
  شاپا ISSN   1735-2916:1735-2916  هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور  سال بیست و چهارم شماره 1  دوشنبه 19 فروردین ماه 1398  16صفحه 2000 ریال  

1119» رونق تولید  «

یادداشت  هفته

صفحه 3

صفحه 3

صفحه  10

صفحه  14

صفحه  8

فرا ر سیدن اعیاد شعبانیه و خجسته 

زاد روز حرضت امام حسین،

 حرضت امام سّجاد و 
 حرضت اباالفضل العباس)علیهم السالم(

بر متام مسلامنان مبارک باد 

نگاهی به جهادگران 
اردوهای علمی :

سرسبزترین بهار 
برای آنهاست

5 و6 اردیبهشت :

آزمون کارشناسی ارشد 98 برگزارمی شود 
آخرین مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در باره آزمون سراسری 99

موفقیت 

در دستان شماست!

حفظ تعادل

ضامن پیروزی
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تاریخ برگزاریتاریخ ثبت نامنام آزمون

پنجشنبه 5 و جمعه 98/2/6ثبت نام پایان پذیرفتکارشناسی ارشد ناپیوسته

پنجشنبه 13 و جمعه 98/4/14ثبت نام پایان پذیرفتسراسری

ثبت نام و انتخاب رشته در كلیه رشته های امتحانی با آزمون و کارشناسی ناپیوسته )کاردانی به کارشناسی(
صرفًا سوابق تحصیلی سه شنبه 10 لغایت دوشنبه 98/2/16

برگزاری آزمون برای رشته های 
امتحانی با آزمون جمعه 98/5/11

کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و 
مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی

ثبت نام و انتخاب رشته در كلیه رشته های امتحانی با آزمون و 
صرفًا سوابق تحصیلی یكشنبه 22 لغایت شنبه 98/2/28

برگزاری آزمون برای رشته های 
امتحانی با آزمون جمعه 98/5/11

همراه با شما و آزمون هاي سال نو

مصوبه  اساس  بر  كه  مي رساند  اطالع  به   بدين وسيله 
هفدهمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 
به درخواست داوطلبان، در آزمون  با توجه   ،97/12/26
آزمون  همانند  بار  آخرين  برای   ،1399 سال  سراسري 
 سراسـري سال 1398 سنجش با دو آزمـون جـداگانه 
)دو مجموعه سؤال( مطابق موارد ذيل انجام خواهد شد. 
 ضمناً از مباحث مشترک دو نظام آموزشی قديم و جديد 

)3-3-6(، سؤال يکسان طرح خواهد شد.

دانش آموزان  براي  مجموعه سؤال(  )يك  آزمون   يك 
نظام  قديم.

دانش آموزان  براي  مجموعه سؤال(  )يك  آزمون   يك 
نظام  جديد )6-3-3(.

نظام  فارغ التحصيل  اينکه  به  توجه  با  توجه: داوطلبان، 
قديم يا نظام جديد آموزشي هستند، لزوماً بايد در آزمون 
مربوط به نظام آموزشي كه در آن فارغ التحصيل شده اند، 

شركت نمايند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص :

 پذیرش دانشجو با سوابق تحصیلي 

دانشگاه آزاد درآزمون سراسري 98 
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حضرت امام حسین )ع( فرمودند:
من نماز را دوست دارم.

دوستي ورزيدن نيمي از ِخرد است. 

حضرت امام سّجاد )ع( فرمودند:
از  و  بترس  خويش  بر  خداوند  قدرت  از 

نزديکي اش به خود شرمگين باش. 

20 فروردین 
روزملی 
فناوری

 هسته ای 
گرامی باد 

با آرزوي  انتشار هفته نامه را  بيست و چهارمين سال 
آزمون هاي  عزيز  داوطلبان  براي  روزافزون  توفيق 
سراسري آغاز مي كنيم و در طليعه بهار طبيعت، شور و 
شوق و سرخوشي را در همه امور زندگي براي همگان 

از درگاه ايزد يکتا مسألت مي نماييم.
سازمان  گذشته،  ساليان  همچون  جديد،  سال  در 
سنجش آموزش كشور اقدام به ثبت نام، اجرا و برگزاري 
آزمون هاي متعددي خواهد كرد كه يکي از آنها آزمون 
همان  يا  آزمون(  با  )بخش   1398 سال  سراسري 
»كنکور« خواهد بود كه ثبت نام آن در سال 97 انجام 
شده و در روزهاي پنج شنبه 13 و جمعه 14 تيرماه 
سال جاري برگزار خواهد شد و ثبت نام براي پذيرش 
ادامه  اوايل شهريور 98  تا  اساس سوابق تحصيلي  بر 
خواهد داشت. آزمون هاي مهم ديگري كه در سال 98 
برگزار مي شود نيز در راه است كه تمام مراحل اجرايي 
نتايج  تاريخ برگزاري و اعالم  تا  از مرحله ثبت نام  آن 
نهايي آنها از سوي سازمان سنجش در زمان مقرر اعالم 

خواهد شد.
اما مهم تر از ثبت نام يا برگزاري آزمون هاي پيشگفته، 
خبر مهمي است كه در پيش است، و آن خبر، اعالم 
گذشته  سال  اواخر  در  كه  است  آزموني  اوليه  نتايج 
برگزار شد. اين آزمون كه داوطلبان شركت كننده در 
آن، مشتاقانه منتظر اعالم نتايج اوليه و انتخاب رشته 
آزمون  از:  است  عبارت  هستند،  شده  ياد  آزمون  در 

دكتري 98.

