،  یك کدرشته 

تلقي خواهد شد.
پذیرفته شده  به عنوان  آنان  اسامي  داوطلباني که   -6
در  خواه  است،  گردیده  درج  روزانه  دوره هاي  نهایي 
یا  نمایند  ثبت نام  ذي ربط  آموزش  عالي  مؤسسه 
ننمایند، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري 
سال 13۹۸ به منظور انتخاب رشته هاي تحصیلي دوره 
روزانه نیستند و در صورت شرکت در آزمون سراسري 
در  مندرج  ضوابط  و  شرایط  رعایت  با   ،13۹۸ سال 
دفترچه راهنماي ثبت نام، منحصراً در رشته هاي مربوط 

به دوره هاي غیرروزانه پذیرش خواهند شد.
تربیت  آموزش  نیمه متمرکز  رشته  هاي  گزینش   -۷
تحصیلي  مختلف  ورزشي  دوره هاي   علوم  و  بدني 
دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش عالي،  از بین داوطلباني 
شرکت  آن  عملي  آزمون  و  معاینه  مراحل  در  که 
واجد  عملي  آزمون  کمیته  سوي  از  و  نموده اند 
گزینش  براي  عملي  آزمون  و  معاینه  نظر  از  شرایط 
علمي  نمره  داشتن  نظر  در  با  شده اند،  اعالم  نهایي 
عملي  و  علمي  نمره هاي  و  مذکور  رشته  زیرگروه 
مکتسبه )رشته  آموزش تربیت بدني و علوم ورزشي( 
از بین گروه هاي آزمایشي »1، 2 و 3« انجام شده و 
داوطلباني که در آزمون عملي شرکت نموده اند، ولي 
اسامي آنان به عنوان پذیرفته شده نهایي اعالم نشده 
است، یا مردود مراحل معاینه و آزمون عملي بوده و یا 
در گزینش نهایي، در مقایسه با سایر پذیرفته شدگان 

نهایي، مردود علمي شناخته شده اند. 

پیروز و شاد باشید

هفت نكته درباره پذيرفته شدگان رشته  هاي  
نيمه  متمركز آزمون  سراسري 97 
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از بهمن ماه آغاز مي شود:

پذيرش بدون آزمون در 

مقاطع كاردانی و كارشناسی دانشگاه آزاد

اساس سوابق  بر  ـ 98  تحصیلی 97  دوم  نیمسال  در  اسالمی،  آزاد  دانشگاه 
تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشجو می پذیرد.

دانشگاه آزاد اسالمی، براساس مصوبات شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش 
دانشجو مورخ ۹۷/10/12، در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری و بر اساس سوابق تحصیلی 

در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته پذیرش دانشجو خواهد داشت.
پذیرش دانشجو در این مرحله، مطابق مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو، تنها در 
کد رشته محل هایی صورت خواهد گرفت که ظرفیت آنها در مرحله قبلی پذیرش در سال 

تحصیلی جاری تکمیل نشده است.
اطالعیه پذیرش دانشجو در نیمسال دوم تحصیلی، مطابق زمان بندی اعالم  شده از سوي 
سازمان سنجش آموزش کشور برای مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته، روز 

25 دی ماه )فردا( منتشر خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی، زمان و چگونگی ثبت نام از داوطلبان مقاطع 
کارداني پیوسته در تاریخ 2۷ دي ماه، و کارشناسي ناپیوسته در تاریخ 14 بهمن ماه، طی 

اطالعیه های جداگانه منتشر خواهد شد.

در بخشنامه ای ابالغ شد:

تخفيف شهريه برای 
دانشجويان انصرافی دانشگاه آزاد 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی، ماده الحاقی آیین نامه تخفیف شهریه دانشجویی 
این دانشگاه را ابالغ کرد.

دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی، ماده الحاقی آیین نامه تخفیف 
شهریه دانشجویی ماده 21 )تخفیف هزینه انصراف( را به رؤسای دانشگاه آزاد اسالمی 

استان ها، رؤسای واحدها، مراکز آموزشی و سازمان سما ابالغ کرد.
واحدهای  به  اختیار  تفویض  و  زدایی  تمرکز  منظور  »به  است:  آمده  بخشنامه  این  در 
دانشگاهی و تسهیل روند رسیدگی به درخواست دانشجویان انصرافی، بدین وسیله ماده 

الحاقی آیین نامه شماره 45604/10 مورخ ۹4/۷/4 ابالغ می شود.
واحدهای دانشگاهی می توانند برحسب شرایط دانشجو و وضعیت مالی وی، تا سقف 
50 درصد تخفیف در هزینه انصراف - که براساس بخشنامه شماره 20564/5۷ مورخ 

۹6/3/30 محاسبه می شود - تخفیف دهند.«

بنياد ملی نخبگان اعالم كرد:

ارائه تسهيالت به دانش آموختگان برتر
 برای ادامه تحصيل در دوره دكتری

بنیاد ملی نخبگان، بر اساس آیین نامه »شناسایی و پشتیبانی ازدانش آموختگان برتر 
دانشگاهی« تسهیالت ویژه ای را برای دانش آموختگان برتر دانشگاه ها برای ادامه 

تحصیل در دوره دکتری اعطا می کند.
بنیاد ملی نخبگان، بر اساس آیین نامه »شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان  برتر 
دانشگاهی« تسهیالت ویژه ای را برای دانش آموختگان  برتر دانشگاه ها برای ادامه تحصیل 

در دوره دکتری اعطا می کند.
مهم ترین نکات این تسهیالت به شرح زیر است:

علوم،  وزارت  تأیید  مورد  حرفه ای(  دکتری  )یا  کارشناسی ارشد  دوره  دانش آموختگان 
تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند از این تسهیالت 

استفاده کنند.
دانشجویان دوره کارشناسی ارشد )یا دکتری حرفه ای( مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، که حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 
13۹۸، دوره کارشناسی ارشد را با موفقیت به پایان برسانند، نیز می توانند از این تسهیالت 

استفاده کنند.
چنانچه افراد متقاضی ادامه تحصیل، در رشته های مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی هستند، بنا بر اعالم آن وزارتخانه، پذیرش از طریق این جایزه صورت نمی گیرد.
متقاضیان استفاده از این تسهیالت به عنوان جایزه شهید احدی، تا نهم بهمن ماه فرصت 
دارند که اطالعات خود را به  طور کامل در سامانه اطالعاتی بنیاد ملی نخبگان بارگذاری 

کنند.
تسهیالت اعطایی به مشموالن به شرح زیر است:

معرفی دانش آموخته برتر برای پذیرِش بدون آزمون در دوره دکتری تخصصی به دانشگاه ها 
و پژوهشگاه های برتر کشور. 

اعطای جایزه تحصیلی بنیاد ملّی نخبگان برای سال اول دوره دکتری تخصصی، در صورت 
پذیرش از طریق جایزه شهید احدی. 

بنیاد ملی نخبگان، برگزیدگان را به دانشگاه ها و پژوهشگاه های برتر کشور معرفی می کند 
و پذیرش نهایی برگزیدگان، بر عهده دانشگاه - پژوهشگاه است.

دانش آموخته برتر، تا دو نیمسال تحصیلی بعد از برگزیده شدن، فرصت دارد که از یکی از 
دانشگاه هاـ  پژوهشگاه ها پذیرش دریافت کند؛ در غیر این  صورت، جایزه مذکور »کان لم 

یکن« تلقی می شود.
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پیرو اطالعیه مورخ ۹۷/10/16 بدین وسیله توجه داوطلباني را که اسامي آنها به عنوان 
سراسري  آزمون  نیمه متمرکز  تحصیلي  رشته هاي  از  یك  هر  نهایي  پذیرفته شدگان 
سال 13۹۷ در پایگاه اطالع رساني این سازمان اعالم شده است، به موارد ذیل جلب 

مي نماید:
1-کلیه پذیرفته شدگان الزم است که قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه یا مؤسسه 
محل قبولي خود، براي اطالع از برنامه زماني، مکان، مدارک مورد نیاز و نحوه مراجعه 
خود به منظور ثبت نام، از روز دوشنبه مورخ ۹۷/10/24)امروز( به پایگاه اطالع رساني 
مؤسسه محل قبولي ذي ربط مراجعه نمایند. داوطلبان الزم است که طبق تاریخ اعالم 
شده، به همراه مدارک به مؤسسه محل قبولي خود مراجعه نمایند، بدیهي است که 
عدم مراجعه به موقع پذیرفته شدگان براي ثبت نام، به منزله انصراف قطعي از تحصیل 

آنها تلقي خواهد شد.
تربیت  دانشگاه  و  فرهنگیان  دانشگاه  تحصیلي  هاي  رشته  پذیرفته شدگان  کلیه   -2
دبیر شهیدرجایي، الزم است که یك هفته بعد از اعالم اسامي پذیرفته شدگان در 
نحوه  و  نیاز  مورد  مدارک  مکان،  زماني،  برنامه  از  اطالع  براي  سازمان،  این  سایت 
ثبت نام اینترنتي یا مراجعه حضوري خود براي ثبت نام، به سایت اطالع رساني دانشگاه 
فرهنــگیان به   نـشاني: http:/te.cfu.ac.ir و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایي 
به نشاني: www.sru.ac.ir  مراجعه نمایند. بدیهي است که عدم مراجعه به موقع 
پذیرفته شدگان براي ثبت نام، به منزله انصراف قطعي از تحصیل آنها تلقي خواهد شد.

