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 زمان مجدد ثبت نام آزمون  سراسری   98  

از امروز آغاز می شود :

ثبت نام و انتخاب رشته 
پذیرش با سوابق تحصیلی

 آزمون  سراسری   98  

شادمانی اما و اگر ندارد

خواندن ریاضیات، هنر است!

با  عبور از گذرگاه سختی ها 
به موفقیت  می رسیم

10رجب، خجسته زاد روز 

حرضت امام محمد تقی )علیه السالم( 

بر متام مسلامنان تهنیت باد

از روز 20 اسفند )امروز( آغاز می شود :

ثبت نام آزمون زبان 
وزارت بهداشت

زبان  آزمون  دوره  دومین  و  پنجاه  در  ثبت نام 
انگلیسی وزارت بهداشت از 20 اسفند )امروز( 

آغاز می شود. 
در   MHLE بهداشت  وزارت  انگلیسی  زبان  آزمون 

سال 98 در شش نوبت برگزار می شود.
دوره پنجاه و نهم آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت 
در  ثبت نام  و  می شود  برگزار   98 ماه  فروردین   29
و  می شود  آغاز  )امروز(  اسفند  روز 20  از  آزمون،  این 
فروردین  تا 21  اسفند 97  روزهای 20  در  داوطلبان 
98 فرصت دارند با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش 

پزشکی در این آزمون ثبت نام کنند.
الزم به یادآوری است که کارنامه نهایی این آزمون، پس 
از برگزاری آزمون، 8 اردیبهشت ماه 98 منتشر می شود.

همراه با شما تا آزمون  سراسری  )5(
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مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org

حضرت امام محمدتقی )ع( فرمودند:
معاشرت و همنشینی با بی خردان، سبب فساد 
خردمندان،  با  معاشرت  و  اخالق،  تباهی  و 

موجب رشد و کمال اخالق خواهد شد. 

ایمان خود را با صدقه نگاه دارید، و مال هایتان 
را با زکات دادن، و موج های بال را با دعا برانید. 

حضرت امام محمدتقی )ع( فرمودند:
کردن  رها  و  است،  نماز  زینت بخش  فروتنی، 
نیست،  سودمند  آخرت،  و  دنیا  برای  آنچه 

زینت بخش تقوای آدمی است.

1ـ بـــا توجـــه بـــه آنکـــه بـــرای داوطلبـــان آزمون 

سراســـری ســـال 98 با در نظـــر گرفتن نـــوع نظام 

آموزشـــی ]نظـــام آموزشـــی جدیـــد 3-3-6 و نظام 

آموزشـــی ســـالی واحدی )دارنده پیش دانشگاهی( 

و ترمی واحـــدی )دارنده پیش دانشـــگاهی( و نظام 

قدیم[ ســـؤاالت برای هـــر گروه جداگانـــه تهیه و در 

جلســـه آزمـــون تحویل خواهد شـــد، لـــذا ضرورت 

دارد کـــه داوطلبان، ضمن بررســـی نظام آموزشـــی 

خود در تقاضانامـــه ثبت نام، در صورتـــی که در این 

خصوص مرتکب اشـــتباه شـــده اند، در بـــازه زمانی 

19 تا 22 اســـفند ماه، نســـبت به اصالح و ویرایش 

نظـــام آموزشـــی خـــود اقدام کننـــد؛ در غیـــر این 

صـــورت، مســـؤولیت این موضوع بر عهدۀ شـــخص 

بود. خواهد  داوطلـــب 

2ـ ضمنـــًا داوطلبـــان گرامی آزمون سراســـری 98 

می تواننـــد هـــر گونه ســـؤال خـــود را در زمینۀ این 

پایگاه  اینترنتـــی  پاســـخگویی  بخـــش  بـــا  آزمون، 

نشـــانی: بـــه  ســـنجش  ســـازمان   اطالع رســـانی 

 www.sanjesh.org یا با شـــماره  تلفن : 42163 

حضوری  مراجعه  از  و  بگذارنـــد  میان  در   )021 )كد 

کنند. خودداری  ســـازمان  این  به 

آنچه در این چند شـــماره، دربارة آزمون سراســـری 

98 در ایـــن ســـتون بـــه اطـــالع داوطلبـــان ایـــن 

آزمون رســـانده شـــد، برگزیـــده ای از اطالعات مهم 

و ســـودمندی بـــود کـــه قطعًا ایـــن عزیـــزان آنها را 

مالحظه کرده و به کار بســـته اند. بدیهی اســـت که 

ما باز هـــم در ایـــن زمینه، بـــا شـــما در هفته های 

منتهی به زمـــان برگزاری آزمون سراســـری 1398، 

کـــه اواخـــر خـــرداد و اوایل تیر مـــاه ســـال آینده 

گفت. خواهیـــم  ســـخن  بود،  خواهد 

موفق باشید

همراه با شما تا 
آزمون  سراسری  )5(
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22 اسفند:
آخرین مهلت ثبت نام در المپیاد 

دانش آموزی نانو فناوری

در  كه  نانو،  دانش آموزی  المپیاد  در  ثبت نام 
 اردیبهشت ماه سال 98 برگزار می شود، تا 22 اسفند

 ماه جاری ادامه دارد.
المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو، رقابتی است که 
به طور همزمان به صورت تئوری و عملی، که همه مباحث 
برمی گیرد،  در  را  نانو  فناوری  و  علوم  در  مطرح  اصلی 
دانش آموزان را مورد ارزیابی قرار می دهد. تا کنون 9 دوره 

المپیاد دانش آموزی نانو در کشور برگزار شده است.
آزمون  یک  برگزاری  صورت  به  مرحله  دو  در  رقابت  این 
یک  برگزاری  دوم،  مرحله  در  و،  کشور  سطح  در  تئوری 
اردوی علمی برای برگزیدگان مرحله اول برگزار می شود و 
برگزیدگان نهایی، با توجه به آزمون های مرحله دوم معرفی 

خواهند شد.
گفتنی است که شناسایی استعدادهای برتر دانش آموزی، 
کمک به پایدارسازی جریان تربیت نیروی انسانی در زمینه 
فناوری نانو و کمک به پیشتازی جمهوری اسالمی ایران 
در آموزش پایه نانو، از جمله اهداف این رقابت علمی در 

حوزه نانو است.
بار  اولین  برای  امسال  نانو،  دانش آموزی  المپیاد  ضمنًا 
استعدادهای  پرورش  ملی  مرکز  نظارت  و  همکاری  با 

درخشان و دانش پژوهان برگزار می شود.
به  عالقه مند  دانش آموزان  که  است  یادآوری  به  الزم 
شرکت در این رقابت، که تاکنون موفق به ثبت نام در این 
اسفند   22 تا  می توانند  نشده اند،  نانو  المپیاد  از  دوره 
نشانی: به  نانو  باشگاه  ثبت نام  سامانه  به  مراجعه  با   ماه 
 ww.nanoclub.ir نسبت به ثبت نام خود در این دوره 
از المپیاد اقدام کنند. ضمنًا ثبت نام به دو صورت انفرادی 

و گروهی )از سوی نهادهای ترویجی( انجام می شود.
اردیبهشت 1398  نانو،  دانش آموزی  المپیاد  اول  مرحله 
به  صورت همزمان در سراسر کشور و در قالب یک آزمون 
این  انجام می شود و مرحله دوم  با سؤاالت تستی  کتبی 
المپیاد نیز در قالب یک آزمون کتبی، تیرماه 1398 برگزار 
خواهد شد. مرحله سوم این المپیاد نیز با حضور افرادی 
که موفق به کسب حدنصاب نمره مرحله دوم شوند، در 
اول  و رقابتی، در دهه  آموزشی  اردوی علمی،  قالب یک 

شهریور ماه 1398 برگزار خواهد شد.
الزم به یاد آوری است که دانش آموزان پایه های نهم، دهم و 
یازدهم و پیش دانشگاهی، مجاز به شرکت در آزمون مرحله 
مرحله،  این  در  هستند.  نانو  دانش آموزی  المپیاد  اول 

برای  و  است  گزینه ای  چهار  تستی  صورت  به  سؤاالت 
پاسخ های غلط، نمره منفی نیز در نظر گرفته شده است.

آزمون مرحله دوم این المپیاد نیز شامل 20 سؤال تستی و 
4 سؤال تشریحی و در محورهای نانو فیزیک، نانو شیمی، 
محتوای  ضمنًا  است.  شبیه سازی  و  زیست فناوری  نانو 
سؤاالت در این چهار محور را مباحث مبانی نانو، روش های 
سنتز، روش های مشخصه یابی و کاربردهای فناوری نانو 

تشکیل می دهد.
گفتنی است که مرحله عملی المپیاد دانش آموزی علوم 
اردوی  قالب یک  در  تابستان هر سال  در  نانو،  فناوری  و 
عملی ـ آموزشی 10 تا 15 روزه برای برگزیدگان کشوری 
در یک مرکز معتبر علمیـ  پژوهشی برگزار می شود. در این 
فراگیری روش های ساخت  دانش آموزان، ضمن  مرحله، 
کارگاه های  در  شرکت  و  آزمایشگاه  در  مواد  نانو  کاربرد  و 
شبیه سازی نانو، از مراکز فعال کشور در حوزه فناوری نانو 
برای کسب  پایان، دانش آموزان  و در  بازدید می کنند  نیز 
رقابت  به  هم  با  آزمون  یک  در  برنز،  و  نقره  طال،  مدال 

می پردازند.
گفتنی است که آزمون این مرحله، در دو بخش سؤاالت 
کتبی و ارائه دستاوردهای علمی، در قالب مقاله علمی و 
با حضور داوران متخصص علوم و فناوری  ارائه شفاهی، 

نانو برگزار می شود.

جشنواره پایان نامه های برتر قرآنی 
دانشجویان برگزار می شود

برتر  نامه های  پایان  ملی  جشنواره  هجدهمین 
فرهنگی  كل  اداره  سوی  از  دانشجویان،  قرآنی 

وزارت علوم برگزار می شود.
و  دانشگاه ها  در  قرآنی  سازی  فرهنگ  ضرورت  به  نظر 
روش های  بر  مبتنی  محور  قرآن  پژوهش های  تقویت 
هجدهمین  دانشجویان،  میان  در  تحقیق  صحیح 
دانشجویان،  قرآنی  برتر  نامه های  پایان  ملی  جشنواره 
به  نسبت  دانشجویان  تشویق  و  انگیزه  ایجاد  هدف   با 
از سوی  قرآنی،  و  دینی  تحقیقات  در حوزه  نقش آفرینی 
اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می شود.