بنا بر آخرين اطالعات كسب شده، نتايج اوليه آزمون 
سازمان  سايت  روي  ماه  همين  اواخر   98 دكتري 
سنجش قابل مشاهده خواهد بود و دفترچه راهنماي 
اين   )2 شماره  )دفترچه  تحصيلي  رشته هاي  انتخاب 
از طريق همين سايت، در موعد مقرر در  نيز  آزمون 
اختيار داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون ياد شده 
قرار خواهد گرفت و انتخاب رشته اينترنتي نيز از سوي 
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، در زماني كه از سوي 
سازمان سنجش اعالم مي شود، انجام خواهد شد و پس 
از آن در زمان مقرر، افراد واجد شرايط مصاحبه علمي 
و آموزشي، براي شركت در اين فرايند، به دانشگاه ها 
مصاحبه  انجام  منظور  به  عالي  آموزشي  مؤسسات  و 

معرفي خواهند شد.
آن  در  ثبت نام  گذشته،  سال  در  كه  ديگري  آزمون 
آن،  برگزاري  و  شد  انجام  سنجش  سازمان  سوي  از 
ناپيوسته  كارشناسي ارشد  آزمون  ماست،  روي  پيِش 
سال 1398 خواهد بود كه در روزهاي پنج شنبه 5 و 
جمعه 6 ارديبهشت ماه سال جاري  در سراسر كشور 
برگزار خواهد شد و اطالعيه اين سازمان در خصوص 
حوزه هاي برگزاري، تاريخ و نحوة توزيع كارت آزمون، 
در روز دوشنبه 26 فروردين ماه از طريق سايت سازمان 

سنجش و همين طور پيك سنجش منتشر مي شود.
در مورد ساير آزمون ها نيز، بنا به مناسبت هاي زماني و 

فرصت هاي مقتضي، با شما سخن خواهيم گفت.
باقي بقایتان باد

همراه با شما و آزمون هاي سال نو
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اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 پذیرش دانشجو صرفًا بر اساس 
سوابق تحصیلي دانشگاه آزاد 

اسالمي درآزمون سراسري 1398 
پيرو اطالعيه منتشر شده مورخ 1397/12/19 در سايت سازمان سنجش در خصوص 

مهرماه سال 1398  آزمون سراسري  تحصيلي  براساس سوابق  دانشجو صرفاً  پذيرش 

راهنماي ثبت نام  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و همچنين مندرجات دفترچه 

و انتخاب رشته مربوط، كه در تاريخ 1397/11/17 روي سايت اين سازمان قرار گرفته 

اسالمي،  آزاد  دانشگاه  فهرست كد رشته محل هاي  اعالم  است، بدين وسيله ضمن 

كه در سايت سازمان سنجش به نشاني: www.sanjesh.org آمده است، به اطالع 

مي رساند كه متقاضيان مي توانند تا پايان روز چهارشنبه مورخ 1398/6/6 با مراجعه به 

سايت دانشگاه آزاد به نشاني: www.azmoon.org نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته 

صرفاً براساس سوابق تحصيلي در مقاطع كارشناسي پيوسته و كارداني ناپيوسته اين 

دانشگاه اقدام نمايند. 

ضمناً الزم است كه داوطلبان، قبل از انتخاب رشته، نسبت به مطالعه دقيق شرايط 

و ضوابط و جداول رشته  محل هاي اعالم شده در اين اطالعيه و همچنين دفترچه 

راهنماي مندرج در سايت سازمان سنجش، اقدام كنند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

 برگزاري آزمون 
کارشناسي ارشد ناپیوسته 

سال 1398 
ضمن ابراز همدردي با هموطنان عزيزي كه در جريان سيل اخير در بخش هايي از 
داوطلبان  اطالع  به  بدين وسيله  شده اند،  خسارت  دچار  كشور،  استان هاي  و  شهرها 
متقاضي شركت در آزمون كارشناسي ارشـد ناپيوستـه سال 1398 مي رسانـد نظر به 
اينکه فرايند اجرايي آزمون مذكور طوالني بوده و بايد به نحوي برنامه ريزي شود كه 
نتايج نهايي در اوايل شهريور ماه اعالم گردد، لذا اين آزمون، مطابق برنامه زمان بندي 
اعالم شده قبلي، در روزهاي پنج شنبه 98/2/5 و جمعه 98/2/6 برگزار خواهد شد و 
اطالعيه اين سازمان درخصوص حوزه هاي برگزاري، تاريخ و نحوه توزيع كارت، در روز 

دوشنبه 98/1/26 از طريق سايت اين سازمان منتشرخواهد شد. 
شايان ذكر است كه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و اين سازمان، از زمان وقوع سيل، 
پي گير ارائه تسهيالت يا اختصاص سهميه مشابه زلزله زدگان از مراجع ذي صالح براي 
داوطلباني كه آسيب مستقيم ديده اند، هستند كه به محض حصول نتيجه، جزئيات 
آن در دفترچه انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398 به استحضار 