در  ملي  امنیت  و  اطالعات  دانشگاه  تحصیلي  رشته هاي  پذیرفته شدگان  اسامي   -3
انجام  براي  پذیرفته شدگان  با  و  شد  نخواهد  اعالم  سازمان  این  اطالع رساني  پایگاه 

مراحل ثبت نام، از سوي دانشگاه مذکور هماهنگي الزم به عمل خواهد آمد. 
4- در رشته هاي تحصیلي نیمه متمرکز تربيت مروج سياسي و مربي گري عقيدتي 
)كدهاي 18616 و 17664( مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي 
در  دفاع  وزارت  بورسيه   )18547 )كد  پزشكي  فوريت هاي  رشته  و  قم  سپاه- 
نتایج مراحل مصاحبه،  ارسال  به دلیل عدم  دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... )عج( 
داوطلبي  هیچ  مذکور،  مؤسسات  سوي  از  داوطلبان  گزینش  مراحل  سایر  و  معاینه 
به عنوان پذیرفته شده نهایي اعالم نخواهد شد. داوطلبان در صورت داشتن هر گونه 

سؤال مي توانند با ارگان یا دانشگاه ذی ربط تماس حاصل نمایند.
5- در کدرشته هاي تحصیلي نیمه متمرکز کدهاي )18516، 18519، 18538، 
مراحل  در  داوطلبي  اینکه  دلیل  به   )18697 و   18696  ،18550  ،18549
مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش از سوي مؤسسات ذي ربط مورد تأیید قرار 

نگرفته، هیچ داوطلبي به عنوان پذیرفته شده نهایي اعالم نگردیده است.

الف- مداركي كه پذيرفته شدگان الزم است به هنگام ثبت نام ارائه نمايند:
1- کلیه پذیرفته شدگان باید داراي یکي از مدارک  پایان  دوره کارداني )فوق دیپلم( یا 
گواهینامه دوره پیش دانشگاهي یا دیپلم چهارساله نظام قدیم آموزش متوسطه )داراي 
بخش و شهر محل اخذ مدرک( با تاریخ اخذ حداکثر ۹۷/11/30 باشند و براي ثبت نام 

به مؤسسه محل قبولي در زمان اعالم شده از سوي دانشگاه مراجعه نمایند.
2- اصل و تصویر مدرک دیپلم یا گواهي تحصیلي پایان دوره متوسطه و دو سال ما 
قبل آن براي کلیه پذیرفته شدگان، اعم از نظام جدید یا  نظام قدیم آموزش متوسطه، 
با مهر و امضاء مدیر دبیرستان یا هنرستان به انضمام تصویر آن، که بخش و شهر محل 

اخذ مدرک تحصیلي در آن مشخص باشد. 
3- اصل یا گواهي مدرک  پایان  دوره کارداني پیوسته آموزشکده هاي فني و حرفه اي 
براي پذیرفته شدگان داراي مدرک مذکور با قید تاریخ اخذ مدرک کارداني )حداکثر 
تا تاریخ ۹۷/11/30( به انضمام تصویر آن، همچنین اصل یا گواهي دیپلم متوسطه، 
سال ما قبل دیپلم و دو سال ماقبل دیپلم با مهر و امضاء مدیر دبیرستان یا هنرستان، 
که بخش و شهر محل اخذ دیپلم و سال ما قبل دیپلم و دو سال ماقبل دیپلم در آن 

مشخص شده باشد، به انضمام یك برگ تصویر آن.
4- اصل شناسنامه و کارت ملي و دو سري تصویر از این مدارک.

5- شش قطعه عکس 4×3 تمام رخ تهیه شده در سال جاري )پذیرفته شدگان مرد 
که براي آنان معافیت تحصیلي درخواست مي گردد، الزم است که دوازده قطعه عکس 

همراه داشته باشند(. 
6- مدرکي که وضعیت نظام  وظیفه آنها را با توجه شرایط مربوط به مقررات وظیفه 
سال  سراسري  آزمون  یك  شماره  راهنماي  دفترچه   36 صفحه  در  مندرج  عمومي 

13۹۷ مشخص کند )براي برادران(.
۷- با توجه به بخشنامه 460/221446 مورخ ۹1/10/1۸ ریاست  محترم  مرکز سنجش 
باید به همراه تصویرگواهي پیش دانشگاهي  آموزش  و پرورش، کلیه پذیرفته شدگان 
پرورش محل تحصیل  آموزش  و  اداره  از  و  مراجعه  دفاتر پيشخوان دولت  به  خود 
خود، تأییدیه تحصیلي )ارزش تحصیلي( را درخواست نمایند و رسید مربوط را در 
زمان ثبت نام به دانشگاه ارائه دهند. کلیه پذیرفته شدگان حتماً عنوان رشته قبولي و 
عنوان و آدرس دانشگاه محل قبولي خود را در زمان تکمیل فرم در دفاتر پیشخوان 

اعالم نمایند.
۸- ارائه اصل کارنامه تحصیلي دیپلم متوسطه نظام جدید، با امضاء و ممهور به مهر 
براي دیپلمه هاي نظام جدیدآموزش متوسطه  یا سازمان آموزش پرورش  دبیرستان 
)ریاضي فیزیك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسالمي( سال هاي 13۸4 
برگزار شده است در هنگام  آنان به صورت کتبي و سراسري  امتحانات  بعد، که  به 

ثبت نام ضروري است. 
۹- اصل کارنامه تحصیلي دوره پیش دانشگاهي )ریاضي  فیزیك، علوم تجربي، علوم 
انساني، علوم و معارف اسالمي و هنر( در هر یك  از سال هاي 13۹1 الي 13۹۷ با 

امضاء و مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.

ب- تذكرات مهم در رابطه اعالم اسامي پذيرفته شدگان نهايي:
1- آن دسته از پذیرفته شدگان نهایي رشته هاي  تحصیلي متمرکز آزمون سراسري 
)اعالم قبولي شهریورماه( که در ردیف پذیرفته شدگان رشته هاي نیمه متمرکز قرار 
گرفته اند، مطابق ضوابط، قبولي متمرکز آنان کان لم یکن گردیده و باید منحصراً در 

رشته قبولي نیمه متمرکز ثبت نام و به تحصیل بپردازند.
نهایي رشته هاي  تحصیلي  به عنوان پذیرفته شدگان  آنان  2- داوطلباني که اسامي 
نیمه متمرکز آموزش تربیت بدني دانشگاه فرهنگیان یا علوم ورزشي دانشگاه تربیت 
متمرکز  رشته  پذیرفته شدگان  جزو  چنانچه  است،  گردیده  اعالم  شهیدرجایي  دبیر 
آزمون سراسري  دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي در 
سال 13۹۷ )اعم از اعالم اسامي شهریورماه یا مرحله تکمیل ظرفیت( باشند، برابر 
باید در رشته  ضوابط اعالم  شده، قبولي آنان در رشته متمرکز لغو شده و منحصراً 

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور در خصوص : 

اعالم نتايج نهايي پذيرفته شدگان رشته  هاي  
تحصيلي نيمه  متمركز درآزمون  سراسري  سال  1397 
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پذیرفته شده نیمه متمرکز ثبت نام و ادامه تحصیل دهند. این دسته از داوطلبان، نیاز 
به انصراف از رشته قبولي قبلي ندارند و با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد 

شد. 
3-پذیرفته شدگان رشته هاي تحصیلي مربوط به مرحله تکمیل ظرفیت، که در 
ردیف پذیرفته شدگان رشته هاي تحصیلي نیمه متمرکز )غیر از رشته هاي تحصیلي 
سراسري   آزمون   در  دبیرشهیدرجایي(  تربیت  دانشگاه  و  فرهنگیان  دانشگاه 
سال  13۹۷ نیز قرار گرفته اند، باید از دو رشته قبولي اعالم شده، یکي را به دلخواه 
انتخاب کنند و در آن  رشته به تحصیل بپردازند. بدیهي است که ثبت  نام این دسته از 
پذیرفته شدگان در یك کدرشته قبولي، به منزله انصراف از رشته دیگر تلقي خواهد 

شد.
درج  روزانه  دوره هاي  نهایي  پذیرفته شده  عنوان  به  آنان  اسامي  که  داوطلباني   -4
گردیده است، خواه در مؤسسه آموزش  عالي ذي ربط ثبت نام نمایند یا ننمایند، مجاز 
هاي  رشته  انتخاب  منظور  به   13۹۸ سال  سراسري  آزمون  در  شرکت  و  ثبتنام  به 
تحصیلي دوره روزانه نیستند و در صورت شرکت در آزمون سراسري سال 13۹۸، 
با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام، منحصراً در رشته هاي 

مربوط به دوره هاي غيرروزانه پذیرش خواهند شد.

ورزشي  دوره هاي   علوم  و  بدني  تربیت  آموزش  نیمه متمرکز  رشته  هاي  گزینش   -5
مختلف تحصیلي دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش عالي،  از بین داوطلباني که در مراحل 
معاینه و آزمون عملي آن شرکت نموده اند و از سوي کمیته آزمون عملي واجد شرایط 
از نظر معاینه و آزمون عملي براي گزینش نهایي اعالم شده اند، با در نظر داشتن نمره 
علمي زیرگروه رشته مذکور و نمره هاي علمي و عملي مکتسبه )رشته  آموزش تربیت 
بدني و علوم ورزشي از بین گروه هاي آزمایشي »1، 2 و 3« انجام شده و داوطلباني 
که در آزمون عملي شرکت نموده اند، ولي اسامي آنان به عنوان پذیرفته شده نهایي 
اعالم نشده است، یا مردود مراحل معاینه و آزمون عملي بوده و یا در گزینش نهایي، 

در مقایسه با سایر پذیرفته شدگان نهایي، مردود علمي شناخته شده اند. 
فوق،  موضوعات  درخصوص  را  خود  سؤاالت  مي توانند  گرامي  داوطلبان 
حداکثر تا تاریخ 97/10/30 از سیستم پاسخگویي اینترنتي مندرج در پایگاه 
)پیش    42163 تلفن   شماره   با  یا  نموده  ارسال  سازمان  این  اطالع رساني 
شماره 021( تماس حاصل نمایند و از مراجعه حضوري خودداري گردد. ضمنًا 
به سؤاالت مطرح شده یا درخواست هاي واصله بعد از تاریخ فوق ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته 
مي رساند: 

1- صد و سي و چهارمین دوره آزمون زبان انگلیسی پیشرفته، صبح روز پنجشنبه 
مورخ ۹۷/10/2۷ در شهر تهران به صورت کاغذی و اینترنتی برگزار خواهد شد. برگ 
راهنما و کارت شرکت در این آزمون، از روز سه شنبه ۹۷/10/25 )فردا( روي پایگاه 
اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: www.sanjesh.org قرار 
مي گیرد تا داوطلبان به توانند با وارد کردن اطالعات خود شامل: شماره پرونده، نام و 
نام  خانوادگي، سال تولد و شماره ملی نسبت به پرینت آن اقدام نمایند. بدیهي است 
که هر داوطلب، براي شرکت در جلسه آزمون، باید، عالوه بر پرینت کارت شرکت در 
جلسه آزمون، اصل کارت ملی یا گذرنامه خود را ارائه نماید. آدرس محل برگزاری 
اینترنتی روی کارت شرکت در آزمون  یا  با توجه به نحوه برگزاری کاغذی  آزمون، 

داوطلبان درج گردیده است.
توضیح: چنانچه داوطلبان متقاضی شرکت در این آزمون، هر گونه اشکالی در کارت 
ورودی خود مشاهده نمودند، مي توانند در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/10/26 صبح از 
با در دست داشتن  تا 1۷:00  از ساعت 14:00  بعدازظهر  تا 12:00 و  ساعت ۸:00 
کارت شناسایي معتبر و دو قطعه عکس، به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع 

نقص مراجعه نموده و نسبت به اصالح و رفع اشکال احتمالي کارت خود اقدام نمایند.
فراموش  را  خود  ثبت نام  پي گیري  کد  و  پرونده  شماره  که  داوطلباني  مهم:  تذکر 
نموده اند، باید براي دریافت شماره پرونده، با مراجعه به سایت سازمان سنجش و ورود 
به سیستم پاسخگویي اقدام نمایند و به هیچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننمایند. 