تاریخ  تا  حداکثر  دانشجویان  اساس،  همین   بر 
نامه های  پایان  دارند  فرصت   1398 اردیبهشت   15
تحصیلی  سال  طی  که  را  دکتری  و  کارشناسی ارشد 
گذشته دفاع شده اند، به دبیرخانه جشنواره مستقر اداره 
الکترونیکی  فایل  قالب  در  علوم،  وزارت  فرهنگی  کل 

ارسال کنند.

رئیس صندوق رفاه وزارت علوم خبر داد:
افزایش كمک رهن خوابگاه دانشجویان 

متأهل در تهران
از  علوم،  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
تهران  در  متأهلی  خوابگاه  رهن  كمک  افزایش 
خبر داد و گفت: بر اساس طرح جدید، كمک رهن 
خوابگاه متأهلی از 15 میلیون تومان به 30 میلیون 

تومان افزایش یافت.
رهن  کمک  افزایش  از  مهر،  یزدان  ذوالفقار  مهندس 

خوابگاه  رهن  کمک  گفت:  و  داد  خبر  متأهلی  خوابگاه 
دانشجویان متأهل در تهران 15 میلیون تومان است، اما 
طریق  از  پی گیری  حال  در  که  جدیدی  طرح  اساس  بر 

دانشگاه هاست به 30 میلیون تومان افزایش می یابد.
وی ادامه داد: با دانشگاه ها مذاکره می کنیم که دانشگاه ها 
رفاه  صندوق  که  را  تومان  میلیون   15 مقدار  همان  نیز 
اختصاص  متأهلی  خوابگاه  رهن  کمک  دانشجویان  به 
با تهران  در  متأهل  دانشجویان  تا  کنند  ارائه   می دهد، 

 30 میلیون تومان بتوانند خانه ای را رهن کنند.
این  افزود:  علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
طرح در برخی از دانشگاه ها در حال اجرایی شدن است.

21 اسفند ماه )فردا(:
آخرین مهلت شركت در جشنواره 

دانشجویی نوآوری در آموزش پزشكی

مهلت ثبت نام اولین جشنواره دانشجویی ایده های 
)فردا(  ماه  اسفند   21 تا  پزشكی،  آموزش  نوآورانه 

تمدید شد.
جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی، به منظور 
آموزشی  نوآورانه  ایده های  از  و حمایت  تقدیر  شناسایی، 
دانشجویان، و همچنین ایجاد فضای شور و نشاط و رقابت 
سالم در جهت افزایش مشارکت دانشجویان علوم پزشکی 

در حیطه توسعه و نوآوری آموزش برگزار می شود.
این جشنواره، پس از آغاز به کار رسمی کمیته دانشجویی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت، 

در پاییز سال 1397 آغاز به کار کرده است.
با  همزمان  جشنواره،  این  که  است  یادآوری  به  الزم 
برگزار  پزشکی  علوم  آموزش  کشوری  همایش  بیستمین 

خواهد شد.
 محورهای جشنواره، شامل برنامه ریزی درسی، یادگیری
 یاددهی، ارزشیابی آموزشی، مشاوره و حمایت دانشجویی،

سایر  و  آموزشی  رهبری  و  مدیریت  مجازی،  آموزش 
موضوعات مرتبط با آموزش علوم پزشکی است.

)فردا(  ماه  اسفند   21 تا  عالقه مندان  که  است  گفتنی 
مهلت دارند ایده های خود را به دبیرخانه اولین جشنواره 

نوآوری در آموزش پزشکی ارسال کنند.
گفتنی است که اولین جشنواره نوآوری در آموزش پزشکی 
11 تا 13 اردیبهشت ماه 98 از سوی کمیته دانشجویی 
برگزار  پزشکی  علوم  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز 

می شود.
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آموزان  دانش  بیشتر  برای  حداقل  است؛  سخت 
سخت است كه یک سال از تفریحات خود بزنند، 
باشند،  داشته  سختی  و  سفت  زمانی  مدیریت 
عالوه بر درس های سال آخر، درس های سال های 
گذشته را نیز دوره كنند و خود را برای یک آزمون 
بر  در  را  مهم  دروس  تمام  كه  هم،  جامع  تستی 
می گیرد، آماده سازند؛ اما باید پذیرفت كه انسان 
پذیرش  آماده  و  آبدیده  سختی ها  با  مواجهه  در 

مسؤولیت های مهم می شود. 
دانشمندان،  تمام  كه  گفت  می توان  جرأت  به 
گذرگاه  از  عبور  با  ورزشكاران،  و  هنرمندان 
مشكالت،  تحمل  و  نامالیمت ها  و  سختی ها 

توماس  قول  به   . برسند  موفقیت  به  توانسته اند 
»موفقیت،  جهان،  مخترع   بزرگترین  ادیسون، 
یک درصد نبوغ و  99 درصد عرق ریختن است.«

و  پی گیر  تالشی  از  داستان  چند  نوشته،  این  در 
پیروزی  به  رسیدن  برای  شكست   از  نترسیدن 
را می خوانید. باشد كه شما نیز در راه رسیدن به 
از سختی ها  و  بروید  نامالیمات  به جنگ  مقصود، 

نهراسید و در نهایت پیروز و سربلند باشید.
وقتی نقطه ضعف، عامل موفقیت می شود!  

یک  دلیل  به  چپش  دست  که  ساله  ده  کودکی 
تعلیم فنون  برای  بود،  شده  قطع  بازو  حادثه رانندگی از 

رزمی جودو به یک استاد سپرده شد.

یک  فرزندش  از  استاد  که  داشت  پدر کودک اصرار 
قهرمان جودو بسازد !

سال  یک  که  داد  پدر کودک قول  به  و  پذیرفت  استاد   
بعد، می تواند فرزندش را در مقام قهرمانی کل باشگاه ها 
سازی  بدن  روی  فقط  استاد  طول شش ماه،  در  ببیند! 
کودک کار کرد و، در عرض این شش ماه، حتی یک فن 

جودو را هم به او تعلیم نداد.
مسابقات  بعد،  ماه  یک  که  رسید  خبر  ماه  شش  از  بعد 
محلی در شهر برگزار می شود. استاد به کودک ده ساله 
مسابقات  برگزاری  زمان  تا  و  داد  آموزش  فن  یک  فقط 
روی آن تک فن کار کرد. سرانجام مسابقات برگزار شد و 
کودک توانست در میان اعجاب همگان، با آن تک فن، 

همه حریفان خود را شکست دهد!
بین  مسابقات  در  توانست  کودک  بعد،  ماه  سه 
باشگاه ها نیز با استفاده از همان تک فن برنده شود. 
به  گشت  باز  راه  در  رسید،  پایان  به  مسابقات  وقتی 

منزل، کودک از استاد راز پیروزی اش را پرسید. 
اول  بود:  چیز  سه  تو  پیروزی  دلیل  گفت:  استاد 
بودی. دوم  به خوبی مسلط  اینکه  به همان یک فن 
اینکه تنها امیدت همان یک فن بود، و سومین دلیل 
برای  شده  شناخته  راه  تنها  که  است  این  تو  پیروزی 
با این فن، گرفتن دست چپ حریف است که  مقابله 

تو چنین دستی نداری !
 

توانمندی هایت را بشناس و به آنها ایمان داشته 
باش 

سرهنگ ساندرس، یک روز در منزل نشسته بود که  
یک  برایم  ماه  این   ! بزرگ  بابا  گفت:  و  آمد  نوه اش 

دوچرخه می خری؟
گفت:  میداشت،  دوست  خیلی  را  نوهاش  که  او، 

حتمًا عزیزم!

با عبور از گذرگاه سختی ها 
به موفقیت می رسیم
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اما وقتی که حساب کرد، دید با ماهی 500 دالر حقوق 
از  و  می ماند  هم  خانه  مخارج  در  حتی  بازنشستگی، 

عهده چنین هزینه هایی برنمی آید.
موفقیت  های   راه  درباره  کتابی  که   گرفت  تصمیم  وی 
بخواند. در یکی از بندهای کتاب نوشته بود: توانمندی های 

خودتان را روی کاغذ بنویسید.
پس شروع کرد به نوشتن توانمندی هایش روی کاغذ. 

 ! بزرگ  بابا  پرسید:  و  آمد  سراغش  به  نوه اش  دیگر  بار 
داری چه کار می کنی؟

پدر بزرگ گفت: دارم کارهایی را که بلدم، مینویسم.
پسرک گفت: بابا بزرگ! بنویس که مرغهای خوشمزه ای 

د رست میکنی!
درست  را  پودرهایی  پیرمرد  بود.  درست  حرف  این 
شگفت  مرغها  مزه  می زد،  مرغها  به  وقتی  که  میکرد 

انگیز میشد. او راهش را پیدا کرد. 
اما  برد؛  رستوران  اولین  نزد  فروش  برای  را  مرغ  پودر 
پاسخ  او  به  رستوران  دومین  نکرد،  قبول  آنجا  صاحب 
»نه« داد، سومین رستوران نیز به او پاسخ »نه« داد. او به 
623 رستوران مراجعه کرد و ششصد و بیست و چهارمین 
 . استفاده کند  او   پودر مرغ  از  که  رستوران حاضر شد 
امروزهKFC   در 124 کشور دنیا نمایندگی دارد و اگر 
در آمریکا کسی بخواهد عکس سرهنگ ساندرس و پودر 
مرغ کنتاکی را جلوی درِ رستورانش بزند، باید 50 هزار 

دالر پرداخت کند !
 