داوطلبان عزيز خواهد رسيد.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی
به اطالع متقاضیان شرکت در آزمون های بین المللی نظیر TOEFL ، GRE،IELTS و 
... می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شرکت های سود جو که  با تبلیغات و وعده های 
واهی مبنی بر اخذ مدارك مورد نظر، با مشخصات داوطلب  اقدام به کالهبرداری و اخذ 
مبالغ قابل توجهی از این افراد می نمایند، این سازمان به عنوان ناظر آزمون های  بین المللی 
در کشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی این مراکز به مراجع قضائی، موارد ذیل را  برای 

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

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

خواهد آمد.
3 - مراکز برگزاری آزمون ها موظف به رعایت قوانین بوده و بایستی از ثبت نام این افراد 

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

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

 تاریخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت 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 
روز  در  و  است  شده  آغاز   97/12/20 مورخ  دوشنبه  روز  از  اینترنتی  صورت  به 

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  تذکر: 
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(.

تذکرات 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 کشور
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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 کشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

تاریخ ثبت نام و برگزاری
 آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1398
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از ابتدای سال 1398 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 1398، چهار نوبت 
آزمون آزمايشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصيات و ويژگی های منحصر 

به فرد و مکمل يکديگر برگزار می شود.
نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه:
کارت ورود به جلسه برای كليه داوطلبان سراسر كشور، از روز سه شنبه قبل از هر 
آزمون، منحصراً از طريق سايت اينترنتی شركت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: 
www.sanjeshserv.ir توزيع می گردد و داوطلبان با مراجعه به سايت اينترنتی 

فوق الذكر نسبت به پرينت كارت ورود به جلسه خود اقدام می نمايند.
کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون ها، در بعد از ظهر همان روز برگزاری هر آزمون، از 
طريق سايت اينترنتی شركت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. 
ضمناً به اطالع دانش آموزان می رساند كه محاسبه نمره كل آزمون های آزمايشی بر 
عمل خواهد شد.  آموزش كشور  سازمان سنجش  و ضوابط  مصوبات  آخرين  اساس 
همچنين نمره آزمون دروس عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و براساس 
برابر نمره آزمون اختصاصی   نمره آزمون عمومی )با توجه به ضرايب( به عالوه سه 

)با توجه به ضرايب( تقسيم بر مجموع كل ضرايب محاسبه می شود.

جدول شهریه آزمون ها )مبالغ به ریال(:

با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امکان نيز فراهم 
گرديده است تا داوطلبان عزيز، در صورت تمايل، بتوانند آزمون های مرحله ای و جامع 

را به تعداد مورد نياز و دلخواه، انتخاب و در هر يك از آنها ثبت نام نمايند.
شايان ذكر است كه داوطلبان، برای استفاده بيشتر از تخفيف پلکانی، بهتر است كه 
تعداد مراحل و نوبت های بيشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری 
بهره مند  نيز  باالتری  تخفيف  از  تعداد آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم،  از 
هزينه  نظر  از  داوطلبان  برای  ثبت نام  حالت  مطلوب ترين  كه  است  بديهی  شوند. 
پرداختی، ثبت نام يکجا در سه نوبت آزمون آزمون جامع است كه در اين صورت، با 
احتساب تخفيف ويژه 30/000 ريالی، متوسط شهريه هر آزمون حدوداً 390/000 

ريال و مجموعاً 1/170/000 ريال است.
الزم به ذكر است كه در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اينترنتی به  طور خودكار، وجه قابل پرداخت را پس از كسر 

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

آزمایشی  آزمون های  در  شركت  به  عالقه مند  داوطلبان  اینترنتی:  پرداخت 
عضو  بانکی  كارت های  از  استفاده  با  مي توانند  سراسركشور  در  سنجِش دوازدهم 
آموزشی كاركنان سازمان  تعاونی خدمات  به سايت شركت  و مراجعه  شبکه شتاب 
سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در اين 

آزمون ها اقدام و كد پی گيری دريافت نمايند.
ثبت نام  نشان دهنده  ثبت نام،  اعتباری  كارت  اينترنتی  كه خريد  است  ذكر  به  الزم 
نهايی داوطلب نبوده و الزم است كه داوطلب، بعد از خريد كارت اعتباری )دريافت 
شماره پرونده و شماره رمز( به لينك ثبت نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را نهايی 

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

13:30 الی 16:00.
ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبيرستان هايی كه مايل هستند براي سهولت 
ثبت نام به صورت يکجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقيق دستورالعمل ثبت نام دبيرستان ها و مراكز آموزشی همکار، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال، مي توانند در ساعات: صبح8:30  الی 12:30و عصر 13:30 الی 16:00  

با شماره تلفن هاي: 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمايند.
نكات مهم:

1- ثبت نام كليه نوبت ها و مراحل آزمون ها، از جمله آزمون هاي جامع، نيز در اين 
مرحله انجام مي شود و توصيه می شود كه به منظور برخورداری از حداكثر تخفيف در 

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

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به عمل آورند.
ثبت نام حضوری: ثبت نام برای كليه داوطلبان سراسر كشور از طريق سايت اينترنتی 
به  شركت  مركزی  دفتر  و  است  پذير  امکان   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به 
نژادكی،  شهيد  خيابان  شيرازی،  ميرزای  خيابان  زند،  كريم خان  پل  تهران،  نشانی: 
روبروی كالنتری سنايی، پالک 30، تلفن: 88321455 نيز آماده ثبت نام از مراجعان 

در ساعات اداری است.
راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی 

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

طريق كارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به صورت اينترنتی است(.
گام دوم: تکميل فرم ثبت نام )در سايت ارائه شده است: لينك ثبت نام آزمون های 

آزمايشی سنجش ثبت نام جديد(.
گام سوم: دريافت كد پی گيری 16 رقمی ثبت نام.