2- آدرس باجه رفع نقص کارت:
میدان  انقالب،  خیابان  تهران:  دانشگاه سوره:  وارتباطات  فرهنگ  دانشكده   -

فردوسي، کوچه شاهرود، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره.
ضمناً به اطالع مي رساند که واحد اطالعات و پاسخگویي به سؤاالت در این باره، از 
این تاریخ لغایت ۹۷/10/26 در وقت اداري، آماده پاسخگویي به سؤاالت داوطلبان 
مي توانند  خود،  سؤاالت  به  پاسخگویي  منظور  به  گرامی،  داوطلبان  لذا  است؛ 
نشاني: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سایت  اینترنتی  پاسخگویي  بخش   به 

 www.sanjesh.org مراجعه یا با شماره تلفن: 42163- 021 تماس حاصل نموده 
و از مراجعه حضوری خودداري نمایند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

 تاريخ  و نحوه  پرينت كارت  
صد و سي وچهارمين دوره آزمون 

 )Tolimo:E-A2019( زبان انگليسي پيشرفته
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دانشجو  پذیرش  و  سنجش  قانون  اساس  بر  که  مي رساند  عزیز  داوطلبان  اطالع  به 
و  پانزدهمین  مصوبات  و  اسالمي  شوراي  مجلس   13۹2 ماه  شهریور   10 مصوب  
شانزدهمین جلسه شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۸ و 12 دي ماه 13۹۷، 
باید پذیرش حداقل ۸5 درصد از ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور در تمامي 
زیر نظام هاي آموزش عالي، صرفًا بر اساس سوابق تحصیلي با مالک معدل کتبي 
به  توجه  با  لذا،  انجام  شود؛  کنکور  در  به شرکت  نیاز  بدون  و  داوطلبان  دیپلم 
از  تحصیلي، مستقل  اساس سوابق  بر  پذیرش رشته محل های صرفاً  فوق،  مصوبات 
کنکور انجام خواهد شد و آزمون سراسري براي مابقي رشته محل هایي که پذیرش 
آنها از طریق تلفیق نمره کنکور و سوابق تحصیلي انجام مي گیرد، برگزار مي شود و از 
سال 13۹۸ و بعد از آن، پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي با توجه به قوانین و 
مقررات مربوطه، مستقیماً از سوي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي انجام خواهد 

گرفت که محورهای مهم این روش عبارتند از: 
1- داوطلبان براي اخذ پذیرش، باید، طبق فراخوان دانشگاه ها و مؤسسات پذیرنده،             
مدارک الزم را در زمان تعیین شده به دانشگاه ها و مؤسسات ارسال کنند و دانشگاه ها 
و مؤسسات باید، با رعایت تمامي قوانین و مقررات مربوطه، مانند سهمیه بندي، نسبت 
به پذیرش دانشجو در سقف ظرفیت تعیین شده از سوي شوراي گسترش آموزش 
عالي و ثبت نام مشروط پذیرفته شدگان اقدام و اسامي آنها را براي تأیید به سازمان 

سنجش آموزش کشور اعالم نمایند.
2- در این روش، داوطلبان مي توانند به چندین دانشگاه یا مؤسسه پذیرنده موجود در 
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخواست پذیرش دهند، ولي در نهایت، فقط 
مي توانند در یکي از رشته محل هایي که با پذیرش آنها موافقت شده است، ثبت نام 

نموده و ادامه تحصیل دهند. 
بر  صرفاً  پذیرش  راهنماي  دفترچه هاي  و  اطالعیه ها  در  ضوابط،  و  شرایط  سایر   -2

اساس سوابق تحصیلي، از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد.
با توجه به موارد فوق، پذیرش دانشجوي صرفاًَ بر اساس سوابق تحصیلي، در بهمن ماه 

13۹۷ و مهر ماه سال 13۹۸ در دو بخش به صورت زیر خواهد بود:

الف( پذيرش صرفًا بر اساس سوابق تحصيلي برای بهمن ماه 97 
درخواست  نحوة  و  داوطلبان  ضوابط  و  شرایط  و  پذیرش  نحوه  به  مربوط  اطالعات 
پذیرش از مؤسسات و مدارک و سوابق مورد نیاز، در اطالعیه سازمان سنجش آموزش 

کشور که در مورخ 25 دي ماه 13۹۷ منتشر مي شود، اعالم خواهد شد.
داوطلبان واجد شرایط و متقاضي پذیرش بهمن ماه، از تاریخ 2۹ دي لغایت 6 بهمن 
ماه براي پذیرش به مؤسسات پذیرنده، که اسامي و شرایط و ضوابط پذیرش در آنها 

در اطالعیه 25 دي ماه منتشر مي شود، مراجعه مي نمایند.
اطالع رساني به پذیرفته شدگان مشروط از سوي دانشگاه، در تاریخ 6 تا 10 بهمن 

صورت خواهد گرفت.

ب( پذيرش صرفًا بر اساس سوابق تحصيلي براي مهرماه 98
-  اطالعیه به انضمام دفترچه راهنماي پذیرش صرفاًَ بر اساس سوابق تحصیلي براي 
سال 13۹۸ در اواسط بهمن ماه 13۹۷ از سوي سازمان سنجش آموزش کشور منتشر 

خواهد شد.
-  تمامي شرایط و ضوابط و نحوة مراجعه و مدارک و مستندات الزم براي اخذ پذیرش 

از سوي مؤسسات، در اطالعیه مذکور درج خواهد شد.
- زمان مراجعه داوطلبان براي اخذ پذیرش رشته هاي محل هاي صرفاً بر اساس سوابق 

تحصیلي، از 20 اسفند ۹۷ تا اواخر مرداد ۹۸ خواهد بود.

سوابق  اساس  بر  صرفاً  محل هاي  رشته  پذیرش  متقاضي  داوطلبان   :1 مهم  تذكر 
تحصیلي، نیازي به شرکت در آزمون کنکور سراسري سال 13۹۸، که ثبت نام در آن از 
تاریخ 13۹۷/11/24 لغایت 13۹۷/12/2 انجام مي شود، ندارند و باید مطابق اطالعیه 

مذکور و اطالعیه های بعدی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام نمایند.
بر اساس سوابق تحصیلي در دانشگاه  تذكر مهم 2: پذیرش رشته محل های صرفاً 
براي  و  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  سایر  ضوابط  مطابق  نیز  اسالمي،  آزاد 
پذیرش در بهمن ۹۷ و مهر ۹۸ همزمان با پذیرش سایر مؤسسات انجام مي شود که 

شرایط و ضوابط پذیرش در آن نیز در اطالعیه هاي بعدي اعالم خواهد شد.
بر اساس سوابق تحصیلي در سایر  تذكر مهم 3: در خصوص نحوه پذیرش صرفاً 
آزمون ها )فني و حرفه اي، کارداني به کارشناسي و  جامع علمي ـ کاربردي  اعم از 

کارداني و کارشناسي ناپیوسته( نیز متعاقباً اطالع رساني خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه مهم  سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

مصوبات پانزدهمين و شانزدهمين جلسه 

شوراي سنجش و پذيرش دانشجو دربارة  

پذيرش رشته هاي صرفًا براساس سوابق تحصيلي  

در آزمون سراسري 
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ــاي  ــه راهنمـ ــار دفترچـ ــن انتشـ ــورخ ۹۷/0۹/11 و همچنیـ ــه مـ ــرو اطالعیـ پیـ
ثبت نـــام در آزمـــون  کارشناسي ارشـــد ناپیوســـته ســـال 13۹۸ در تمامـــي 
دانشـــگاه ها و مؤسســـات آمـــوزش عالـــي دولتـــي و غیردولتـــي از جملـــه 
ــجویي  ــي- دانشـ ــاد علمـ ــن المپیـ ــت و چهارمیـ ــالمي و بیسـ ــگاه آزاد اسـ 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
ــخ ۹۷/0۹/16 لغایـــت  ــرر )از تاریـ ــان مقـ ــه در زمـ ــي کـ ــته از داوطلبانـ آن دسـ
ــات  ــه اطالعـ ــاند کـ ــد مي رسـ ــام نموده انـ ــور ثبت نـ ــون مزبـ ۹۷/0۹/25( در آزمـ
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
ـــده  ـــاذ گردی ـــي اتخ ـــد، ترتیب ـــون نگردیده ان ـــام در آزم ـــه ثبت ن ـــق ب موف
ـــته از  ـــن دس ـــت ۹۷/12/01( ای ـــوق )۹۷/11/2۸ لغای ـــي ف ـــازه زمان ـــه در ب ـــت ک اس

ـــد.             ـــدام نماین ـــون اق ـــن آزم ـــام در ای ـــه ثبت ن ـــبت ب ـــد نس ـــز بتوانن ـــان نی متقاضی
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 امكان 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:

1- 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 
2- تمــاس تلفنــي بــا ســتاد پاســخگویی تلفنــی مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه 

آزاد اســالمي بــا شــماره: 4۷43 - 021.
 3- 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