بودن آرزوهایت  از محال  ناشنوا باش، وقتی همه 
سخن می گویند

چند قورباغه از جنگلی عبور می کردند که ناگهان دو تا از 
آنها به داخل گودال عمیقی افتادند. بقیه قورباغه ها در 
کنار گودال جمع شدند و، وقتی دیدند که گودال چقدر 
چاره ای  که  گفتند  دیگر  قورباغه  دو  به  است،  عمیق 
این  قورباغه،  دو  مرد.  خواهید  زودی  به  شما  نیست؛ 
حرف ها را نادیده گرفتند و با تمام توانشان کوشیدند که 
از گودال بیرون بپرند؛ اما قورباغه های دیگر دائمًا به آنها 
می گفتند که دست از تالش بردارید؛ زیرا شما خواهید 
مرد. باالخره یکی از دو قورباغه، دست از تالش برداشت 

و بی درنگ به داخل گودال پرتاب شد و مرد. 
آمدن  بیرون  برای  توانش  حداکثر  با  دیگر  قورباغه  اما 

می زدند  فریاد  قورباغه ها  بقیه  می کرد.  تالش  گودال  از 
تالش  بیشتری  توان  با  او  اما  بردار؛  تالش  از  دست  که 

می کرد و باالخره از گودال خارج شد.  
وقتی از گودال بیرون آمد، بقیه قورباغه ها از او پرسیدند: 
مگر تو حرف های ما را نشنیدی؟ معلوم شد که قورباغه 
می کرده  فکر  مدت  این  تمام  او  واقع،  در  ناشنواست؛ 

است که دیگران او را تشویق می کنند !
 
 

یا با تالش پرواز كن یا همچون كرم بخز !
مردی یك پیله پروانه پیدا کرد و آن را با خود به خانه برد. 
یك روز سوراخ کوچکی در آن پیله ظاهر گشت. مرد که 
این صحنه را دید، به تماشای منظره نشست. ساعت ها 
تقالی  و  کوشش  با  توانست  پروانه  آن  تا  کشید  طول 
فراوان، قسمتی از بدن خود را از آن سوراخ کوچك بیرون 
هیچ  پروانه  آن  که  رسید  نظر  به  مدتی  از  پس  بکشد. 
حرکتی نمی کند و دیگر نمی تواند خود را بیرون بکشد؛ 

بنابراین، مرد تصمیم گرفت که به پروانه کمك کند!
او یك قیچی برداشت و با دقت بسیار، کمی آن سوراخ را 
بزرگتر کرد. بعد از انجام این کار، پروانه به راحتی بیرون 
پروانه  به نظر می رسید: بدن  اما چیزهایی عجیب  آمد؛ 
همچنان  مرد  بود.  چروکیده  بال هایش  و  بود  کرده  ورم 
پروانه بزرگ و  منتظر ماند. او انتظار داشت که بال های 
پهن شود تا بتواند این بدن چاق را در پرواز تحمل کند؛ 
اما چنین اتفاقی نیفتاد؛ در حقیقت، پروانه مابقی عمر 
خود را به خزیدن به اطراف با بال های چروکیده و تن ورم 

کرده گذراند و هرگز نتوانست پرواز کند.
آنچه این مرد با شتاب و مهربانی خود انجام داد، سبب 
وجود  پیله  در  که  کوچکی  سوراخ  بود.  اتفاق  این  بروز 
این تقال  باید  پروانه  بود.  داشت حکمت خداوند متعال 
را انجام می داد تا مایع موجود در بدن او وارد بال هایش 

شود تا بال هایش شکل الزم را برای پرواز بگیرند.
مقداری  تحمل  و  کوشش  و  تالش  مواقع،  از  بعضی 
نیاز  به آن  سختی، همان چیزی است که ما در زندگی 
بدون  که  ما می داد  به  را  این قدرت  اگر خداوند  داریم. 
هیچ مانعی به اهداف خود برسیم، آن گاه چنین قدرتی 

که اکنون داریم، نداشتیم.
 

 بهترین اثر هستی باش 
چه  درباره   ! بزرگ  پدر  پرسید:  بزرگش  پدر  از  پسرک 

می نویسی؟
پدر بزرگ پاسخ داد: درباره تو پسرم؛ اما مهم تر از آن چه 
می نویسم، مدادی است که با آن می نویسم. می خواهم 

وقتی بزرگ شدی، تو هم مثل این مداد بشوی! 
آن  و چیز خاصی در  نگاه کرد  به مداد  تعجب  با  پسرک 
ندید و گفت: اما این هم مثل بقیه مداد هایی است که 

دیده ام !
پدر بزرگ گفت: بستگی دارد که چطور به آن نگاه کنی. 
در این مداد پنج صفت هست که اگر به دستشان بیاوری 

برای تمام عمرت با دنیا به آرامش می رسی. 
 

صفت اول: می توانی کارهای بزرگ کنی؛ اما هرگز نباید 
تو  حرکت  هر  دارد که  وجود  دستی  کنی که  فراموش 
را هدایت می کند. اسم این دست، خداست. او همیشه 

باید تو را در مسیر اراده اش حرکت دهد.
دست  می نویسی  که  آنچه  از  گاهی  باید  دوم:  صفت 
کار  این  انجام  کنی.  استفاده  تراش  مداد  از  و  بکشی 
کار،  آخر  اما  بکشد؛  رنج  کمی  که مداد  می شود  باعث 
نوکش تیزتر می شود و اثری که از خود به جا می گذارد، 
باید  که  بدان  پس  بود؛  خواهد  باریک تر  و  ظریف تر 
رنج هایی را تحمل کنی؛ چرا که این رنج ها باعث می شود 

تا انسان بهتری شوی.
صفت سوم: مداد همیشه اجازه می دهد که برای پاک 
از پاک کن استفاده کنیم. بدان که  کردن یک اشتباه، 
برای  واقع،  نیست؛ در  کار بدی  تصحیح یک کار خطا، 

اینکه خودت را در مسیر درست نگه داری، الزم  است.
صفت چهارم: چوب یا شکل خارجی مداد، مهم نیست، 
است؛ پس  چوب  داخل  که  دارد  اهمیت  زغالی  بلکه 

همیشه مراقب باش که در درونت چه خبر است.
جا  به  خود  از  اثری  همیشه  پنجم: مداد  صفت 
بدان هر کار که در زندگی ات می کنی،  می گذارد؛ پس 
کن نسبت  سعی  بنابراین،  می گذارد؛  جا  تو به  از  رّدی 
چه  که  بدانی  و  باشی  هشیار  می کنی،  که  کاری  هر  به 

می کنی. 
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ــه  ــوط ب ــج مرب ــوص نتای ــؤال در خص ــه س ــر گون ــری ه ــرای پی گی ــی ب ــان گرام داوطلب
ــد: ــدام نماین ــل اق ــای ذی ــه روش ه ــد ب ــالمی می توانن ــگاه آزاد اس ــته های دانش رش

1- طــرح  ســؤال بــه صــورت اینترنتــی بــا مراجعــه بــه بخــش »پاســخگویی به ســؤاالت« 
 منــدرج در ســایت مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد اســالمی بــه نشــانی :

www. azmoon.org 
2- تمــاس تلفنــی بــا ســتاد پاســخگویی تلفنــی مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد 

اســالمی بــا شــماره: 4743 - 021.
 3- مراجعــه حضــوری بــه ســتاد پاســخگویی مرکــز ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد 
ــازمان  ــمال(، س ــتاری )ش ــهید س ــان ش ــای اتوب ــران، انته ــانی: ته ــه نش ــالمی ب اس

مرکــزی دانشــگاه آزاد اســالمی.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

نحوه پی گیری هر گونه سؤال در خصوص نتایج دانشگاه آزاد اسالمی

بدین وسیله به اطالع كلیه داوطلبان متقاضی شركت در آزمون زبان انگلیسی 
پیشرفته می رساند: 

روز  صبح  پیشرفته،  انگلیسی  زبان  آزمون  دوره  ششمین  و  سی  و  صد   -1
پنجشنبه مورخ 97/12/23 در شهر تهران برگزار خواهد شد. برگ راهنما 
پایگاه  روی   97/12/21 سه شنبه  روز  از  آزمون،  این  در  شركت  كارت  و 
 www.sanjesh.org :اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس 
قرار می گیرد تا داوطلبان بتوانند با وارد كردن اطالعات خود شامل: شماره 
پرونده، نام و نام  خانوادگی، سال تولد و شماره ملی نسبت به پرینت آن اقدام 
نمایند. بدیهی است كه هر داوطلب برای شركت در جلسه آزمون باید، عالوه 
یا اصل گذرنامه  بر پرینت كارت شركت در جلسه آزمون، اصل كارت ملی 
خود را ارائه نماید. آدرس محل برگزاری آزمون، روی كارت شركت در آزمون 

داوطلبان درج گردیده است.
کارت  در  اشکالی  گونه  هر  آزمون  در  شرکت  متقاضی  داوطلبان  چنانچه  توضیح: 
ورودی خود مشاهده نمودند، می توانند در روز چهارشنبه مورخ 97/12/22 صبح از 
ساعت 8:00 تا 12:00 و بعد از ظهر از ساعت 14:00 تا 17:00 با در دست داشتن 

کارت شناسایی معتبر و دو قطعه عکس به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع 
نقص مراجعه نموده و نسبت به اصالح و رفع اشکال احتمالی کارت خود اقدام نمایند.

فراموش  را  خود  ثبت نام  پی گیری  کد  و  پرونده  شماره  که  داوطلبانی  مهم:  تذكر 
به  با مراجعه به سایت سازمان سنجش و ورود  نموده اند، برای دریافت شماره پرونده 

سیستم پاسخگویی اقدام نمایند و به هیچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننمایند. 

2- آدرس باجه رفع نقص كارت:

- دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره: تهران: خیابان انقالب، میدان 
فردوسی، كوچه شاهرود، دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره.