 شرکت تعاوني خدمات آموزشي 

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

آزمون هاي آزمایشي سنجِش دوازدهم 
ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم
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بهــار يعنــی شــور شــکفتن، آغــاز ســبزينگی، ســالم بــه طبيعــت، و بــرای ايرانيــان، 
عــالوه بــر اينهــا، بــه معنــای ســالمی گــرم بــه اقــوام و دوســتان، تعطيالت نــوروزی، 

و بــرای دانش آمــوزان و دانشــجويان، دو هفتــه دوری از درس و كالس اســت. 
در ايــن ميــان، كنکوری هــا هــر ســاله بــا نــوروزی متفــاوت روبــرو هســتند. بــرای 
آنهــا تعطيــالت نــوروزی بــه معنــای داشــتن وقــت بيشــتر بــرای مطالعــه و مــرور 
درس هــای پايــه و تقويــت نقــاط قــوت و برطــرف ســاختن نقــاط ضعفشــان اســت؛ 
بــه هميــن دليــل، وقــت كمتــری بــرای گــردش و تفريــح و ديــد و بازديــد دارنــد. 
يــك گــروه ديگــر هــم هســتند كــه هــر ســاله بــا نــوروزی متفــاوت روبــرو هســتند؛ 
افــرادی كــه عشــق و ايثــار، ســرلوحۀ زندگــی آنهاســت و بــه گفتــۀ خودشــان هــر 
ــخن از  ــوند. س ــاخته ش ــان س ــا خودش ــد ت ــر می دارن ــاختن گام ب ــرای س ــوروز ب ن
نيروهــای جهــادی اســت؛ افــرادی كــه هــر ســاله نــوروز بــرای يــاری رســاندن بــه 
ــا  ــد و ب ــن نقــاط كشــور می رون ــه دورتري داوطلبــان كنکــور در مناطــق محــروم، ب

ــد.  ــت می گمارن ــور هم ــروم كش ــوزان مح ــرفت دانش آم ــرای پيش ــان، ب دل و ج
ــور  ــد: »همان ط ــر، می گوي ــن ام ــه همي ــاره ب ــا اش ــادی، ب ــای جه ــی از نيروه يک
ــن گــذر از خــود و  ــن جهاد هــا جهــاد اكبــر در معركــه نفــس اســت، اي كــه برتري
ــن ســفر  ــه از اي ــی اســت ك ــن غنيمت ــن و مقدس تري ــز، بزرگ تري ــت حــق ني اجاب
ــودن  ــر در پيم ــه يکديگ ــاری ب ــفر، همي ــن س ــی اي ــد. در ط ــی می مان ــرای آدم ب
پلــکان رشــد و كمــك بــه ســاير افــراد بــرای ســاختن فضايــی معنــوی و فرهنگــی 

ــران اســت و آن  ــر دوش جهادگ ــالتی ب ــا، رس ــن مزاي ــار اي ــد. در كن حاصــل می آي
ــه  ــاد روحي ــان و ايج ــن جوان ــی در بي ــت زداي ــگ محرومي ــعه فرهن ــالت، توس رس
ــادی، حاضــران در اردو  ــه اســت. در اردوی جه ــردم منطق ــد در م ســازندگی و امي
ــی،  ــف فرهنگ ــاد مختل ــور در ابع ــروم كش ــه مح ــك منطق ــی ي ــت زندگ ــا وضعي ب
ــه  ــالش مخلصان ــق ت ــادی، معيشــتی و بهداشــتی و … آشــنا شــده و از طري اعتق
ــاخته و  ــود را س ــه خ ــند ك ــاد، می كوش ــه در آن ابع ــازندگی در آن منطق ــرای س ب

ــد.« رضــوان الهــی را كســب كنن
يــك جهــادی ديگــر، كــه هــر ســاله در تعطيــالت نــوروزی بــرای آمــوزش ادبيــات 
بــه مناطــق محــروم جنــوب كشــور می آيــد، می گويــد: »جهــادی  بــودن، يعنــی در 
ركاب عشــق پــا در ميــدان كار و جهــاد و معنويــت بگــذاری و بــا ســرود حزن آلــود 
ــل  ــده ات صيق ــا روح گمش ــوی ت ــوا  ش ــده همن ــيب دي ــا آس ــروم ي ــق مح مناط
ــه  ــك ب ــه ات كم ــام دغدغ ــران، تم ــاير جهادگ ــف س ــز هم ردي ــو ني ــود و ت داده  ش

هموطنانــت  شــود.« 
وی در پاســخ بــه ايــن ســؤال كــه چــه خاطــرة شــنيدنی از ايــن ســال های فعاليــت 
ــا  ــم، ام ــم كليشــه ای حــرف بزن ــد: »نمی خواه ــد، می گوي در مناطــق محــروم داري
بــاور كنيــد كــه لحظــه لحظــه ايــن دوران، خاطراتــی بــه يــاد ماندنــی اســت: وقتــی 
ــر  ــت س ــا جدي ــوروز ب ــالت ن ــه در تعطي ــی ك ــی را می بين ــتياق دانش آموزان اش
ــا جــان و دل بــه آنچــه  كالس هــای كنکــور يــا رفــع اشــکال حاضــر می شــوند و ب