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

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

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

اطالعيۀ بسيار مهم شركت تعاونی خدمات آموزشی
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تعریـف هـوش و اسـتعدادش را زیـاد شـنیده بـودم، ولـی وقتـی اولیـن بار 
از او درس پرسـیدم و دیـدم کـه معنـی هیـچ یـك از واژگان را نگفـت و 
حتـی نـام یکـی از نویسـندگان آثـار موجـود در کتـاب را به خاطـر نیاورد، 
مبهـوت شـدم. در اولیـن امتحـان کتبی نیز نتیجه مشـابه بـود و او به اکثر 
سـؤال های حفظـی پاسـخ صحیـح نـداده بـود. وقتـی دلیلـش را پرسـیدم، 
بـه پاسـخی تکـراری رسـیدم کـه بارهـا از زبـان بچه هـا شـنیده ام؛ اینکـه 
حافظـه ام خـوب نیسـت و در درس هـای حفظـی مشـکل دارم؛ اینکـه بـه 
درس هـای فهمیدنـی، همین که سـر کالس گـوش بدهم و چنـد تا تمرین 
در خانـه حـل کنـم، مسـلّط می شـوم؛ امـا درس های حفـظ کردنـی را باید 
چندیـن بـار بخوانـم و تـازه باز معلوم نیسـت کـه بتوانـم در کالس یا موقع 

امتحان، پاسـخگوی سـؤال ها باشـم.
پرسـیدم: می خواهـی حافظه ات خوب شـود یـا مثل بعضـی از دانش آموزان 
بـه قـدرت تحلیلت افتخـار می کنی و حوصلـه وقت و انرژی گذاشـتن برای 

تقویت حافظـه ات را نداری؟!
کمـی فکـر کـرد و گفـت: نـه، وقـت می گـذارم. یـك زمانـی فکـر می کردم 
کـه فقـط بـا هـوش تحلیلـی می توانـم موفـق شـوم، امـا حـاال می بینم که 
داشـتن حافظـه خـوب یا حداقل متوسـط هم ضروری اسـت و بایـد به این 

بخـش هم توجـه کنم.
دانش آمـوز مـن بـرای بهتـر شـدن حافظـه اش، هفـت گام را مرحلـه بـه 
مرحلـه طـی کـرد و در نهایـت بـه نتیجـه ای موفقیت آمیز رسـید. شـما نیز 
می توانیـد ایـن گام هـا را طی کنید و شـاهد بهتر شـدن حافظه تان باشـید. 

 گام اول: در گام اول بایـد بپذیـری کـه یـك بار خواندن کافی نیسـت. 
ایـن واقعیتـی اسـت کـه جـز معـدودی از نوابـغ، هیـچ کـس بـا یـك بـار 
خوانـدن یـك مطلـب، نمی توانـد آن را در خاطـر بسـپارد. حتـی مطالبـی 
کـه بـه آنهـا عالقه مندیـم به مـرور زمـان از خاطر ما مـی رود، چه رسـد به 
مطالبـی کـه به آنهـا عالقه چندانـی نداریم؛ پـس خواندن و مرور مسـتمر، 
بهتریـن راه بـرای بـه خاطـر سـپردن مطالـب اسـت؛ در ضمـن بایـد توجه 
داشـت کـه اگـر در یـك روز، چندین بار یـك مبحث را بخوانـی، آن مطلب 
در حافظـه کوتـاه مـدت تـو تثبیـت می شـود و در همـان روز یا فـردای آن 
روز، بـه خاطـرت خواهـد مانـد؛ امـا اگر بخواهی کـه آن مطلـب، در حافظه 
بلنـد مدتـت تثبیت شـود، بایـد در روزهـای متعـدد، آن مطلـب را مطالعه 
کنـی؛ بـرای مثال، مطلبـی را کـه بـرای بـار اول می خوانـی، بایـد در طـی 
یـك هفتـه، یـك روز در میـان مرور کنـی و در هفته های بعـد حداقل یك 
بـار مـروری سـریع روی آن داشـته باشـی تا مطمئن شـوی کـه آن مطلب 

در خاطـرت مانده اسـت. 

 گام دوم: اسـتفاده از یـك رژیـم غذایـی سـالم و مناسـب، نـه تنهـا 
بـرای جسـم مفیـد اسـت، بلکـه بـرای مغـز و حافظه نیـز الزم اسـت. طبق 
نظـرات آکادمـی عصب شناسـی آمریـکا، خـوردن میوه هـا و سـبزیجاتی، 
مثـل: توت هـا، کلـم بروکلـی، اسـفناج، هویـج، مرکبـات، گوجـه فرنگـی و 
سـیب زمینی، کـه حـاوی میـزان زیادی آنتـی اکسـیدان هسـتند، می تواند 

تقويـت 
حافـظـه

 در هفت گام
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توانایـی ارتبـاط سـلول های مغـزی را بـا یکدیگـر بـاال ببرد و خطر آسـیب 
رسـیدن بـه آنهـا را پایین بیـاورد.

توجـه داشـته باش کـه چربی هـا قادرند حـواس ذهنی ات را کاهـش دهند. 
پژوهشـی در دانشـگاه تورنتـو نشـان داد کـه مهارت هـای ذهنـی، ماننـد 
حافظـه، هوشـیاری، تشـخیص، فاصلـه و یادگیـری قوانیـن، در موش هایی 
کـه رژیـم غذایی بـا چربی 40 درصـد داشـته اند، فروکش کرده اسـت. این 
عالئـم بـا مصـرف چربی های اشـباع شـده تشـدید شـد؛ زیـرا وقتـی چربی 
بـاال مـی رود، جریـان خـون کاهـش یافتـه و در نتیجه اکسـیژن رسـانی به 
اعضـای بـدن، از جملـه مغـز، کاهـش می یابـد. همچنیـن افزایـش چربـی، 
متابولیسـم گلوکـز را، کـه منبـع عمـده انـرژی سـلول و تنهـا منبـع انرژی 
سـلو ل های مغـزی اسـت، کنـد می کنـد؛ پـس تـا حـد امـکان، از مصـرف 
روغن هـای جامـد و مـواد غذایی سـرخ شـده، به خصـوص چیپـس، پرهیز 

. کن
 از خـوردن غذاهـای سـس دار نیـز پرهیـز کـن؛ زیرا بـر اسـاس تحقیقات 
انجام شـده روي عادات غذایي بیش از هشـت هزار نفر، اسـتفاده از سـس ها 
و غذاهـاي سـویا دار، باعـث کاهـش قـدرت حافظـه مي شـود. نوشـیدنی ها 
کافئیـن دار نیـز  بـه علت دارا بـودن موادي به نـام »تانن« ) اسـید تانیك(، 
کـه ۷5 درصـد آهـن موجود در بـدن را از بیـن مي برند،  باعـث اختالل در 
حافظـه می شـوند؛ زیـرا آهـن برای عملکـرد صحیـح حافظه الزم اسـت. به 
جـای ایـن مـواد، بهتر اسـت کـه از غذاهـای دریایی اسـتفاده کنـی؛ چون 
روغـن امـگا - سـه، کـه در غذاهـای دریایـی و گـردو وجـود دارد، باعـث 

تسـهیل ورود جریـان خـون بـه مغز می شـود.

 گام سـوم: ورزش کن. ورزش های قلبی- عروقی، مانع از دسـت رفتن 
حافظـه می شـود. پزشـکان بر این عقیده انـد که ورزش، گـردش خون را در 
مغـز بـاال می بـرد و نمی گـذارد کـه بافت های عصبـی مغز با باال رفتن سـن 
بـه سـرعت از بیـن بروند. دانشـمندان یـك مؤسسـه تحقیقـات بیولوژیکی 
نیـز دریافتنـد در مغـز موش هـای بالغـی کـه تحـت برنامـه ورزشـی قـرار 
گرفته انـد، تولیـد سـلول های مرکـز حافظـه )هیپوکامـپ( افزایـش داشـته 
اسـت؛ در ضمـن ثابت شـده اسـت که انجام حرکات ورزشـی دلخـواه، چند 
برابـر بیشـتر از انجـام یـك مجموعـه از حـرکات ورزشـی غیرمتنـوع، تأثیر 
خواهـد داشـت؛ پـس بـه جای یك گوشـه نشسـتن و بـازی بـا کامپیوتر یا 
وقـت گذرانـی بـا تلفـن همـراه، زمان هایـی از روز را بـه ورزش اختصـاص 
بـده؛ حتـی در زنگ هـای تفریـح، خـوب اسـت که بـه حیاط بـروی و کمی 

بـدوی یا نرمـش کنی. 

 گام چهارم: با  اسـتفاده از سـلول های خاکسـتری مغـز و وادار کردن 
آنهـا بـه فعالیـت در زمینه هـای مختلـف، مغـزت  را ورزش بـده. بـا بـه 

کارگیـري راه هـای بسـیار سـاده می توان 
بـه رشـد و ترمیـم سـلول های عصبـی و افزایش شـاخه های 

سـلول های عصبـی )دندریـت( کمـك کـرد. فکـر کردن بـه چیزهـای زیبا 
و مثبـت، یـك راه اسـت. اسـتفاده از کلمـات جدیـد و تجربـه مزه هـا و 
بوهـای جدیـد، تغییـر مسـیر هـر روزه و رفتـن از یـك راه جدیـد، همـه 
باعـث می شـود کـه اعمـال تـو  در کورتکـس مغـز تجزیـه و تحلیل شـود. 
کورتکـس، عالی تریـن الیـه مغـز اسـت و کارهایـی را کـه نیـاز بـه درک و 
تیزذهنـی دارد انجـام می  دهـد. اعمالـی کـه بـرای مـا بـه صـورت عـادت 
انجـام  و در بصل النخـاع  آمـده  پاییـن  از سـطح کورتکـس  در می آینـد، 
می شـوند؛ پـس با تغییـر عـادت می توانیم کورتکـس خـود را از بی فعالیتی 

خـارج کـرده و از آن کار بکشـیم.