تا  باره،  این  ضمنًا به اطالع می رساند که واحد اطالعات و پاسخگویی به سؤاالت در 
لذا  به سؤاالت داوطلبان است؛  پاسخگویی  آماده  اداری  تاریخ 97/12/22 در وقت 
داوطلبان گرامی به منظور پاسخگویی به سؤاالت خود می توانند به بخش پاسخگویی 
 www.sanjesh.org نشانی:  به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سایت  اینترنتی 
42163- 021 تماس حاصل نموده و از مراجعه حضوری  یا با شماره تلفن:  مراجعه 
خودداری نمایند.              روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

تاریخ  و نحوه  پرینت كارت  صد و سی وششمین دوره 
 )Tolimo:E-A2019( آزمون زبان انگلیسی پیشرفته

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

فهرست بخشی از منابع آزمون سراسری 1398  
گروه آزمایشی هنر )نظام 3-3-3-3(

بـه اطالع داوطلبـان گروه آزمایشـی هنر در آزمون سراسـری سـال 1398 
می رسـاند كـه بخشـی از سـؤال های تخصصـی گـروه آزمایشـی هنـر از 
كتاب های: مبانـی هنرهای تجسـمی )کـد: 210639(، طراحی1 )کـد: 210638(، 
طراحـی2 )کـد: 211644(، آشــنایی بـا بنــاهای تــاریخی )کـد: 210628(، خط در 
گرافیـك )کـد: 212621(، ترسـیم فنی و نقشه کشـی )کد: 210626(، کارگاه نقاشـی 
)کـد: 211648(، عکاسـی1 )کـد: 210644(، عکاسـی2 )کـد: 211618( طراحـی 
 ،)359/77 )کـد:  سـنتی1  نقـوش  طراحـی  کارگاه   ،)494/8 )کـد:  لبـاس  و   انـدام 
  حجم سـازی1 )کـد: 212638(، آشـنایی بـا صنایـع دسـتی ایـران1 )کـد: 359/30(، 
سـازهای  شـناخت   ،)210659 )کـد:  ایرانـی  موسـیقی  سـاختار  و  نظـری  مبانـی 

شـناخت   ،)210660 )کـد:  ارشـه ای(  زهـی  )سـازهای  سـمفونیک1  ارکسـتر 
 )211664 )کـد:  ضربـی(  و  بـادی  )سـازهای  سـمفونیک2  ارکسـتر  سـازهای 
 ،)210627 )کـد:  مصالـح  و  مـواد  شـناخت   )210658 )کـد:  ایرانـی  سازشناسـی 
ماکت شناسـی و  حجم شناسـی   ،)212664 )کـد:  نقشه کشـی  در  رایانـه   کاربـرد 
 )کـد: 212627(، پایـه و اصـول صفحه آرایـی )کـد: 212620(، مبانـی تصویرسـازی
)کـد: 212619(، اصـول و مبانـی طراحـی صحنـه )کـد: 211624(، اصـول و مبانـی 

ماسـک و گریـم )کـد: 212625(، طراحـی خواهـد شـد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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بدین وسیله به اطالع کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1398 می رساند که ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در آزمون مذکور، 
از طریق پایگاه اطالع رسانی این سازمان از تاریخ 1398/02/10 آغاز می شود و در تاریخ 1398/02/16 پایان می پذیرد. عناوین رشته های امتحانی پذیرش با آزمون 
و رشته های تحصیلی پذیرش صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی )با معدل کل کاردانی( در آزمون فوق، به شرح جدول ذیل است و الزم به توضیح است که آزمون رشته هایی که 

پذیرش آنها »با آزمون« صورت می گیرد، در روز جمعه مورخ 1398/5/11 برگزار خواهد شد.

طبق جدول فوق، در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1398 پذیرش دانشجو در 16 رشته امتحانی از طریق برگزاری آزمون و در 50 رشته تحصیلی صرفًا 
بر اساس سوابق تحصیلی )با معدل كل دوره كاردانی و بدون آزمون( صورت می پذیرد.  

پایگاه  با شروع ثبت نام، در  انتخاب رشته های تحصیلی، که حاوی اطالعات و شرایط و ضوابط پذیرش در دروه های مذکور است، هم زمان  و  ضمنًا دفترچه  راهنمای ثبت نام 
اطالع رسانی این سازمان در دسترس خواهد بود.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

تاریخ ثبت نام و برگزاری
 آزمون كاردانی به كارشناسی ناپیوسته سال 1398
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روز  چند  تا  و  می کشد  را  خود  آخر  نفس های  زمستان 
از  و شکوفایی،  و رشد  زیبای حیات  با حس  بهار  دیگر، 
راه می رسد؛ بهاری که آغازگر حس شادمانی است؛ آن 
شادمانی که در بطن طبیعت با رویش گل ها، نغمه سرایی 
پرندگان، جوانه زدن درخت ها و طبیعتی سرشار از رنگ 

و بو حس می شود. 
فرد  هر  از  بیش  شاید  کنکور  داوطلبان  میان،  این  در 
بگویید  شاید  باشند.  شادمانی  به  نیازمند  دیگری 
کنکوری و شادمانی؟! اما باید بدانید که شادمانی، یک 
نیاز حیاتی است و واقعیت این است که همۀ ما دوست 
داریم که شاد باشیم؛ حتی اگر به ظاهر، آن را نپذیریم؛ 
هدف  تحصیلی،  موفقیت  دربارۀ  رؤیاهایمان  واقع،  در 
زندگی و ... فقط به این دلیل است که اعتقاد داریم این 
کرد؛  خواهند  شادتر  را  ما  آنها،  به  دست یابی  و  رؤیاها 
ضمن آنکه افراد شاد با استعدادتر و در کارشان خاّلق تر 
توان بیشتری  و  با سختی ها تاب  هستند و در رویارویی 
دارند؛ همچنان که سیستم بدنی این افراد، قوی تر است 

و از نظر جسمانی، سالم تر هستند.
از  زیادی  بخش  شاد،  افراد  که  گفت  می توان  کل،  در 
وقتشان را به برقراری روابط با خانواده و دوستان و لذت 
بردن از رابطه با آنها اختصاص می دهند. آنها به راحتی به 
خاطر تمام داشته هایشان از پروردگار قدردانی می کنند، 
اغلب در کمک کردن به اطرافیان، پیش قدم می شوند، 
در تصور آینده، خوش بینی را پیشه می کنند، لذت های 
حال  زمان  در  که  می کوشند  و  می کنند  درک  را  زندگی 
آنهاست،  روزانۀ  یا  هفتگی  عادت  ورزش،  کنند،  زندگی 
و می کوشند که در رویارویی با چالش ها استوار باشند، 
می توانیم  چگونه  که  می دانیم  ما  از  کمی  عدۀ  تنها  اما 

شادتر باشیم. 
یکی از بزرگترین موانع در رسیدن به شادمانی این است 
که بیشتر باورهای ما دربارۀ آنچه شادمانی مان را به دنبال 

باید  دارد، اشتباه است. ما تصور می کنیم که شادمانی 
پیدا شود و شادمانی به تغییر شرایطمان بستگی دارد.

ما تصور می کنیم که شادمانی، جایی دور از دسترس ما 
قرار دارد و ما، به شرطی که همه چیز خوب پیش برود، 
اگر  برای مثال،  برسانیم؛  به آن مکان  را  می توانیم خود 
رتبۀ خوبی داشته باشم، اگر دانشگاه خوبی قبول شوم، 

اگر شغل خوبی داشته باشم و ....
باید بگوییم که وقتتان را با انتظار کشیدن هدر ندهید. 
اگر امروز شاد نیستید باید کنترل امور را در دست گیرید 
را  شادتر  فردایی  بتوانید  تا  شوید  عمل  وارد  خودتان  و 
ما  دسترس  از  دور  جایی  شادمانی  بسازید.  خود  برای 
نیست، بلکه در درون ماست. شادی، طرز فکر ما نسبت 
به خود و جهان پیرامونمان است؛ پس اگر می خواهید 
طرز  و  انتخاب  را  تغییر  کنید،  تجربه  را  شاد  فرداهایی 

فکرتان را مدیریت کنید. 
آن  گفتیم،  این  از  پیش  که  طور  همان  دیگر،  اشتباه  باور 
است که شادمانی به تغییر شرایطمان بستگی دارد؛ یعنی 
معتقدیم که: »من انسان شادتری می شوم اگر .... « حقیقت 
این است که عوامل شادی ما، همواره همراه ماست و این 
اینکه ما  ببریم.  به نفع خود بهره  از آن  باید  ما هستیم که 
صرفًا به یک هدف کوتاه مدت برسیم، موجب خواهد شد 

که تنها شادمانی زودگذری را تجربه کنیم.
چگونه خود را شاد كنیم؟

هر یک از ما، نیازها، عالیق، ارزش ها، امکانات و تمایالت 
خاص خود را داریم که باعث می شود به شیوه ای خاص 

شاد شویم. 
سرچشمۀ  با  متناسب  باید  شادی،  شیوه  کل،  در 
ناراحتی، نقاط قوت فرد و سبک زندگی وی باشد؛ چون 
و  است  متعدد  بسیار  افراد،  قوت  نقاط  و  ناراحتی  علل 
داشته  تناسب  فرد  زندگی  شیوۀ  با  باید  شادی  راهکار 

باشد. 

با  که  می کنیم  پیشنهاد  را  شاد  فعالیت  چند  اینجا  در 
توجه به شرایطتان، یک یا چند تا از آنها را انتخاب کنید 
نتایج قابل توجه آن  تا شاهد  انجام دهید  و برای مدتی 

باشید.
* ابراز قدردانی: نعمت ها و داشته هایتان را بشمارید یا 
قدردانی و سپاستان را به یک یا چند نفری که تا کنون به 

خوبی از آنان تشکر نکرده اید، اظهار کنید. 
بهترین  دربارۀ  دفترچه ای،  در  خوش بینی:  تمرین   *
مطلبی  بخورد،  رقم  برایتان  است  ممکن  که  آینده ای 
اتفاق را در  یا بکوشید که جنبه های مثبت هر  بنویسید 

آن یادداشت کنید. 
بخشودن  برای  دفترچه ای،  در  بخشایش:  تمرین   *
کسی که به شما آسیب رسانده یا در حقتان بدی کرده 
است، چند جمله بنویسید و خود را از خشم خالی کنید. 
خوب است که بعد از نوشتن این چند جمله، آن صفحه 
را پاره کنید و به دور بریزید و آن را از صفحۀ ذهنتان نیز 

پاک کنید.
را  معنادار  و  مهم  هدف  دو  یا  یک  اهداف:  به  تعهد   *
کردن  دنبال  صرف  را  انرژی تان  و  وقت  و  کنید  انتخاب 

آنها کنید. 
و  نوشتن  تفکر،  طریق  از  زندگی:  لذت های  درک   *
گذرای  خوشی های  و  لذت ها  به  دیگران،  با  نظر  تبادل 

زندگی به دقت توجه کنید و از آنها لذت ببرید. 
و  مذهبی  مراسم  در  مذهبی:  مراسم  در  شركت   *
برای  را  مناسبی  وقت  و  شوید  حاضر  بیشتر  مساجد، 

نیایش با پروردگارتان انتخاب کنید. 
* تمرین مهربانی: در حق دیگران، خواه دوست، خواه 
بیگانه، خواه مستقیم، خواه غیرمستقیم، خواه اتفاقی و 

خواه برنامه ریزی شده، خوبی کنید. 
جسمانی،  فعالیت های  انجام  به  جسم:  از  مراقبت   *

تمرکز و خندیدن، متعهد شوید. 