نگاهی به جهادگران اردوهای علمی :

رسسبزترین بهار برای آنهاست
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ــر  ــه ه ــی ب ــد، وقت ــل می كنن ــت عم ــه توصيه هاي ــد و ب ــوش می كنن ــی گ می گوي
جــزوه يــا تســتی كــه برايشــان مــی آوری، مثل يــك گوهــر ارزشــمند نــگاه می كنند 
ــگام  ــوزان، هن ــادر يکــی از دانش آم ــد، وقتــی م ــدر ثانيه هــای كالس را می دانن و ق
ظهــر بــا يــك غــذای محلــی ســر می رســد و بــا چشــم های بارانــی می گويــد ســر 
ــت  ــچ وق ــه هي ــت ســاخته می شــود ك ــی براي ــد، خاطرات ــت می كن ــر نمــاز دعاي ه

آن خاطــرات را از يــاد نخواهــی بــرد.«
ــوان از يکــی مهربانــی،  ــا همــه جــا فــرق دارد. در اينجــا می ت ــه راســتی اينجــا ب ب
از يکــی گذشــت، از يکــی ايمــان و از يکــی ديگــر صفــا و صميميــت را آموخــت. 
ــای  ــس در كالس ه ــای تدري ــه ج ــه ب ــتی ك ــرادی هس ــور اف ــاهد حض ــا ش اينج
ــد  ــب درآم ــزرگ و كس ــهرهای ب ــا ش ــت ي ــی پايتخ ــای مطالعات ــور و اردوه كنک
ــش  ــوع خوي ــم ن ــه ه ــش را ب ــۀ خوي ــش و تجرب ــگان، دان ــت و راي ــيار، بی مّن بس
ــد و  ــر می كنن ــگان تکثي ــه راي ــی گاه جــزوات درســی خــود را ب می بخشــند و حت
ــار  ــد و در اختي ــه می كنن ــای كمــك آموزشــی را از بودجــۀ خودشــان تهي كتاب ه
ــرا در اينجــا هــدف كســب  شــركت كنندگان در ايــن كالس هــا قــرار می دهنــد؛ زي
درآمــد يــا شــهرت نيســت، بلکــه آنهــا آمده انــد تــا محبــت كننــد، دوســت بدارنــد 
ــان را  ــال، دل و جانش ــك س ــرای ي ــوند و ب ــا ش ــا و زيبايی ه ــيراب از خوبی ه و س

بيمــه كننــد.
مشــاوری كــه داوطلبانــه در ايــن اردوی جهــادی شــركت كــرده اســت، می گويــد: 
ــن شــركت كنندگان  ــد. م ــرق می كن ــکاران ف ــاير هم ــا س ــی ب ــن كم ــت م »وضعي
در ايــن كالس هــا را تــا پايــان انتخــاب رشــته، نظــارت مي كنــم؛ يعنــی، عــالوه بــر 
اينکــه در حــال حاضــر دربــارة نحــوة مطالعــۀ دروس مختلــف، راهکارهــای مبــارزه 
بــا اضطــراب، شــيوه های افزايــش تمركــز و دقــت نظــر، نحــوة جمع بنــدی مطالــب 
ــزاری  ــگام برگ ــم در هن ــف و مه ــکات ظري ــت ن ــت زنی و رعاي ــوة تس ــی، نح درس
ــای  ــز هماهنگی ه ــته ني ــاب رش ــرای انتخ ــم، ب ــت می كن ــا صحب ــا آنه ــون، ب آزم
ــات و  ــر در اردو، اطالع ــدگان حاض ــركت كنن ــه ش ــی آورم و ب ــل م ــه عم الزم را ب

ــود.« ــته داده می ش ــاب رش ــرای انتخ ــورت های الزم ب مش

ــايت  ــا در س ــامی بچه ه ــه اس ــت ك ــی اس ــات او زمان ــن لحظ ــد بهتري وی می گوي
ســازمان ســنجش اعــالم می شــود و وی شــاهد قبولــی تعــدادی از آنهــا در رشــته 
ــدودی  ــا ح ــد ت ــه می توان ــته هايی ك ــود؛ رش ــب می ش ــوب و مناس ــی خ محل هاي

آينــدة كاری آنهــا را تضميــن كنــد.
 ايــن مشــاور همچنيــن معتقــد اســت كــه هــر فــرد عالقه منــد بــه كشــور در هــر 
ــا هــر مــدرک تحصيلــی و رشــته دانشــگاهی، اگــر  پســت و مقــام و جايگاهــی و ب
ــادی  ــگ جه ــا فرهن ــد ب ــد، باي ــردم باش ــی م ــزاران واقع ــزو خدمتگ ــد ج می خواه

ــد. ــالش كن ــه ت ــان جامع ــه محروم آشــنا شــود و در خدمت رســانی ب
بهترین عیدی، لبخند رضایت محرومان است 