 گام پنجـم: خـوب و به موقع بـه خواب؛ زیـرا با یك اسـتراحت خوب، 
مغـز مي توانـد اطالعـات بیشـتر و بهتري را بـه حافظه ات بـاز گرداند. وقتی 
خـواب هسـتی، مغـز وظیفـه مهـم دسـته بندی اطالعات انباشـته شـده در 
روز را بـرای اسـتفاده های آتـی دارد؛ بنابرایـن، اگـر خـواب خوبی  نداشـته 
باشـی، مغـز در ایـن فرآینـد درسـت عمـل نکـرده و بـه سـادگی اطالعات 

خـود را فرامـوش می کنی.

 گام ششـم: برای آماده سـاختن حافظه،  بین مطالبی که خوانده ای و 
آنچـه کـه از قبـل می دانـی یا بیـن مطالبی کـه در حال حاضـر  می خواهی 
بـه خاطـر بسـپاری، ارتبـاط و تداعـی معانـی برقـرار کـن؛ مثـاًل بـرای بـه 
خاطـر سـپردن آثـار دکتـر اسـالمی ندوشـن، می توان ایـن جمله سـاده را 
سـاخت: »روزهـا، جـام جهـان بیـن ندوشـن از آواهـا و صفیر سـیمرغ خبر 
می دهـد«؛ یا مي توان از روش سـر واژه سـازی اسـتفاده کنـی و با مجموعه 
آثـار یـك شـاعر یـا نویسـنده، یـك کلمـه خـاص بسـازی؛ در واقـع تداعی 
معانـی آگاهانـه و کنتـرل شـده، دقیقـاً همـان حافظـه تربیت شـده و قابل 

کنترلـی را ایجـاد می کنـد که بـه دنبال آن هسـتی.

 گام هفتـم: »ریلکسیشـن« می توانـد در بـه خاطـر آوردن مطالـب، 
بـه خصـوص وقتـی دچـار اضطـراب شـده ای، بسـیار مفیـد باشـد. بـرای 
ریلکسیشـن، الزم اسـت کـه چشـم هایت را ببنـدی و بدنـت را بـه ترتیـب 
از سـر تـا نـوک انگشـتان پـا آرام و رها کنی. مانـدن در حالت ریلکسیشـن 
می توانـد بیـن 3 تـا 10 دقیقـه بـه طـول انجامـد. دقـت کـن کـه در ایـن 
مـدت، قـرار نیسـت کـه بخوابـی؛ بلکـه اعضـای بـدن و ذهنـت آرام و رهـا 
می شـوند تـا بتوانـی مطالـب آموختـه شـده را بهتـر بـه خاطـر بیـاوری یا 

بـرای فراگیـری مطالـب جدید آماده شـوی.  
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شرکت تعاونی خدمات آموزشی، به عنوان مجموعه ای که به صورت تخصصی ارائه دهنده 
خدمات آموزشی و کمك آموزشی به داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات 
گذشته،  سال های  همانند  نیز،  تحصیلی ۹۸-۹۷  سال  در  است،  کشور  عالی  آموزش 
مجموعه آزمون های آزمایشی سنجش پیش را برای استفاده داوطلبان فارغ التحصیل 
پیش دانشگاهی و کلیه افرادی که خود را برای شرکت در آزمون سراسری سال 13۹۸ 

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:

تاريخ برگزاری آزمونمهلت ثبت نام اينترنتیآزمون های آزمايشی

ای
ـه 

ــ
حل

مر

روز جمعه مورخ ۹۷/0۸/11آزمون برگزار گردید.مرحله 1
روز جمعه مورخ ۹۷/0۹/02آزمون برگزار گردید.مرحله 2
روز جمعه مورخ ۹۷/0۹/30آزمون برگزار گردید.مرحله 3

روز جمعه مورخ ۹۷/11/05مهلت ثبت نام به پایان رسید.مرحله 4 )جمع بندی ترم اول(
روز جمعه مورخ ۹۷/12/03تا روز سه شنبه مورخ ۹۷/11/16مرحله 5
روز جمعه مورخ ۹۷/12/24تا روز سه شنبه مورخ ۹۷/12/0۷مرحله 6

مع
ـا

جـ

روز جمعه مورخ ۹۸/01/30تا روز سه شنبه مورخ ۹۷/12/21جامع نوبت اول )پایه(
روز جمعه مورخ ۹۸/02/20تا روز سه شنبه مورخ ۹۸/02/03جامع نوبت دوم
روز جمعه مورخ ۹۸/03/03تا روز سه شنبه مورخ ۹۸/02/1۷جامع نوبت سوم

روز جمعه مورخ ۹۸/03/31تا روز دوشنبه مورخ ۹۸/03/13جامع نوبت چهارم

نحوة برگزاري آزمون ها:
این آزمون ها مجموعاً در 10 نوبت برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ برگزار می گردد. شش نوبت 
از آزمون های آزمایشی به صورت مرحله ای و چهار نوبت آزمون جامع برگزار خواهد شد تا 
داوطلبان شرکت کننده، با ارزیابی کاماًل علمی و استاندارد، از وضعیت علمی و تحصیلی 
خود شناخت پیدا کرده و در هر مرحله از آزمون ها نسبت به رفع مشکالت تحصیلی خود 

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

بیشتر سؤاالت از بودجه بندی مرحله سوم خواهد بود(. 
آزمون های جامع: از ابتدای سال 13۹۸ و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 
و  و خصوصیات  هدفمند  زمانی  فاصله های  با  جامع  آزمایشی  آزمون  نوبت   4 ،13۹۸

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

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

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

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

ضرایب( تقسیم بر مجموع کل ضرایب محاسبه می شود.

شهريۀ آزمون ها:

هر آزمون جامعهر آزمون مرحله ای
400/000 ریال300/000 ریال

جدول شهريۀ آزمون ها:

مبالغ به )ريال(

قابل پرداخت بعد از تخفيف ثبت نام يكجاوجه ثبت ناممراحل
اعمال تخفيف

آزمون مرحله ای
300.000ــــ1300.000 مرحله آزمون
2600.00010.0005۹0.000 مرحله آزمون

آزمون جامع
400.000ــــ1400.000 نوبت آزمون جامع
2۸00.00010.000۷۹0.000 نوبت آزمون جامع
31.200.00030.0001.1۷0.000 نوبت آزمون جامع
41.600.00060.0001.540.000 نوبت آزمون جامع

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

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

سايت اينترنتی ثبت نام آزمون ها )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 تعداد 
آزمون های آزمایشی سنجِش پیش، از تخفیف باالتری نیز بهره مند شوند. بدیهی است 
 که مطلوب ترین حالت ثبت نام برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی، ثبت نام یکجا در

6 نوبت آزمون )2 نوبت آزمون مرحله ای + 4 نوبت آزمون جامع( است که در این صورت با 
احتساب تخفیف ویژه 150/000 ریالی، متوسط شهریه هر آزمون حدوداً 342/000 ریال 

اطالعيه  شركت تعاونی خدمات آموزشی دربارة:

آزمون هاي آزمايشي سنجش پيش 
»ويژة فارغ التحصيالن پيش دانشگاهی«
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و 2/050/000 مجموعاً ریال است.
همچنین الزم به یادآوري است که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از 
سوي دانش آموز، برنامه ثبت نام اینترنتی به طور خودکار، وجه قابل پرداخت را پس از کسر 

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

آزمون ها در سراسرکشور  این  به شرکت در  داوطلبان عالقه مند  پرداخت اينترنتی: 
مي توانند با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و مراجعه به سایت شرکت 
تعاونی خدمات آموزشی به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در آنها 

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

پی گیری 16 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 42۹66-021 )صدای 
داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح ۸:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 

.16:00
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 ۸:30 الی 12:30و عصر 13:30 الی 16:00 با شماره تلفن هاي: 

۸۸۸44۷۹1 الی ۸۸۸44۷۹3 تماس حاصل نمایند.

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

پرداختی، ثبت نام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
2- 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 سایت 
اینتـــرنتی به نشانی:  www.sanjeshserv.ir انجام می گردد. همچنین داوطلبان و 
مراكز آموزشی متقاضی آزمون های آزمایشی سنجش می توانند، در صورت تمایل، با مراجعه 
حضوری به دفتر مرکزی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: تهران، پل کریم خان زند، 
خیابان میرزای شیرازی، خیابان شهید نژادکی، روبروی کالنتری 105 سنایی، پالک 30، 

تلفن: ۸۸321455 نسبت به ثبت نام در این آزمون ها در ساعات اداری اقدام نمایند.

راهنمای نحوه ثبت نام  اينترنتی 
مراحل ثبت نام:

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

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

گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.
 شركت تعاوني خدمات آموزشي

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

فهرست بخشي از منابع  آزمون سراسري 1398  
گروه آزمايشي هنر )نظام 3-3-3-3(

بـه اطالع داوطلبـان گروه آزمایشـی هنر در آزمون سراسـری سـال 1398 
می رسـاند کـه بخشـي از سـؤال هاي تخصصـي گـروه آزمایشـي هنـر از 
کتاب هـاي: مبانـي هنرهـاي تجسـمي )کـد: 21063۹(، طراحي1 )کـد: 21063۸(، 
طراحـي2 )کـد: 211644(، آشــنایي بـا بنــاهاي تــاریخي )کـد: 21062۸(، خـط 
در گرافیـك )کـد: 212621(، ترسـیم فنـي و نقشه کشـي )کـد: 210626(، کارگاه 
)کـد: 21161۸(  عکاسـی2  )کـد: 210644(،  عکاسـي1  )کـد: 21164۸(،  نقاشـي 
 طراحـي انـدام و لباس )کـد: 4۹4/۸(، کارگاه طراحي نقوش سـنتي1 )کد: 35۹/۷۷(، 
  حجم سـازي1 )کـد: 21263۸(، آشـنایي بـا صنایـع دسـتي ایـران1 )کـد: 35۹/30(، 
سـازهای  شـناخت   ،)21065۹ )کـد:  ایرانـي  موسـیقي  سـاختار  و  نظـري  مبانـي 

شـناخت   ،)210660 )کـد:  ارشـه ای(  زهـی  )سـازهای  سـمفونیك1  ارکسـتر 
 )211664 )کـد:  ضربـی(  و  بـادی  )سـازهای  سـمفونیك2  ارکسـتر  سـازهای 
 ،)21062۷ )کـد:  مصالـح  و  مـواد  شـناخت   )21065۸ )کـد:  ایرانـی  سازشناسـی 
ماکت شناسـی و  حجم شناسـی   ،)212664 )کـد:  نقشه کشـی  در  رایانـه   کاربـرد 
 )کـد: 21262۷(، پایـه و اصـول صفحه آرایـی )کـد: 212620(، مبانـی تصویرسـازی