شادمانی اما و اگر ندارد
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 1398 سال  سراسری  آزمون  در  هنر  آزمایشی  گروه  داوطلبان  اطالع  به 
می رساند كه بخشی از سؤال های تخصصی گروه آزمایشی هنر از كتاب های: 
)کد:   1 تاریخ  در  هنر  سیر   ،)594/1 )کد:  هنر2  کارگاه   ،)594 )کد:  هنر1  کارگاه 
594/3(، سیر هنر در تاریخ 2 )کد: 594/8(، انسان، فضا، طراحی )کد: 594/7(، 
تجسمی  هنرهای  مبانی   ،)594/6 )کد:  ایران  فرهنگی  و  هنری  میراث  با   آشنایی 
با  آشـنایی  )کد: 358/21(، طراحی1 )کد: 359/92(، طراحی2 )کد: 489/9(، 

 بنـاهای تـاریخی )کد: 492/6(، خط در گرافیك )کد: 491/6(، ترسیم فنی و نقشه کشی 
)کد: 359/78(، کارگاه نقاشی )کد: 496/3(، عکاسی1 )کد: 358/15 و 497/6(، 
طراحی اندام و لباس )کد: 494/8(، کارگاه طراحی نقوش سنتی )کد: 359/77(، 
و   )359/30 )کد:  ایران1  دستی  صنایع  با  آشنایی   ،)450/3 )کد:   حجم سازی1 

مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی )کد: 331(، طراحی خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان  سنجش  آموزش  كشور درباره :

فهرست بخشی از منابع آزمون سراسری 1398 گروه آزمایشی هنر)نظام قدیم(

به  بدین وسیله    97/12/06 و   97/12/02  ،97/11/24 مورخ  اطالعیه های  پیرو 
 اطالع  کلیه داوطلبان متقاضی  ثبت  نام  و شرکت  در آزمون  سراسری  سال 1398 برای  
نیمه حضوری،  )شبانه (،  دوم  نوبت  روزانه،  دوره های   آزمون  با  رشته های  در  پذیرش 
پیام نور،  دانشگاه   عالی،  آموزش   مؤسسات   و  دانشگاه ها  خودگردان  پردیس  مجازی، 
با  رشته های  در  تحصیل  متقاضیان  همچنین  و  غیرانتفاعی   عالی   آموزش   مؤسسات  
97/11/24 لغایت  آزمون دانشگاه آزاد اسالمی، که در مهلت تعیین شده )از تاریخ 
دیگر  دلیل  هر  به  یا  نگردیده  تحصیلی  سوابق  کد  دریافت  به  موفق   )97/12/06
مهلت  که  می رساند  نمایند،  اقدام  مذکور  آزمون  در  ثبت نام  به  نسبت  نتوانسته اند 
تا روز  از روز یكشنبه مورخ 1397/12/19  آزمون  مذکور،  مجدد برای ثبت نام  در 
چهارشنبه مورخ 1397/12/22 در نظر گرفته شده است که داوطلبان می توانند 

منحصرًا از طریق پایگاه اطالع رسانی این سازمان دراین خصوص اقدام نمایند.
لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق 
دفترچه راهنما )دفترچه راهنما از طریق سایت سازمان قابل دسترسی است( و فراهم 
پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش   به  نیاز ثبت نام،  نمودن مدارك و اطالعات مورد 
آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام در آزمون 

مذکور اقدام نمایند.
می توانند،  نموده اند،  اقدام  ثبت نام  به  نسبت  قباًل  که  داوطلبانی  از  دسته  آن  ضمنًا 

در صورت تمایل، تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامی خود 
اقدام نمایند.

تذكر بسیار مهم:
با توجه به اینکه برای داوطلبان آزمون سراسری سال 1398 با در نظر گرفتن نوع نظام 
آموزشی به شرح ذیل، دو نوع سؤال متفاوت تهیه و در جلسه آزمون تحویل خواهد شد:

1- برای داوطلبان نظام آموزشی جدید 3-3-6 )دانش آموزان فعلی نظام جدید پایه 
دوازدهم( یک نوع سوال.

)دارنده  واحدی  ترمی  و  پیش دانشگاهی(  )دارنده  واحدی  سالی  آموزشی  نظام   -2
پیش دانشگاهی( و نظام قدیم، یک نوع سوال.

لذا داوطلبان ضرورت دارد که ضمن بررسی نظام آموزشی خود در تقاضانامه ثبت نام، 
در صورتی که در این خصوص مرتکب اشتباه شده اند، در بازه زمانی فوق، نسبت به 
اصالح و ویرایش نظام آموزشی خود اقدام نمایند؛ در غیر این صورت، مسؤولیت این 

موضوع به عهده شخص داوطلب خواهد بود.
ضمنًا داوطلبان گرامی می توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگویی اینترنتی پایگاه 
تلفن های :  شماره   با  یا   www.sanjesh.org نشانی:  به  سازمان  اطالع رسانی 
در میان بگذارند و از مراجعه حضوری به این سازمان خودداری  42163 )كد 021( 
فرمایند.           روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه  سازمان  سنجش  آموزش  كشور درخصوص :

 اعالم زمان مجدد برای ثبت نام داوطلبان 
متقاضی شركت درآزمون  سراسری  سال  1398 

دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالی 
و همچنین دانشگاه آزاد اسالمی 
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در این مقاله قصد داریم تا از گروه آزمایشی علوم ریاضی 
و فنی و درس ریاضی، یعنی مهم ترین درس این گروه، 
صحبت کنیم. درس ریاضی در این گروه، مباحث بسیار 
گسترده و مهمی را شامل می شود که بیشترین ضریب را 
در آزمون سراسری دارد و در باال و پایین شدن تراز نمره 
تنوع  زیاد،  بسیار  حجم  است.  مؤثر  خیلی  داوطلبان، 
درس ریاضی و ضریب باالی آن برای این گروه آزمایشی، 
از عواملی هستند که باعث می شود تا داوطلبان در این 
درس با رقابت سختی مواجه شوند؛ به عالوه باید بدانید 
کنکور  سد  از  هم  ریاضی  به  توجه  بدون  اگر  حتی  که 
بگذرید، در بسیاری از رشته ها، چند واحد ریاضی وجود 
در  بودن  ضعیف  خاطر  به  شما  که  است  ممکن  و  دارد 
این درس، در دانشگاه با مشکالت زیادی روبرو شوید؛ 
ریاضی  علوم  آزمایشی  گروه  عزیز  داوطلبان  از  اگر  پس 
این درس  از مباحث  و در مطالعه برخی  و فنی هستید 
را به خوبی  این مقاله  یا همه آن مباحث، مشکل دارید 
مطالعه کنید تا بتوانید به آسانی از پِس ریاضی در آزمون 
این  مطالعه  هنر  و  برآیید  آزمایشی  گروه  این  سراسری 
اصل  سه  مبنای  بر  باید  را  ریاضی  بگیرید  فرا  را  درس 
یادگیری، تمرین و مرور قرار دهیم که در ادامه به هر یك 

از این موارد می پردازیم:
1ـ یادگیری

می توان  که  است  یادگیری  مطالعه،  از  مرحله  اولین 
را درست  ریاضی  تا  زیرا  آن است؛  گفت مهم ترین اصل 
و مفهومی یاد نگیریم، نمی توانیم به سؤاالت این درس 
به خوبی پاسخ دهیم؛ پس باید از تمام ابزارهای موجود 
این  یادگیری  ابزارهای  کنیم.  استفاده  یادگیری  برای 
شما  درسی.  کتاب  و  جزوه  کالس،  از:  عبارتند  درس 
دبیر  از  را  درس  دقت  به  کالس  در  باید  عزیز  داوطلب 
بیاموزید و سپس در همان روز، مبحث تدریس شده را از 
جزوه مطالعه کرده و مثال ها را مجددًا حل کنید. هیچ گاه 
فراموش  را  آنها  زودی  به  زیرا  نکنید؛  حفظ  را  فرمول ها 
می کنید؛ تازه اگر هم فراموش نکنید، نمی توانید در حل 
حفظ  را  آنها  فقط  چون  کنید؛  استفاده  آنها  از  تست ها 
از  بعد  دارند.  کاربرد  کجا  در  که  نمی دانید  و  کرده اید 
خواندن جزوه، نوبت به مطالعه  کتاب درسی می رسد که 
باید خط به خط آن را بخوانید و تمام مثال ها و تمرین های 
حل شده و حل نشده آن را حل کنید. حتمًا توجه داشته 
باشید که تعدادی از تست های آزمون سراسری، عینًا از 
می شود.  مطرح  درس  متن  نکات  و  تمرین ها  مثال ها، 