ــد  ــت. می گوي ــته اس ــس داش ــروب، تدري ــا غ ــح ت ــه از صب ــت ك ــه اس ــك هفت ي
ــن  ــا بي ــون بچه ه ــدارد؛ چ ــم ن ــوردن ه ــار خ ــت ناه ــي وق ــا حت ــی از روزه بعض
ــن  ــه پاســخگوی اي ــد ك ــش نمی آي ــد و او دل ــع اشــکال می آين ــرای رف دو كالس ب
ــی  ــای علم ــه در اردوه ــالی اســت ك ــومين س ــن س ــد. اي ــد نباش ــان عالقه من جوان
ــام  ــرار گذاشــته اســت كــه در اي ــواده خــود ق ــا خان جهــادی شــركت می كنــد و ب
نــوروز، يــك هفتــه همــراه بــا جهادگــران و يــك هفتــه ديگــر در خدمــت خانــواده 
باشــد، و اصــاًل از زمانــی كــه متعهــد بــه فعاليت هــای جهــادی شــده، زندگــی خــود 
و خانــواده اش بركتــی دو چنــدان يافتــه و مهم تــر از همــه اينکــه احســاس آرامــش 

ــن نداشــته اســت.  ــش از اي ــه پي ــد ك ــه می كن ــی را تجرب و رضايت
وي، كــه يکــی از دبيــران معــروف كشــور اســت، می گويــد: »عيــد بــرای دبيرانــی 
ــد و  ــب درآم ــان كس ــد، زم ــور كار می كنن ــان كنک ــي داوطلب ــراي آمادگ ــه ب ك
ــا چنــدی  برگــزاری كالس هــای كنکــور عمومــی و اختصاصــی اســت. مــن هــم ت
پيــش هميــن ذهنيــت را داشــتم، امــا از زمانــی كــه در اردوهــای جهــادی شــركت 
می كنــم، متوجــه شــدم كــه بهتريــن ثــروت و عيــدی بــرای مــن، لبخنــد رضايــت 

ــوزان محــروم اســت.«  دانش آم



19  فروردین ماه 1398  سال بیست و چهارم ، شماره 1          10

تعطيالت عيد، خيلی زود سپری شد و اميدواريم كه همه 
شما عزيزان توانسته باشيد از اين ايام، بهترين استفاده را 
ببريد. قبل از اينکه به ادامه بحث بپردازيم، الزم است كه 
از خداوند  نو را به شما تبريك بگوييم.  فرارسيدن سال 
بزرگ می خواهيم تا سال 1398، سالی سرشار از موفقيت 
و كاميابی برای تك تك شما عزيزان باشد و امسال بتوانيد 
آزمون  از جمله موفقيت در  آرزوهای خود،  و  اهداف  به 

سراسري، نايل آييد. 
در اين مقاله می خواهيم درباره نحوه مطالعه در ايام بعد از 
عيد با شما صحبت كنيم. ممکن است كه ايام عيد برای 
شما عزيزان در زمينه مطالعه و آمادگی برای كنکور، به 
صورت خوب يا نامناسب سپری شده باشد. داوطلبان در 
چگونگی استفاده از اين ايام، عموماً به سه دسته تقسيم 

می شوند: 
1- گروه زيادی از داوطلبان توانستند در اين ايام، با يك 
كرده  استفاده  فرصت  از  اصولی،  و  درست  برنامه ريزی 
عزيزان،  اين  به  كه  دارد  جا  بخوانند.  درس  خوبی  به  و 
اين  كه  اميدواريم  بگوييم.  جانانه  نباشيد«  يك »خسته 
دوستان، در ادامه مسير هم به همين خوبی پيش رفته و 

موفق شوند.
در  اينکه  وجود  با  كه  هستند  كسانی  دوم،  گروه   -2
حساب  و  خوب  برنامه ريزی  يك  نوروزي،  تعطيالت 
شده داشته اند، اما در اين ايام، به دليل مسافرت، تفريح 
از وقت  و  به خوبی مطالعه كرده  نتوانسته اند  و مهمانی 

خودشان استفاده كنند. 
3- گروه سوم، كسانی هستند كه از همان ابتدا با بی خيالی 
تمام، كنکور را اصاًل جدی نگرفته اند و به گونه ای رفتار 

می كنند كه گويا اساساً قرار نيست آزمونی داشته باشند!

مـوفـقـیـت 
در دسـتـان 
شمـاسـت!
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گرچه در مقاالتی كه قبل از عيد در اين هفته نامه چاپ 
عيد  ايام  در  برنامه ريزی  بر  زيادی  بسيار  تأكيد  شده، 
گرديده است، اما گروه دوم و مخصوصاً گروه سوم، نبايد 
فکر كنند حاال كه نتوانسته اند از اين فرصت ها به خوبی 
استفاده كنند، پس كار تمام شده است و آنها نمی توانند 
به موفقيت برسند. يادتان باشد »ماهی را هر وقت از آب 
بگيريد، تازه است!« فقط يك اراده محکم، يك عزم راسخ 
و يك برنامه ريزی خوب، می تواند شما را در اين فرصت 
تقريباً سه ماهۀ باقی مانده تا آزمون سراسري، به خوبی 
به هدفتان برساند؛ البته نبايد بيش از حد اميدوار باشيد 
نکنيد كه »خواستن  فراموش  اما  و خيال پردازی كنيد، 
توانستن است« و مخصوصاً گروه دوم می توانند به خوبی 