)کـد: 21261۹(، اصـول و مبانـی طراحـی صحنـه )کـد: 211624(، اصـول و مبانـی 
ماسـك و گریـم )کـد: 212625(، طراحـي خواهـد شـد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

 1398 سال  سراسری  آزمون  در  هنر  آزمایشی  گروه  داوطلبان  اطالع  به 
می رساند که بخشي از سؤال هاي تخصصي گروه آزمایشي هنر از کتاب هاي: 
)کد:   1 تاریخ  در  هنر  سیر   ،)5۹4/1 )کد:  هنر2  کارگاه   ،)5۹4 )کد:  هنر1  کارگاه 
)کد: 5۹4/۷(،  فضا، طراحي  انسان،  )کد: 5۹4/۸(،   2 تاریخ  در  هنر  5۹4/3(، سیر 
تجسمي  هنرهاي  مباني   ،)5۹4/6 )کد:  ایران  فرهنگي  و  هنري  میراث  با   آشنایي 
)کد: 35۸/21(، طراحي1 )کد: 35۹/۹2(، طراحي2 )کد: 4۸۹/۹(، آشـنایي با بنـاهاي 

نقشه کشي  و  فني  ترسیم   ،)4۹1/6 )کد:  گرافیك  در  4۹2/6(، خط  )کد:   تـاریخي 
 ،)4۹۷/6 و  )کد: 35۸/15  عکاسي1   ،)4۹6/3 )کد:  نقاشي  کارگاه  )کد: 35۹/۷۸(، 
نقوش سنتي )کد: 35۹/۷۷(،  لباس )کد: 4۹4/۸(، کارگاه طراحي  و  اندام  طراحي 
 حجم سازي1 )کد: 450/3(، آشنایي با صنایع دستي ایران1 )کد: 35۹/30( و مباني 

نظري و ساختار موسیقي ایراني )کد: 331(، طراحي خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

فهرست بخشي از منابع آزمون سراسري 1398 گروه آزمايشي هنر)نظام قديم(
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آزمون سراسری سال 98، نسبت به چند سال گذشته، شرایط متفاوتی دارد؛ زیرا 
کتاب های نظام جدید آموزشی در برخی از دروس تغییر کرده و برخی از مباحثی 
که داوطلبان سال گذشته مطالعه کرده اند، در کتاب های درسی داوطلبان سال 
دوازدهم وجود ندارد و، برعکس، مطالب جدیدی در کتاب های نظام جدید دیده 
می شود؛ حتی برخی از کتاب های علوم انسانی، مثل تاریخ ادبیات، حذف شده 
است و دانش آموزان علوم انسانی، تاریخ ادبیات را در چند فصل از کتاب علوم 
و فنون خود، که کتاب جدیدی است، مطالعه می کنند؛ یا برای مثال، داوطلبان 
امسال، با درس هاي تاریخ و جغرافیا به صورت مجزا در آزمون سراسری مواجه 
مي شوند. همچنین داوطلبان نظام جدید، آزمون نهایی را فقط در سال دوازدهم 
دارند و در واقع، در این سال، باید، عالوه بر آمادگی برای آزمون سراسری، خود 

را برای یک آزمون نهایی جامع نیز آماده سازند. 
و  مطالعه  برای  یکسانی  شیوۀ  هم  رقمی  تک  داوطلبان  خود  دیگر،  سوی  از 
آمادگی برای آزمون سراسری ندارند و در همین گفت و گو می بینید که برای 
مطالعة یک درس، شیوه های بعضاً متفاوتی را در پیش گرفته اند؛ به همین دلیل، 
ما معتقد نیستیم که داوطلب امسال برای موفقیت در آزمون سراسری باید پا 
جاي داوطلبان برتر بگذارد؛ چون توان علمی، آمادگی روحی و جسمی و، در کل، 
شرایط هر داوطلبی با سایر داوطلبان، به ویژه با رتبه های تک رقمی، متفاوت 

می توان  شک،  بدون  ولی  است، 
بهره های  عزیزان  این  سخنان  از 
از  خالی  آنها  مطالعة  و  برد  بسیار 

فایده نخواهد بود. 
پیـش،  چنــدی  رو،  همیـن    از 
گفت و گویی با علی مرتضی قلی، 
رتبة 3 کشوری، محمد امین زارع، 
رتبة 5 کشوری، و حلّیه فراست، 
آزمایشي  گروه  9 کشوری  رتبة 
سراسری  آزمون  انسانی  علوم 
سال 97، داشتیم. با تشکر از این 
گو  و  گفت  این  در  که  عزیزان، 
شرکت کردند، بخش اول این گفت 
و گو، که دربارۀ نحوۀ مطالعة دروس 
عمومی و اختصاصی برای آمادگی 

در آزمون سراسری است، خدمتتان تقدیم می گردد. 
* سال ها پیش داوطلبان علوم انسانی می توانستند در برخی از دروس، درصد 
قابل توجهی نیاورند و با این حال، جزو رتبه های برتر آزمون سراسری شوند، 
اما در چند سال اخیر، یک داوطلب علوم انسانی باید همه دروس عمومی و 
اختصاصی خود را به خوبی بخواند تا بتواند رتبه خوبی را کسب کند و در  هر 
رشته محلی که تمایل دارد، پذیرفته شود؛ به همین دلیل، نحوه مطالعة دروس 
مختلف، به نحوی که بتوان پاسخگوی اکثر سؤال ها شد، اهمیت زیادی پیدا کرده 
است، و ما نیز به عنوان اولین سؤال، می خواهیم نحوۀ مطالعة دروس عمومی و 

اختصاصی را در آزمون سراسری، از شما بپرسیم. 
  

ادبيات ................................................................................................................
 محمد امین زارع: برای تسلط بر ادبیات عمومی، بیشتر تست زدم تا بخوانم؛ برای 
مثال، شاید کتاب زبان فارسی را یك بار بیشتر نخواندم، ولی خیلی تست زدم؛ هرچند که 
فکر می کنم اگر یك دور دیگر کتاب را می خواندم، نتیجه بهتری به دست می آوردم؛ البته 
در تاریخ ادبیات و لغت، اصل با خواندن است و من با تست زدن، فقط اطالعاتم را تثبیت 
می کردم تا از ذهنم نرود. در قرابت معنایی و آرایه ها هم با تست زدن زیاد نتیجه گرفتم. 

 علی مرتضی قلی: آرایه های ادبی را بلد بودم؛ برای همین، وقت زیادی روی آن 
نگذاشتم. قرابت معنایی را هم فقط 
در تابستان منتهی به سال چهارم 
ادبیات  تاریخ  و  لغت  اما  خواندم، 
در  کردم.  مطالعه  زیاد  خیلی  را 
کنکور  به  منتهی  آخر  هفته های 
بار   20 و  لغات  بار   10 شاید  هم 
تاریخ ادبیات را دوره کردم. تقریباً 
هر روز می خواندم و آنهایی را که 
نموده  مشخص  می رفت،  یادم 
برای  می کردم؛  مطالعه  دوباره  و 
در  همه  آزمون،  سرجلسۀ  همین، 
خاطرم بود. امال را هم خیلی مطالعه 
می کردم و، چون در معنی کردن و 
خواندن شعر قوی بودم و در دوران 
خیلی  ادبیات  روی  هم  راهنمایی 

گفت و گو با سه رتبۀ تک رقمی كشوری گروه آزمايشي علوم انسانی در آزمون سراسری 97:

خواسنت به عالوه تالش = پريوزی
قسمت اول

علی مرتضی قلی
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کارکرده می کردم و پایه ام قوی بود، روی  قرابت معنایی و آرایه ها خیلی وقت نگذاشتم. 
 حلیه فراست: راستش من به غیر از ادبیات، مابقی درس های علوم انسانی را بسیار 
البته چون کتاب زیاد  دوست داشتم؛ برای همین، روی ادبیات خیلی وقت نگذاشتم؛ 
می خواندم، لغت، امال و تاریخ ادبیات را بلد بودم، اما با این وجود، سه یا چهار بار لغات 
کتاب را مطالعه کردم و برای قرابت معنایی و زبان فارسی هم تست می زدم، ولي خیلی 

کار نمی کردم. 

عربی ..................................................................................................................
 محمد امین زارع: عربی ام از ابتدا خوب بود و هیچ وقت در عربی مشکل نداشتم. در 
کنکور هم باید به یك مجموعه اي از »قلق« های این درس آشنا بود تا نتیجۀ خوبی گرفت. 
خود من، قبل از اینکه برای کنکور درس بخوانم، یك یك گزینه های ترجمه را می خواندم 
و معنی می کردم، اما بعد، شیوة تست زدن برای سؤال های ترجمه را یاد گرفتم؛ اینکه باید 
روی جمع و مفرد یا مذکر و مونث بودن کلمات دقت کرد و فعل جمله را نیز در نظر گرفت.
 علی مرتضی قلی: عربی را در تابستان منتهی به سال چهارم خواندم و طی سال 
تحصیلی، با تست زدن، اطالعاتم را تثبیت کردم. در ترجمه، روش من تطبیقی بود؛ یعنی 
گزینه ها را با هم تطبیق می دادم و گزینه غلط را کنار می گذاشتم؛ به عبارت دیگر، با رّد 
گزینه جلو می رفتم. برای تسلط بر قواعد هم فقط تست زدم. فکر کنم که حداقل 3000 

تا تست زدم. 
 حلیه فراست: عربی من خوب بود و فکر کنم پایین ترین درصدی که در آزمون های 
عربی آوردم، سر کنکور بود. چندان عربی نمی خواندم؛ فقط گاهی درک متن می خواندم. به 

نظر من در درس عربی، تست زدن بسیار مؤثر است. 