نکات،  گرفتن  یاد  تنها  ریاضی،  سؤاالت  حل  برای 
بر  عالوه  باید،  بلکه  نیست،  کافی  فرمول ها  و  قضیه ها 
یادگیری و فهمیدن، آنها را نیز به خاطر بسپارید؛ زیرا در 
جلسه  آزمون، نه کتاب داریم و نه جزوه. در ادامه  مرحله  
یادگیری، الزم است که تعدادی از تست ها را به صورت 
در  کنید.  حل  کرده اید،  مطالعه  که  مبحثی  از  آموزشی 
نیست،  مهم  زدن  تست  زمان  آموزشی،  تست های  حل 
مطالب  به کارگیری  و  تست  نکات  تمام  یادگیری  بلکه 
مطالعه شده در حل تست، مهم است. هنگام حل تست 
آموزشی می توانید از جزوه یا کتاب درسی یا حتی پاسخ 
تشریحی تست کمك بگیرید. تعداد تست های آموزشی 
آن  در  درسی  مطالب  تمام  که  باشد  اندازه ای  به  باید 
مبحث را پوشش دهد. پس از حل تست های آموزشی، 
نوبت خالصه نویسی است. مباحثی را که مطالعه و چند 
تست آموزشی از آن حل کرده اید، خالصه نویسی کنید. 
نکات  و  تمام مطالب  که در خالصه نویسی،  کنید  سعی 
پایان  با  کنید.  یادداشت  را  شده  مطالعه  مباحث  مهم 
خالصه نویسی، مبحث مطالعه شده  مرحله  اول مطالعه، 

که یادگیری است، به پایان می رسد.
2ـ تمرین

را  آنها  و  گرفته  یاد  خوب  را  درس ها  که  اکنون 
خالصه نویسی کرده اید، باید برای تثبیت مطالب و نکات 
درسی و تسلط بر آنها و نیز باال رفتن سرعت تست زنی، 
یا غلط  تست تمرین کنید. تست هایی را که حل نکرده 
این  در  زیرا  کنید؛  عالمت گذاری  حتمًا  کرده اید،  حل 
چون  کنید.  برطرف  را  آنها  باید  و  دارید  ضعف  تست ها 
حجم مطالب درسی و تنوع آنها زیاد است، نباید تعداد 
مباحث  از  که  باشد  زیاد  قدری  به  تمرینی  تست های 
دیگر عقب بیفتید. باید تست را دقیقًا و متناسب با حجم 
مبحث و موضوع مطالعه شده انتخاب کنید. اگر مبحثی 
تمرینی  تست های  حل  به  نخوانده اید،  کامل  طور  به  را 
نپردازید. تعداد تست های تمرینی باید به مقداری باشد 
پوشش  را  نظر  مورد  مبحث  و درشت  ریز  نکات  تمام  که 
بستگی  نیز  شما  یادگیری  به  موضوع  این  البته  دهد؛ 
مبحث  یك  از  که  تستی  هر  با  متناسب  می توانید  دارد. 
در آزمون سراسری مطرح می شود، حداقل پنجاه تست 
تست های  انتخاب  در  کنید.  حل  تمرینی  طور  به  را 
تمرینی، اولویت با تست های آزمون سراسری سال های 
تمام  هم  و  هستند  استاندارد  هم  چون  است؛  گذشته 

مطالب درسی را پوشش می دهند.

در هنگام تمرین، کنار هر کدام از سؤاالت که نتوانسته 
عالمت  دهید،  ارائه  آنها  برای  را  حلی  راه  هیچ  بودید 
حل  کامل  صورت  به  را  آنها  که  سؤاالتی  کنار  و  منفی، 
ضربدر،  عالمت  رسیده اید،  غلط  پاسخ  به  ولی  کرده، 
باالخره  ولی  رفته،  را  حل  راه  نصف  که  سؤاالتی  کنار  و 
مثبت  عالمت  نرسیده اید،  گزینه ها  از  کدام  هیچ  به 
به پاسخ  با راه حل درست  و کنار سؤاالتی که  بگذارید، 
درست رسیده اید، هیچ عالمتی نگذارید. انجام این کار 
به درد دوره کردن مفید و سریع، یعنی در دور دوم که شما 
خواستید این تست ها را دوباره  حل کنید، می خورد؛ زیرا 
شما بدون صرف وقت اضافی به حل تست های عالمت 
با  می کنید.  تکرار  را  کار  همان  دوباره  و  می پردازید  دار 
این شیوه خواندن و تست زدن، نه نیازی به حفظ کردن 
نه احساس   و  و نکات تست ها خواهید داشت  فرمول ها 
از مدتی  را پس  نکاتشان  و  آن تست ها  خواهید کرد که 

فراموش کرده اید.
3ـ مرور

زیاد است، ممکن  ریاضی  چون حجم مطالب در درس 
کرده اید،  مطالعه  قباًل  که  را  مطالبی  از  بعضی  است 
معین،  فواصل  در  باید  صورت،  این  در  کنید؛  فراموش 
مطالعه  از  مرحله  این  در  کنید.  دوره  و  مرور  را  مطالب 
می توانید هم از جزوه و هم از خالصه نویسی ها استفاده 
بهتر است  نکات،  یادآوری  و  آ نها  از خواندن  کنید. پس 
که به سراغ تست های عالمت گذاری شده بروید و آنهایی 
را که قباًل اشکال داشتید، مجددًا حل کنید، و اگر زمان 
حل  نیز  را  مبحث  آن  از  جدید  تست  تعدادی  داشتید، 
اندازه که بتوانید تعداد دفعات مرور را بیشتر  کنید. هر 
کنید، آماده تر می شوید و حضور ذهن باالتری برای حل 

سؤاالت تستی پیدا می کنید. 
حاال که راه و روش های مطالعه کلی درس ریاضی را بیان 
کردیم، درباره نحوه مطالعه بخش های مختلف این درس 
نیز توضیحاتی ارائه می دهیم. همان طور که می دانید، 
سؤاالت درس ریاضیات در گروه آزمایشی علوم ریاضی 
این بخش ها تقسیم می شود: الف- حساب و  به  و فنی 
پایه، پ- ریاضیات گسسته،  دیفرانسیل، ب- ریاضیات 

ت- هندسه تحلیلی و جبر خطی. 
 الف- حساب دیفرانسیل

درصد  بیشترین  بودن  دارا  علت  به  دیفرانسیل،  حساب 
اهمیت  از  سراسری،  آزمون  در  ریاضی  پرسش های 
پرسش های  درصد   35 تقریبًا  است.  برخوردار   ویژه ای 

خواندن ریاضیات، هنر است!
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آزمون  در  ریاضیات 
آزمایشی  گروه  سراسری 
علوم ریاضی و فنی، از مباحث این 

درس مطرح می شود.
 ب- ریاضیات پایه

سوم  و  دوم  اول،  پایه  ریاضیات  شامل  پایه،  ریاضیات 
و اساس  پایه  دروس،  این  مطالب  است.  دبیرستان 
کمک  آن،  فهم  و  درک  و  می دهند  شکل  را  ریاضیات 
یادگیری بهتر دروس پیش دانشگاهی  بسیار زیادی در 
می کند؛ پس فهم ریاضیات باید از پایه مورد توجه بسیار 
زیادی قرار گیرد. اگر دانش آموز سال سوم هستید و این 
مطلب را می خوانید، از همین حاال حساب جداگانه ای 
درس  با  آینده  سال  در  تا  کنید  باز  حسابان  درس  برای 
آن  در  بتوانید  و  نداشته  مشکلی  دیفرانسیل  حساب 
درس  این  مطالعة  باشید. در  داشته  خوبی  پیشرفت 
سعی کنید که پیوستگی مطالب را حفظ کنید. ابتدا از 
نکات  تمام  که  کنید  سعی  و  کرده  شروع  مثلثات  بحث 
بگیرید؛ چون مثلثات  یاد  را  آن  به  و فرمول های مربوط 
در تمام مباحث بعدی کاربرد دارد، و مباحث تابع، حد، 
پیوستگی، مشتق و انتگرال را پس از آن بخوانید. در این 
درس، تا می توانید، به عنوان تمرین تست بزنید و حتمًا 

مرور درس ها و تست ها را در برنامه خود قرار دهید. 
پ- ریاضیات گسسته

و  متنوع  و  جالب  مطالبی  شامل  گسسته،  ریاضیات 
تاکنون  که  است  چیزی  آن  از  متفاوت  حال  عین  در 
فصول،  مطالعه  از  پیش  است.  شده  ارائه  ریاضیات  در 
کتاب  به  حتمًا  گسسته،  کتاب  در  ترکیبات  و  احتمال 
گسسته،  کتاب  در  زیرا  کنید؛  مراجعه  احتمال  و  جبر 
آنها  ادامه  به  تنها  و  نشده  اشاره ای  پایه ای  مطالب  به 

به  اینکه  از  قبل  می شود  پیشنهاد  است.  شده  پرداخته 
از مسائل تشریحی  بروید، حتمًا تعدادی  سراغ تست ها 
را حل کنید. به علت گستردگی موضوعات این کتاب در 
مشخصی  قالب های  سال ها،  اکثر  در  سراسری،  آزمون 
در طراحی سؤاالت در نظر گرفته شده است؛ بدین معنا 
هم  به  شبیه  مختلف،  سال های  در  سؤاالت  ساختار  که 
است؛ از این رو، حل سؤاالت آزمون سراسری سال های 
کردن  آشنا  بر  عالوه  و،  دارد  ویژه ای  اهمیت  گذشته 
نیز اصالح  را  با ساختار سؤاالت، شیوه مطالعه تان  شما 

می کند. 
ت- هندسه تحلیلی و جبر خطی

این دروس، حدود 20 درصد پرسش های آزمون سراسری 
60  درصد  را به خود اختصاص می دهد. در این میان، 
از  مابقی  و  جبرخطی  و  تحلیلی  هندسه  از  پرسش ها 
هندسه 1 و 2 و هندسه فضایی است. برای نتیجه گیری 
بهتر در هندسه 1و2 )به خصوص بخش فضایی هندسه 
2( فهرستی از قضایا و صورت تمرینات مهم کتاب درسی 
را تهیه و آن را در دراز مدت، چندین مرتبه مرور کنید. از 
این طریق، شما در حل تست ها تبحر کافی را به دست 
خواهید آورد. معمواًل تست های هندسه تحلیلی در یک 
وقت گیر  آن  تست های  از  برخی  و  بوده  مشخص  قالب 
هستند؛ پس دقت کنید که تنها در صورت داشتن وقت 

کافی باید به حل آنها بپردازید.
توجه  زیر  نكات  به  حتمًا  ریاضیات  مطالعه  در 

داشته باشید:
1- شما نمی توانید ریاضیات را فقط با خواندن و گوش 
یادگیری ریاضیات،  از  یاد بگیرید. قسمت زیادی  دادن 
به تمرین کردن زیاد بستگی دارد. در فراگیری ریاضیات، 
نیز  و روش ها  از فرمول ها  یاد گرفتن چگونگی استفاده 

بسیار مهم است. 