خود را برای آزمون سراسري آماده كنند. 
قبل از اينکه به راهکارها و برنامه های اصلی مطالعاتی شما 
داوطلبان عزيز در سه ماه باقی مانده، اشاره كنيم، الزم 
است اين نکته را بگوييم كه به عنوان يك كنکوری در هر 
شرايطی كه هستيد فقط تالش كنيد تا ذهنتان به آرامش 
برسد. وقتی كه ذهن شما در آرامش باشد، بهتر از ذهنی 
كه پر از مشغله است، فکر می كند. هر روز اجازه دهيد 
كه ذهن شما اندكی آرامش يابد و در سکوت كامل قرار 
گيرد و سپس ببينيد كه چقدر با هوشياری به شما كمك 
خواهد كرد تا زندگی خود را، آن طور كه مايليد، سر و 
سامان بخشيد. اين آرامش ذهنی باعث می شود تا شما 
از دغدغه ها و استرس های گاه و بی گاه، كه باعث تحليل 
انرژی و توان ذهنی شما مي شود، دور شويد و با قوای 
كامل مطالعه كنيد. شايد در ابتدا، انجام اين كار برای شما 
سخت باشد، اما كم كم خواهيد توانست كنترل ذهن و 
افکار خود را در دست بگيريد و با انرژی مضاعف و به دور 

از افکار منفی درس بخوانيد. داوطلبان زيادی وجود دارند 
كه در هنگام مطالعه، فکرهای مشوش و نگران كننده ای 
به ذهنشان می رسد. اين موضوع باعث می شود تا انرژی 
و توان مطالعاتی آنها از بين رفته يا به شدت كاهش پيدا 
نتيجه خوبی بگيرند؛ پس  از تالش خود  نتوانند  كند و 
برای اينکه موفقيت بيشتری كسب كنيد آرامش داشته 
باشيد و چشم انداز خوبی از مطالعه خود ترسيم كنيد. 
وقتی افکار بد به سراغتان آمد، با نوشتن و پاسخ های عالی 
به آنها، دوش گرفتن، چند حركت يوگا و ... بر آنها غلبه 
موارد  آن  جايگزين  را  درونی  آرامش  آرام،  آرام  و  كنيد 
كنيد. اين موضوع به شما كمك می كند تا انرژی بيشتری 

از تالش و كوشش خود دريافت كنيد و موفق تر باشيد.
گروه های  برای  پيشنهادهايی  ما  مقاله،  اين  ادامه  در 
مختلف داريم كه اميدواريم با مطالعه و به كارگيری آنها، 

بتوانند در آزمون سراسري، موفق تر باشند.

گـروه اول
استمرار در مطالعه و پيروی از برنامه مطالعاتی، طبق روال 
گذشته، يکی از كارهايی است كه انجام آن، موفقيت شما 
اگر به دليل مطالعه پيوسته خسته  را تضمين می كند. 
را  شما  انرژی  يکنواختی،  احساس  اينکه  يا  و  شده ايد 
تهديد می كند، يك استراحت خيلی كوتاه يك يا دو روزه 
داشته باشيد. داوطلبان اين گروه بايد توجه داشته باشند 
كه شرايطشان از ديگر داوطلبان، بهتر است؛ پس بدون 
نگرانی و فکر كردن به درس ها و كنکور، به خود پاداش 
به  را  برنامه مطالعاتی خود  اگر  استراحت كنيد.  و  داده 
گونه ای تنظيم كرده ايد كه جايی برای استراحت روزانه 
نداريد، باز هم با خيالی آسوده، اين كار را انجام دهيد؛ 

زيرا شما می توانيد دروس آن دو يا سه روز را با تغيير 
كوچکی در برنامه روزهای بعدی تان، دوباره در برنامه خود 

جای دهيد.
    داوطلبان اين گروه تا اين زمان بايد حداقل يك دور 
همه درس ها را به طور كامل و عميق مطالعه كرده و ياد 
گرفته باشند. در روزهای بعد از عيد، دانش آموزان بايد 
تست درس های ياد گرفته شده را تمرين كنند؛ زيرا ديگر، 
فرصتی برای مطالعه نخواهند داشت. به ياد داشته باشيد 
كه برای اين دسته از داوطلبان، روزهای بعد از عيد، تنها 
به مرحله تست زدن تعلق دارد، نه بازخوانی مطالب. شما 
آزمون  آمادگی شركت در  و  اين روزها، مهارت  بايد در 

سراسري را پيدا كنيد. 
نظر  در  بهتر حتماً  نتيجه گيری  برای  نيز  را  زير  نکات 

داشته باشيد:
تأكيد مي شود:  است؛  مرور جامع همه دروس مهم   -1

همه دروس.
مطالب  ضمناً  نرويد.  جديد  مطالب  يادگيري  سراغ   -2
يادگرفته شده را طوري تمرين كنيد كه كاربردي شده 

و تبديل به مهارت شود.
3- در برنامه مطالعاتی خود، ابتدا برای تست های تمرينی 
و سپس برای تست های سرعتی، زمان مناسبی را در نظر 

بگيريد.
4- فقط منابع و جزواتي را كه خوانده ايد، دوره كنيد و از 

منابع جديد استفاده نکنيد.