معارف اسالمی ...................................................................................................
بودیم، معلم معارف اسالمي ما خیلی   محمد امین زارع: سال دوم دبیرستان که 
سنگین تر از کتاب درسی با ما کار می کرد و کتاب را خودمان خواندیم. در سال چهارم هم، 

همین رویه ادامه داشت و فقط بعد از عید چند جلسه جمع بندی داشتیم. 
* چطور کتاب را خودتان مطالعه می کردید؟ 

 علی مرتضی قلی: متن کتاب را می خواندیم و آیات را از روي کتاب های کمك آموزشی 
می خواندیم و آرام آرام سیر صعودی داشتیم. با تست زدن هم به مباحث مسلط شدیم.

 حلیه فراست: آیه های موجود در کتاب درسی را راحت حفظ می کردم، اما با متن 
کتاب مشکل داشتم. برای همین، وقت زیادی برای درس معارف اسالمي گذاشتم و حتی 

هفتۀ آخر منتهی به کنکور، بیشتر، کتاب هاي معارف را می خواندم.

زبان خارجی .....................................................................................................
 حلیه فراست: در آزمون های آزمایشی، زبان را زیر 60 درصد نمی زدم و در کل، زبانم 
خوب بود و وقت زیادی برای این درس نمی گذاشتم و همین کم وقت گذاشتن، موجب 
شد که در این درس نتیجۀ مطابق میلم را نگیرم. در کل، سال چهارم برای دو درس زبان 

و ادبیات عمومی، وقت کم گذاشتم و نتیجۀ منفی اش را هم دیدم. 
 محمد امین زارع: به نظر من پاسخگویی به تست های »ردینگ«، به تمرین و ممارست 
نیاز دارد؛ در ضمن، من لغت های سخت را جدا کرده بودم و آنها را تکرار می کردم و تست 

هم زیاد می زدم. 
 علی مرتضی قلی: از اول دبستان کالس زبان می رفتم؛ در نتیجه زبانم خوب بود و سال 

چهارم اصالً زبان نخواندم. 

رياضی ................................................................................................................
 علی مرتضی قلی: ریاضی نیاز به تمرین زیاد دارد. من هم ریاضی را دوست داشتم تا 
جایی که در ابتدا هدفم این بود که رشتۀ ریاضی بروم و بعد تصمیمم تغییر کرد. من برای 
ریاضی، همۀ تمرین هایی را که از یك مبحث در اختیار داشتم، حل کردم و با تست زدن 

زیاد، به مباحث مختلف و متنوع این درس مسلط شدم. 
 حلیه فراست: ریاضی ام خوب بود و دلم می خواست که در رشتۀ ریاضی تحصیل کنم؛ 

منتهی رشته های دانشگاهی ریاضی و محیط کار فارغ التحصیالن این گروه آزمایشی را 
دوست نداشتم. برای این درس، زیاد تست می زدم. به نظر من، ریاضی خیلی خواندن ندارد: 
اول باید به تدریس معلم دقت کرد و مباحث را خوب درک نمود و بعد تست زد. خود من 
برای ریاضی خیلی تست زدم؛ به خصوص اینکه به این درس عالقۀ بسیاری داشتم و از 

حل تست های دشوار ریاضی لذت می بردم. 
 محمد امین زارع: بهترین درصدم در کنکورهای آزمایشی، مربوط به ریاضی بود. به 
نظر من، در درس ریاضی، مهم این است که به درس مسلط شویم. خود من، اگر هنگام 

تدریس دبیر به درس مسلط می شدم، حتی جزوه را نمی خواندم و فقط تست می زدم. 

اقتصاد .................................................................................................................
 محمد امین زارع: اقتصاد، چون تك کتاب است، باید آن را دقیق خواند و به همۀ 
بخش های آن مسلط شد. تست هم باید زیاد زد. من در ابتدا خیلی تست نزدم، اما نزدیك 
کنکور، خیلی تست اقتصاد زدم تا به سؤال های این درس کاماًل مسلط شوم؛ البته امسال 
دو تا از مسأله های این درس در آزمون سراسری خیلی دشوار بود. من حتی در خانه با 

استفاده از ماشین حساب هم نتوانستم به جواب صحیح برسم. 
 علی رضاقلی: درس اقتصاد، دو بخش حفظی و مسأله دارد. در بخش مسأله، کسی 
که ریاضی اش خوب باشد، مشکلی ندارد، و در بخش حفظی هم به نظر من باید مباحث 
کتاب را خواند و خالصه کرد و خالصه ها را هم چند بار مطالعه نمود؛ البته امسال نحوة 
طرح سؤال در  دو تا از مسأله ها جدید بود و نمونه آن را قباًل ندیده بودم. در کل، اقتصاد 
امسال، با توجه به زمان پاسخگویی به سؤال های این درس، دشوار بود و، برعکس هر سال، 

سؤال ها »روتین« نبود. 
 حلیه فراست: بخش مسائل اقتصاد همیشه برای من راحت بود و حتی من در کالس 
درس، شیوه های حل تستی راحت تری نسبت به دبیرمان پیدا می کردم. برای بخش حفظی 

هم الزم است که کتاب را چند بار مطالعه کرد تا به مطالب آن مسلط شد. 

ادبيات اختصاصی ..............................................................................................
 حلیه فراست: من در کل، با بخش قرابت معنایی مشکل داشتم؛ چون قاعده مند نبود 
و ذهنم با مباحثی که قاعده مند نباشد، مشکل دارد. در بخش عروض، من به طور چشمی 
حل می کردم؛ یعنی نه تقطیع می کردم و نه وزن شعر را با گوش می گرفتم؛ بلکه بیت را 
یك دور مرور می کردم و وزن را در می آوردم. در مبحث تاریخ ادبیات هم، چون حافظۀ 
تصویری ام خوب بود، مشکلی نداشتم و این بخش از ادبیات را هم زیاد دوره می کردم و 
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صفحات و جمالت کتاب ها را در ذهنم تثبیت می کردم؛ حتی رنگ متن صفحۀ کتاب در 
ذهنم می ماند؛ در ضمن، چون نویسندگان ایرانی و خارجی را می شناختم )نویسندگان، نه 

شاعران(، در به خاطر سپاردن این بخش، مشکلی نداشتم.
 محمد امین زارع: تاریخ ادبیات را فقط باید خواند. فکر کنم برای فراگیري این بخش، 
جز تست های آزمون های سراسری سال های گذشته، تست دیگری نزدم و بیشتر خود 
کتاب را مرور می کردم و برای آثار، رمز گذاری یا سر واژه سازی می کردم؛ یا مثاًل برای 
اینکه متوجه شوم که یك بیت مهم مال کدام شاعر است، اسم شاعر را در بیت می گنجاندم 
و به خاطر می سپردم و با این شیوه ها، همیشه در آزمون های آزمایشی در تاریخ ادبیات 
نتیجه بسیار خوبی می گرفتم؛ اما فکر کنم که اعتماد زیادم به تسلطم در تاریخ ادبیات، سر 
کنکور، کار دستم داد و دو تست را غلط زدم؛ چون بیش از حد به خودم اطمینان داشتم 

و آن را مرور نکردم. 
برای عروض مشکلی نداشتم و از سال دوم دبیرستان در این زمینه کار کرده بودم و به طور 
گوشی )سماعي( وزن ها را پیدا می کردم. در کل، قافیه و عروض قانون دارد و با تست زدن 

می توان به آن مسلط شد. 
 علی مرتضی قلی: عروض را به صورت شنیداری کار می کردم و به حدی بر آن مسلط 
شدم که به چند تا از دانش آموزان، که در این زمینه ضعف داشتند، نیز آن را آموزش 
می دادم. در تاریخ ادبیات، با مرور بسیار، به مطالب این درس مسلط شدم و هر بار که 
درس جدیدی را در تاریخ ادبیات می خواندم، دروس قدیم را هم دوره می کردم؛ حتی 
سبك شناسی را هم به کمك تاریخ ادبیات یاد گرفتم؛ یعنی، نمونه شعرهایی را که در تاریخ 

ادبیات بود، می خواندم و مباحث سبك شناسی را در آنها پیاده می کردم. 

تاريخ و جغرافيا .................................................................................................
 محمد امین زارع: تاریخ در ذهن من بیشتر می ماند؛ حتی کتاب تاریخ سوم از سال 
سوم در ذهنم مانده بود، اما جغرافیا برایم درس فّراری بود و باید آن را مرتب مرور می کردم، 
و چون حجم دروس این دو کتاب خیلی زیاد است، نمی توان با اطمینان از نتیجۀ مطالعه 
آنها صحیت کرد. من گاهی درصدهایم در این دو درس خوب بود و گاهي بد؛ چون 

نمی توانستم به همۀ مطالب این دو کتاب کاماًل مسلط بشوم. 
 علی مرتضی قلی: اینکه عده ای می گویند تاریخ را بخوانیم و جغرافیا را نخوانیم یا 

برعکس، یا اینکه کتاب سال دوم را بخوانیم و سوم را نخوانیم و ... به نظر من اشتباه است. 
همین که یك دور به صورت عادی هم از روی کتاب های تاریخ و جغرافیا خوانده شود، یك 
مجموعه از مسائل در خاطر داوطلب می ماند؛ به خصوص تاریخ که حالت داستانی دارد. من 
هر شش کتاب تاریخ و جغرافیا را خواندم؛ فقط آنها را سریع می خواندم و بعد تست می زدم. 
تاریخ و جغرافیا را سال دوم و سوم خیلی خوب خواندم. در دورة   حلیه فراست: 
پیش دانشگاهی، به نظر من کتاب هاي تاریخ و جغرافیا جالب تر بود و من هر دو کتاب را با 
عالقه می خواندم؛ حتی توضیحات و پاورقی های تاریخ را می خواندم و خالصه نویسی هم 
نمی کردم؛ یا از کتاب کار استفاده نمی کردم؛ چون به نظرم فایده نداشت و الزم است که 

به خود کتاب کامالً مسلط بود.

علوم اجتماعی ...................................................................................................
 محمد امین زارع:  به علوم اجتماعی بسیار عالقه داشتم تا جایی که تصمیم داشتم به 
عنوان رشتۀ دانشگاهی، علوم اجتماعی را انتخاب کنم، اما بعد دیدم که علوم اجتماعی در 
دانشگاه تا حدودی با دیدگاه های من از این درس، تفاوت دارد؛ ولي کتاب جامعه شناسی را 
خیلی دوست داشتم و این درس، محبوب ترین درس در دبیرستان برای من بود و با عالقۀ 

کامل، آن را می خواندم و خیلی هم برایش تست نمی زدم. 
 علی مرتضی قلی: کتاب جامعه شناسی دوم و سوم را اصاًل دوست نداشتم، اما کتاب 
چهارم خیلی خوب نوشته شده بود؛ برای همین هم جامعه شناسي چهارم را خیلی خواندم.