مطلبی  و  است  زنجیره ای  موضوع  یک  ریاضیات،   -2
اساس  بر  می شود،  داده  درس  معّین  روز  یک  در  که 
آموخته های روزهای قبل است؛ پس سعی کنید که تمام 

مطالب را به خوبی و در زمان الزم یاد بگیرید.
3- فرمول ها و روش های بسیار زیادی برای حل مسائل 
ریاضیات وجود دارد؛ بنابراین، سعی کنید که بر فرمول ها 
و روش های کلیدی مسلط شوید. انجام این کار، میزان 
اطالعاتی را که باید برای حل مسائل به خاطر بسپارید، 

کاهش خواهد داد. 
4- وقتی روشی را برای حل یک مسأله یاد گرفتید، در 
بیشتر موارد، دقیقًا همان روش برای حل دیگر مسائل 
هم می تواند استفاده شود. ضمنًا وقتی با مسأله  جدیدی 
روبرو می شوید، سعی کنید که آموخته های قبلی خود را 

در حل مسأله جدید نیز به کار ببرید. 
5- فرهنگ لغات ریاضی را یاد بگیرید. اغلب کلمه ای که 
در ریاضی مورد استفاده قرار می گیرد، وقتی در مبحثی 
معنای  بگیرد،  قرار  استفاده  مورد  هم  ریاضی  از  غیر 
متفاوتی می دهد. کلمات و اصطالحات جدید ریاضی و 
معنای ریاضی آنها را در قسمت های خاصی از دفتر خود 

وارد کنید. 
ابتدای  از  حتمًا  ریاضیات،  بهتر  یادگیری  برای   -6
دبیرستان شروع کنید؛ زیرا ریاضی از جمله درس هایی 
وصل  هم  به  زنجیره وار  صورت  به  مطالبش  که  است 
است و دانستن مطالب قبلی، نقش مهمی در یادگیری 

مطالب بعدی دارد.
7- کتاب های درسی ریاضی دبیرستان، بسیار مهمند؛ 
پس سعی کنید که ابتدا کتاب ها را مطالعه کنید و سپس 

به سراغ جزوه ها و سایر ابزارهای کمک آموزشی بروید.
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اطالعیه  شركت تعاونی خدمات آموزشی دربارة:

آزمون های آزمایشی جامع سنجِش یازدهــم
ویژه دانش آموزان پایه یازدهم )سال دوم دوره دوم متوسطه(

آزمون های آزمایشی جامع سنجِش یازدهــم در دو نوبت و در ماه های فروردین و اردیبهشت برگزار 
خواهد شد. هدف این آزمون ها، آشنایی کامل دانش آموزان با پرسش های چهارگزینه ای همسو و مرتبط با 

سؤاالت امتحانات خرداد 1398 است.
نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

مهلت ثبت نام آزمون های آزمایشی جامع
تاریخ برگزاری آزموناینترنتی

جامع نوبت اول )پایه(
تا روز سه شنبه 

مورخ97/12/21
روز جمعه 

مورخ98/01/30

جامع نوبت دوم
تا روز سه شنبه 

مورخ98/02/03
روز جمعه 

مورخ98/02/20

زمان و نحوه توزیع اینترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه:
از  قبل  سه شنبه  روز  از  کشور،  کلیه دانش آموزان سراسر  برای  جلسه  به  ورود  كارت 
 هر آزمون منحصرًا از طریق سایت اینترنتی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی:

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

كارنامه نتایج هر نوبت از آزمون  ها در بعد از ظهر همان روز برگزاری هر آزمون از طریق 
سایت اینترنتی شرکت به نشانی: www.sanjeshserv.ir  منتشر می گردد. ضمنًا به 
اطالع دانش آموزان می رساند که محاسبه نمره کل آزمون های آزمایشی، بر اساس آخرین 
مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد. همچنین نمره آزمون 
آزمون عمومی  نمره  اساس  بر  و  آزمون سراسری  اختصاصی، همانند  و   دروس عمومی 
)با توجه به ضرایب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه به ضرایب( تقسیم  بر 
مجموع کل ضرایب محاسبه می شود، که این امر می تواند تجربه مناسبی برای دانش آموز 

در ارتباط با شرکت در آزمون سراسری سال بعد باشد.

جدول شهریه آزمون ها )مبالغ به ریال(:

مبلغ قابل پرداخت بعد از تخفیف ثبت نام یكجاوجه ثبت ناممراحل
اعمال تخفیف

400/000ــــ1400/000 نوبت آزمون جامع

2800/00010/000790/000 نوبت آزمون جامع

دانش آموزان، برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی، بهتر است تعداد نوبت های بیشتری 
از آزمون ها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از تعداد آزمون های آزمایشی جامع 
از تخفیف باالتری نیز بهره مند شوند. بدیهی است که مطلوب ترین  سنجِش یازدهــم 
حالت ثبت نام برای دانش آموزان از نظر هزینه پرداختی، ثبت نام یکجا در 2 نوبت آزمون 
جامع است که در این صورت با احتساب تخفیف ویژه 10/000ریالی، متوسط شهریه 

هر آزمون 395/000 ریال و مجموعًا 790/000 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:
سراسر  آزمون ها در  در این  شرکت  به  عالقه مند  اینترنتی: دانش آموزان  پرداخت 
سایت  به  مراجعه  و  شتاب  شبکه  عضو  بانکی  کارت های  از  استفاده  با  می توانند  کشور 
نشانی: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  کارکنان  آموزشی  خدمات  تعاونی   شرکت 
www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در این آزمون ها اقدام و کد پی گیری دریافت نمایند.

نكته مهم:
الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده ثبت نام نهایی 
دانش آموز نبوده و الزم است که داوطلب، بعد از خرید کارت اعتباری )دریافت شماره پرونده 
 و شماره رمز( به لینک ثبت نام مراجعه نموده و ثبت نام خود را نهایی و شماره پرونده و 

کد پی گیری 16 رقمی دریافت نماید.
ثبت نام در صورت داشتن  راهنمای  از مطالعه دقیق دفترچه  دانش آموزان گرامی، پس 
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه 021-42966 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 

13:30 الی 16:00

ثبت نام گروهی از طریق مدارس:
دبیرستان هایی که مایل هستند برای 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، می توانند در ساعات: صبح8:30  الی 12:30و 
تماس  عصر 13:30 الی 16:00  با شماره تلفن های: 88844791 الی 88844793 

حاصل نمایند.
نكته مهم: وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصرًا پس از 
طی مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اینترنتی و 

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به عمل آورند.

ثبت نام حضوری:
نشانی: به  اینترنتی  سایت  طریق  از  کشور  سراسر  داوطلبان  کلیه  برای   ثبت نام 

www.sanjeshserv.ir امکان پذیر است و دفتر مرکزی شرکت به نشانی: تهران، پل 
کریم خان زند، خیابان میرزای شیرازی، خیابان شهید نژادکی، روبروی کالنتری سنایی، 

پالک 30، تلفن: 88321455 نیز آماده ثبت نام از مراجعان در ساعات اداری است.

راهنمای نحوه ثبت نام اینترنتی 
مراحل ثبت نام:

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

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

گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

 شركت تعاونی خدمات آموزشی 
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بـا تغییـر نظـام آموزشـی از »پنـجـ  سـهـ  چهـار« بـه »شـشـ  سـهـ  سـه«، شـرکت تعاونی 
خدمـات آموزشـی کارکنـان سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور بـر آن شـده اسـت کـه 
آزمون هـای آزمایشـی اسـتاندارد را بـرای دانش آمـوزان تمامـی پایه هـای سـال اول دوره 

دوم متوسـطه )پایـه دهـم( برگـزار نمایـد. 
آزمون هـای جامـع در دو نوبـت و در ماه های فروردین و اردیبهشـت برگزار خواهند شـد. 
هـدف ایـن آزمون هـا، آشـنایی کامل دانش آمـوزان با پرسـش های چهارگزینه ای همسـو 
و مرتبـط بـا سـؤاالت امتحانـات خـرداد 1398 و به نوعـی، مقدمـۀ آمادگـی بـرای کنکور 

سراسری سـال 1399 است. 
آزمون هـای آزمایشـی جامـع سـنجِش دهـم، فقـط در رشـته های تحصیلـی »ریاضـی ـ 
فیزیـک«، »علـوم تجربـی« و »ادبیـات و علـوم انسـانی« برگـزار می شـود و زمان بنـدی 
آزمون هـا بـه ترتیبـی برنامه ریزی شـده اسـت تـا شـرکت کنندگان را بـرای امتحانـات هـر 

نیمسـال آمـاده نماید.

نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

زمان و نحوه توزیع اینترنتی كارت ورود به جلسه و كارنامه:
کارت ورود بـه جلسـه بـرای کلیـه داوطلبـان سراسـر کشـور از روز سه شـنبه قبـل از هـر 
آزمـون منحصـرًا از طریـق سـایت اینترنتی شـرکت تعاونی خدمات آموزشـی به نشـانی: 
www.sanjeshserv.ir توزیـع می گـردد و داوطلبـان بـا مراجعـه به سـایت اینترنتی 

فوق الذکـر نسـبت بـه پرینـت کارت ورود بـه جلسـه خـود اقـدام می نمایند.
 کارنامـه نتایـج هـر نوبـت از آزمون هـا در بعدازظهـر روز برگـزاری هـر آزمـون از طریـق 

نشـانی:www.sanjeshserv.ir  منتشـر می گـردد.  بـه  اینترنتـی شـرکت  سـایت 

جدول شهریه آزمون ها )مبالغ به ریال(:

دانش آمـوزان بـرای اسـتفاده بیشـتر از تخفیـف پلکانـی، بهتـر اسـت تعـداد نوبت هـای 
بیشـتری از آزمون هـا را خریـداری نماینـد تـا ضمـن برخـورداری از تعـداد آزمون هـای 
آزمایشـی سـنجِش دهـم از تخفیـف باالتـری نیـز بهره منـد شـوند. بدیهـی اسـت کـه 
ثبت نـام  پرداختـی،  هزینـه  نظـر  از  دانش آمـوزان  بـرای  ثبت نـام  حالـت  مطلوب تریـن 
یکجـا در 2 نوبـت آزمـون جامـع اسـت کـه در ایـن صـورت، بـا احتسـاب تخفیـف ویـژه 
10/000ریالـی، متوسـط شـهریه هـر آزمـون 395/000 ریـال و مجموعـًا 790/000 

اسـت. ریال 
الزم به ذکـر اسـت کـه در هنـگام ثبت نـام و پـس از انتخـاب نوبت هـای آزمـون توسـط 
دانش آمـوز، برنامـه ثبت نـام اینترنتـی به طـور خـودکار، وجـه قابـل پرداخـت را پـس از 

کسـر تخفیفـات، محاسـبه و ارائـه می نمایـد.