 حلیه فراست: کتاب جامعه شناسي را دوست داشتم و هنوز تصویرهای آن را در ذهن 
دارم. در کل، عادتم این بود که یا درس نمی خواندم یا اگر می خواندم، با عالقه می خواندم و 
تقریباً زیر و بم کتاب را مطالعه می کردم. تست زدنم هم بیشتر مختص به قبل از تعطیالت 
نوروز بود و بعد از عید، بیشتر مطالعه می کردم؛ مگر اینکه تست جامع )سؤال های کنکور 

یك سال به طور جامع( می زدم.

فلسفه و منطق ....................................................................................................
 حلیه فراست: فلسفه و منطق را ابتدا باید فهمید و از همان ابتدای سال، مطالعۀ آن 
را جدی گرفت و تا آخر مطالعه کرد. به نظر من، فلسفه و منطق، دروس زیبایی هستند و 
برای این دو درس باید زیاد تست زد. در تست مشخص می شود که چه نکاتی اهمیت دارد 
و روی چه چیزهایی باید دقت کرد و حساس بود. فلسفه و منطق، جزو دروسی بودند که 

من هیچ وقت تست زدن آنها را کنار نگذاشتم. 
 محمد امین زارع: به نظر من، فلسفه و منطق، بیش از سایر دروس وقت می گیرد. 
داوطلب باید برای این دروس زحمت بکشد و آنها را خوب مطالعه کند؛ به خصوص فلسفه 

و منطق چهارم، که تا به خوبی آن را نفهمی، نمی توانی نتیجه بگیری. 
 علی مرتضی قلی: درس فلسفه در کنکور با علم فلسفه فرق دارد. در تست های کنکور 

باید به واژگان و قیدها توجه داشت و سؤال ها زیاد با علم فلسفه کاری ندارد. 

روان شناسی .......................................................................................................
 محمد امین زارع: روان شناسی را بیشتر می خواندم تا اینکه تست بزنم؛ البته برای حفظ 
کردن مطالبش مشکل داشتم؛ برای مثال، مبحثی در کتاب روان شناسی بود که می گفت 
کودکان در هر سن چه ویژگی هایی دارند. برای این ویژگی ها رمزگذاری کرده بودم؛ با این 

وجود، این درس با مرور بسیار، در خاطرم می ماند. 
 حلیه فراست: تا تعطیالت نوروز، روان شناسی را خیلی خواندم، اما بعد از عید، یك دور 
هم آن را، دوره نکردم، و همین اشتباه باعث شد که درصدم در این درس پایین بیاید. من 
فکر می کردم که به 100درصد سؤال های این درس می توانم پاسخ صحیح بدهم، اما چون 

سؤال ها حفظی بود و من آن را دوره نکرده بودم، نتوانستم 100 درصد بزنم. 
 علی مرتضی قلی: برای این درس، خیلی وقت گذاشتم و بارها آن را دوره کردم تا 

بتوانم به سؤال های آن، پاسخ بدهم. 
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استاندارد  آزمون سنجش  در  متقاضی شرکت  داوطلبان  کلیه  اطالع  به  بدین وسیله 
مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( مي رساند که چهارمین دوره آزمون سامفا در صبح 
)آزمون  ژانویه 201۹  با 1۷  برابر  بعدازظهر روزهاي پنجشنبه مورخ ۹۷/10/2۷   و 
عمومي( و جمعه مورخ ۹۷/10/2۸ برابر با 1۸ ژانویه 201۹ )آزمون آکادمیك( در 
شهرهاي داخل کشور شامل: اصفهان، تهران، مشهد، شیراز، قزوین، سنندج، بابلسر و 
همدان و در برخي از کشورها شامل: بنگالدش )داکا(، ترکیه )آنکارا(، لبنان )بیروت(، 

عراق )نجف، اربیل( و گرجستان )تفلیس( برگزار خواهد شد. 
اساس   بر  مذکور،  آزمون   داوطلبان   کلیه   آزمون براي   این  در  شرکت  کارت هاي  
مندرجات  بند »الف « این  اطالعیه  روي پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش 
کشور قرار مي گیرد و داوطلبان، پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت 
وجود نقص احتمالي، باید »مطابق بند »ب« این اطالعیه« به حوزه هاي رفع نقص 

کارت مراجعه نمایند.
الف- نحوه  و زمان پرينت برگ راهنما و كارت شركت در آزمون

 کارت هاي  شرکت در  آزمون  کلیه  داوطلبان،  به همراه برگ راهنماي شرکت 
در آزمون، از روز دو شنبه مورخ 1397/10/24 )امروز( لغایت روز چهارشنبه 
سازمان  اطالع رساني  پایگاه  روي  پرینت  و  مشاهده  97/10/26 براي  مورخ 
سنجش آموزش کشور به نشاني:  www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت؛ 
لذا کلیه  داوطلبان  متقاضي شرکت  در این آزمون ، براي پرینت کارت شرکت 
اطالع رساني  پایگاه  به  فوق  به شرح  تعیین شده  تاریخ  در  باید  آزمون،  در 
مذکور مراجعه نموده و با وارد نمودن شماره سریال کارت اعتباري ثبت نام 
نام  و  نام  و  )16 رقمي(  ثبت نام  و کد پي گیري  پرونده  یا شماره  )12 رقمي( 
خانوادگي، تاریخ تولد و شماره گذرنامه، یک نسخه پرینت از برگ راهنما و 

کارت شرکت در آزمون تهیه نمایند.
تذکر مهم: داوطلباني که در دو آزمون عمومي و آکادمیک متقاضي شده اند، 

دو کارت شرکت در آزمون براي آنان صادر شده است.
ب- محل  رفع نقص كارت شركت در آزمون:

با مندرجات کارت شرکت  چنانچه داوطلبان مغایرتي در اطالعات ثبت نامي خود 
در آزمون مشاهده مي نمایند، باید، با توجه به توضیحات ذیل کارت، براي بررسي و 
رفع مغایرت، در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/10/26 صبح از ساعت ۸:00 تا 12:00 و 
بعدازظهر از ساعت 14:00 تا 1۷:00 با در دست داشتن کارت شناسایي معتبر، و در 
صورت وجود مغایرت در عکس روي کارت، با همراه داشتن دو قطعه عکس به نماینده 
این سازمان مستقر در باجه رفع نقص )با توجه به جدول ذیل( و مندرجات بند 
»ج « مراجعه نموده و نسبت به اصالح و رفع اشکال احتمالي کارت خود اقدام نمایند.

فراموش  را  خود  ثبت نام  پي گیري  کد  و  پرونده  شماره  که  داوطلباني  مهم:  تذکر 
نماینده  به  فوق،  و ساعت  تاریخ  به  توجه  با  پرونده،  دریافت شماره  براي  نموده اند، 

سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط مراجعه نمایند.  
از  خارج  درحوزه هاي  مذكور  آزمون  در  شركت  متقاضي  داوطلبان   : تبصره 
كشور، بايد به منظور رفع نقص احتمالي كارت شركت در آزمون خود، در تاريخ 
تعيين شده به آدرس محل برگزاري، كه روي كارت آزمون درج گرديده است، 

مراجعه نمايند. 

ج - آدرس باجه رفع نقص كارت:
1- دانشگاه اصفهان : اصفهان، میدان آزادي ، دروازه شیراز، خیابان دانشگاه، 

دِر شمالي دانشگاه ، دفتر ستاد آزمون ها.
2- مؤسسه لغت نامه دهخدا و مركز بين المللي آموزش زبان فارسي: تهران، 
خیابان ولی عصر)عج(، باالتر از پارک وی، بین پسیان و زعفرانیه، پالک 3011.

3- دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد، میدان آزادي، بزرگراه شهید کالنتري، 
مرکز آموزش زبان فارسي به غیرفارسي زبانان، ساختمان شماره یک.

4- دانشگاه شيراز: شیراز ، قم آباد، پردیس بین الملل دانشگاه شیراز، مرکز 
آزفا.

5- دانشگـاه بيـن المللـي امام خمينـي»ره«-قزويـن: قزوین،بلواردانشگاه 
بین المللي امام خمیني)ره(، روبروي بانک ملت- مرکز آموزش زبان فارسي.

کردستان،  دانشگاه  پاسداران،  خیابان  کردستان،  كردستان:  دانشگاه   -6
ساختمان مرکزي دانشگاه.

بابلسر ، خیابان پاسداران، سازمان مرکزي  7- دانشگاه مازندران )بابلسر(: 
دانشگاه مازندران.

همدان، خیابان مهدیه، مرکز آموزش زبان  8- دانشگاه بوعلي سينا همدان: 
فارسي به غیر فارسي زبانان.

در  مذکور  آزمون  در  شرکت  متقاضي  داوطلبان  كشور:  از  خارج  حوزه های   -9
حوزه هاي خارج از کشور، براي رفع نقص احتمالي کارت شرکت در آزمون خود، باید 
در تاریخ تعیین شده، به آدرس محل برگزاري، که روي کارت آزمون درج گردیده 

است، مراجعه نمایند.
ضمناً به اطالع مي رساند که واحد اطالعات و پاسخگویي به سؤاالت در این باره، از 
این تاریخ لغایت ۹۷/10/2۷ در وقت اداري، آماده پاسخگویي به سؤاالت داوطلبان 
است؛ لذا داوطلبان گرامی به منظور پاسخگویي به سؤاالت خود مي توانند به بخش 
 www.sanjesh.org :پاسخگویي اینترنتی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشاني
مراجعه یا با شماره تلفن: 42163- 021 تماس حاصل نموده و از مراجعه حضوری 

خودداري نمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعيه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

تاريخ  برگزاري، نحوه  پرينت كارت  و محل رفع نقص كارت شركت 
در چهارمين آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي )سامفا( 1397 

در داخل كشور و حوزه هاي خارج از كشور



  24 دی ماه 13۹۷    سال بیست و سوم ، شماره 41  