نحوه ثبت نام:
سراسر  در  آزمون ها  این  در  شرکت  به  عالقه مند  دانش آموزان  اینترنتی:  پرداخت 
کشور می توانند با استفاده از کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و مراجعه به سایت 
نشانی: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  کارکنان  آموزشی  خدمات  تعاونی   شرکت 
رهگیری  کد  و  اقدام  آزمون ها  این  در  ثبت نام  به  نسبت   www.sanjeshserv.ir

دریافت نمایند.

نكته مهم:
الزم بـه ذکـر اسـت کـه خریـد اینترنتـی کارت اعتبـاری ثبت نـام، نشـان دهنده ثبت نـام 
نهایـی دانش آمـوز نبوده و الزم اسـت که داوطلب، بعد از خریـد کارت اعتباری )دریافت 
شـماره پرونـده و شـماره رمـز( به لینـک ثبت نام مراجعـه نمـوده و ثبت نام خـود را نهایی 

و شـماره پرونـده و کـد پی گیـری 16 رقمی دریافـت نماید.
دانش آمـوزان گرامـی، پـس از مطالعـه دقیـق دفترچـه راهنمـای ثبت نـام، در صـورت 
داشـتن هرگونـه سـؤال در خصـوص شـرایط و ضوابـط ثبت نـام، می تواننـد بـا خـط ویژه 
42966-021 )صـدای داوطلـب( تمـاس حاصل نمایند. سـاعات تمـاس: صبح 8:30 

الـی 12:30 و عصـر 13:30 الـی 16:00
سهولت  برای  هستند  مایل  که  دبیرستان هایی  مدارس:  طریق  از  گروهی  ثبت نام 
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، می توانند در صورت داشتن 
الی   13:30 عصر  و   12:30 الی   8:30 صبح  ساعات:  در  می توانند  سؤال،  هرگونه 

16:00 با شماره تلفن های 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمایند.
نكته مهم: وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصرًا پس از 
طی مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان در هنگام ثبت نام اینترنتی 

و انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به عمل آورند.
ثبت نام حضوری: ثبت نام برای کلیه داوطلبان سراسر کشور از طریق سایت اینترنتی به 
www.sanjeshserv.ir امکان پذیر است و دفتر مرکزی شرکت به نشانی:  نشانی: 
روبروی  نژادکی،  شهید  خیابان  شیرازی،  میرزای  خیابان  زند،  کریم خان  پل  تهران، 
کالنتری 105 سنایی، پالک 30، تلفن: 88321455 نیز آماده ثبت نام از مراجعان در 

ساعات اداری است.

راهنمای نحوه ثبت نام اینترنتی 
مراحل ثبت نام:

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

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

گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

 شركت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعیه  شركت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

آزمون های آزمایشی جامع سنجِش دهم ویژه دانش آموزان پایه دهم 
)سال اول دورة دوم متوسطه( سال تحصیلی 98-97
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

 تاریخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته برای شركت در پذیرش دانشجو  صرفًا بر اساس 

سوابق تحصیلی آزمون سراسری مهرماه سال 1398  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی موضوع قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 

مصوب 92/6/10 مجلس محترم شورای اسالمی و مصوبات پانزدهمین و شانزدهمین 

جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 8 و 12 دی ماه 1397

پیرو اطالعیه مورخ 97/10/13 و همچنین انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در تاریخ 
97/11/17، بدین وسیله به اطالع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و انتخاب رشته 
برای شرکت در پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری مهر 
ماه سال 1398 موضوع قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی مصوب 92/6/10 مجلس محترم شورای اسالمی و مصوبات پانزدهمین 
و شانزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 8 و 12 دی ماه 1397 
می رساند که ثبت نام و انتخاب رشته برای گزینش در رشته های تحصیلی، که پذیرش 
در آنها صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی )معدل کتبی دیپلم( صورت می پذیرد، منحصرًا 
از روز دوشنبه مورخ 97/12/20 )امروز( آغاز می شود و در  اینترنتی  به صورت 

روز چهارشنبه مورخ 98/06/06 پایان می پذیرد.
دفترچه راهنمای ثبت نام و جدول کدرشته محل های مربوط به پذیرش فوق از تاریخ 
97/11/17 روی پایگاه اطالع رسانی این سازمان قرار گرفته است؛ لذا کلیه داوطلبان 
و متقاضیان می توانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج دفترچه راهنمای مربوط برای 
پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی )معدل کتبی دیپلم( در دانشگاه ها 
به  سازمان  این  اطالع رسانی  پایگاه  به  فوق  روزهای  در  عالی،  آموزش  مؤسسات  و 
نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم انتخاب رشته 

)حداکثر 100 کد رشته( به روش اینترنتی، اقدام نمایند.
ضمنًا فهرست كد رشته محل های مربوط به دانشگاه آزاد اسالمی، متعاقبًا از 

طریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور اطالع رسانی خواهد شد.
با توجه به اینکه برخی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بعد از انتشار  تذكر: 
اعالم  سازمان  این  به  را  اصالحاتی  یا  جدید  ظرفیت های  ثبت نام  راهنمای  دفترچه 
نموده اند، اطالعیه ای در این خصوص در تاریخ 1398/2/30 پایگاه اطالع رسانی این 
سازمان منتشر خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد که داوطلبان متقاضی، نسبت به مطالعه 
اطالعیه مذکور اقدام و، در صورت تمایل، در زمان مقرر کد رشته محل های انتخابی 

خود را ویرایش نمایند.

تكالیف ، مدارک الزم و مراحل ثبت نام اینترنتی
داوطلب  متقاضی  شرکت  در پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی )معدل 

کتبی دیپلم( باید یکایك  اقدامات  زیر را به  موقع  و در مهلت  مقرر انجام  دهد:
1- مراجعه به پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور.

2- دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان و مطالعه 
آن.

دفترچه  در  مندرج  توضیحات  اساس  بر  داوطلب  شده  اسکن  عکس  فایل  تهیه   -3
راهنمای ثبت نام.

4- ثبت نام و انتخاب رشته از طریق سایت اینترنتی سازمان در زمان مقرر )97/12/20 
لغایت 98/06/06(.

تذكرات الزم:
1- اخذ دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 حداکثر تا تاریخ 1398/5/31، دارا بودن 
مدرك پیش دانشگاهی یا اخذ مدرك پیش دانشگاهی حداکثر تا تاریخ 1398/6/31 
و یا دارا بودن دیپلم نظام قدیم یا مدرك کاردانی )با تاریخ اخذ حداکثر تا 98/6/31( 

برای کلیه داوطلبان الزامی است.
2- دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان، که فاقد مدرك 
را  مرحله  این  در  و شرکت  ثبت نام  حق  یا مدرك کاردانی هستند،  پیش دانشگاهی 
ندارند و در صورت ثبت نام و انتخاب رشته، به عنوان متخلف شناخته شده و برابر 

ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.
3- نظر به اینکه گزینش دانشجو در این مرحله بر اساس سوابق تحصیل )معدل 
کتبی دیپلم(، صورت خواهد گرفت، لذا کلیه متقاضیان )دیپلمه های نظام آموزشی 
و  دبیرستان  چهارساله  قدیم  نظام  واحدی،  ترمی  یا  واحدی  سالی  3-3-6، نظام 
همچنین دیپلمه های فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که دارای مدرك 
پیش دانشگاهی یا کاردانی هستند( باید معدل کل یا معدل کتبی خود را به صورت 
باشند  داشته  توجه  نمایند. داوطلبان  درج  اینترنتی  ثبت نام  تقاضانامه  در  صحیح 
که در صورت مغایرت معدل کل یا معدل کتبی واقعی با معدل کل یا معدل کتبی 
اعالم شده در تقاضانامه ثبت نامی، از ثبت نام پذیرفته شدگان ممانعت به عمل آمده 

و قبولی آنها لغو می گردد. 
از  مرحله  این  در  ثبت نام  از  پس  آموزشی جدید 6-3-3  نظام  داوطلبان  تبصره1: 
پذیرش، الزم است که پس از دریافت مدرك دیپلم، حداکثر تا تاریخ 98/05/31، با 
مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به درج معدل کتبی دیپلم خود 

در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند.
 تبصره2: داوطلبان دیپلم فنی و حرفه ای یا کاردانش نظام آموزشی جدید 6-3-3 
مدرك  دارای  که  هنرستان،  قدیم  نظام  کاردانش  و  حرفه ای  و  فنی  دیپلمه های  و 
پیش دانشگاهی یا کاردانی هستند و فاقد معدل کتبی دیپلم هستند، باید معدل 
کل دیپلم متوسطه خود را عینًا در بند 16 تقاضانامه اینترنتی ثبت نام درج نمایند.

توجه: هرگونه  تغییری  از طریق  نشریه پیك سنجش  )هفته نامه خبری  و اطالع رسانی  
طریق  لزوم  از  صورت  در  و  سنجش  سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  سازمان  سنجش (، 

رسانه های گروهی  اعالم  خواهد شد.
ضمنًا داوطلبان گرامی می توانند سؤاالت خود را با بخش پاسخگویی اینترنتی پایگاه 
گویای :  تلفن  شماره   با  یا   www.sanjesh.org نشانی:  به  سازمان  اطالع رسانی 
در میان بگذارند و از مراجعه حضوری به این سازمان خودداری  42163 )كد 021( 

فرمایند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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