گـروه دوم
با  كه  باشند  داوطلبانی  گروه،  اين  بين  در  است  ممکن 
اينکه حسابی تفريح كرده و خوش بوده اند، از اينکه در 
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ايام عيد مطالعه نکرده اند، دچار استرس يا عذاب وجدان 
شده باشند. روي سخن ما با اين دسته از داوطلبان است: 
احتماالً حسی آميخته از عذاب وجدان، نگرانی از اينکه 
همگان از شما سبقت گرفته اند و شما عقب ماند ه ايد، كار 
به خاطر  آزار می  دهد. شايد  را  ... شما  و  از كار گذشته 
مطالعه  برای  خوبی  به  آن  از  نتوانستيد  كه  تعطيالتی 
استفاده كنيد، هدفتان را خيلی دور از دست می بينيد و 
فکر می كنيد كه ديگر نمی توانيد به آن برسيد، اما نبايد 
تا حدود  از عيد را  فراموش كنيد كه شما ماه های قبل 
ايام عيد بوده است كه  زيادی مطالعه كرده، و فقط در 
نتوانسته ايد طبق برنامه ريزی مطالعاتی خود عمل كنيد. 
بايد توجه داشته باشيد كه ناراحتی و پشيمانی شما، هيچ 
سودی ندارد و فقط باعث كاهش انرژی شما برای ادامه 
راه می شود. به اين موضوع توجه داشته باشيد كه خيلی از 
داوطلبان، مثل شما نتوانسته اند در اين ايام مطالعه كنند و 
برخی از افرادی هم كه پيوسته مطالعه كرده اند، االن دچار 
خستگی شده و نياز به استراحت دارند؛ پس نااميد نشويد. 
مطمئن باشيد كه موفق می شويد و می توانيد در اين چند 
ماه باقی مانده، كاستی ها را به طور كامل جبران كرده و 

به هدف خود برسيد.
    بعد از چندين ماه درس خواندن به صورت پراكنده 
و تالش برای رساندن خود به برنامه اتمام مباحث، حجم 
زيادی از اطالعات در ذهن شما تلنبار شده است كه به 
ابهام های زيادي  و  مانده  باقی  صورت رفع اشکال نشده 
دارد. بعد از ايام عيد )يعني در همين روزها( هم در حدود 
سه ماه فرصت داريد كه زمان نسبتاً زيادی است. قبل از 
هر چيز، از سرزنش كردن خود دست برداريد. با آرامش، 
نگاهی به نقاط قوت و ضعف خود بيندازيد و ببينيد كه 
تا االن چه مقدار از درس ها را خوانده، خالصه برداری و 
مرور كرده ايد؛ سپس با توجه به شرايط خود، برای زمان 
باقی مانده تا كنکور برنامه ريزی كنيد. با توجه به وضعيت 
خود می توانيد در برنامه ريزی مختصری، در اين مرحله، 
نيز دروس اختصاصی را مطالعه و برخی از دروس عمومی 
را شنيده ايد؟  مثال كنکوری  اين  آيا  تکرار كنيد.  نيز  را 
دروس عمومی را بيشتر بخوان و كمتر تست بزن و در 
دروس اختصاصی، خواندن، تمرين و تست را باهم انجام 
بده. اين جمله، كليد رمز موفقيت شما در كنکور است. 
يادتان باشد كه در روزهای بعد از عيد، بيشتر به مرور 
درس و تست زدن های موضوعی بپردازيد؛ اما اگر هنوز 
هم مباحثی از دروس باقی مانده است، با توجه به توانتان، 
به  و سپس  كنيد  برداری  و خالصه  مطالعه  را  آنها  اول 
مرور و تست زنی بپردازيد. نگران نباشيد از اينکه گفته 
می شود بعد از عيد، ايام مرور و تست زنی است. اين يك 
قاعده عمومی است و اجباری در آن نيست. ممکن است 
به  نيز  را  ايام  اين  از  باشند كه بخشی  زيادی  داوطلبان 
مطالعه و خالصه برداری بپردازند و سپس در هفته های 
اگر  مخصوصاً  دهند؛  انجام  تست زنی  و  مرور  پايانی، 
درس هايی كه مطالعه نشده باقی مانده است، جزو دروس 
مهم و اثرگذار گروه آزمايشي شما باشد. به اين نکته نيز 
توجه داشته باشيد كه هميشه داوطلبانی در شرايط شما 
و حتی بسيار بدتر از شما وجود دارند كه با همت و تالش 
خود در ماه های باقی مانده، توانسته اند نتايج بسيار خوبی 

را در آزمون سراسري كسب كنند.
اين نکات را نيز در نظر داشته باشيد:

يك  و  تالش  با  شما  نباشيد.  نااميد  عنوان  هيچ  به   -1
از  بهتر  حتی  يا  همانند  می توانيد  خوب،  برنامه ريزي 
داوطلبان گروه اول، در آزمون سراسري حاضر شويد؛ زيرا 
برای  زيادی  وقت  ماه،  سه  حدود  در  فرصتي  داشتن  با 

جبران باقي مانده است.
عجله  با  و  وسواسی  به صورت  هرگز  را  مرورهايتان   -2

انجام ندهيد.
می توانيد  مانده،  عقب  درس های  ميزان  به  توجه  با   -3
جديد  مطالعه  به  را  آينده  هفته  شش  تا  چهار  مدت 

اختصاص دهيد.

گـروه سـوم
هر ساله، تعدادی از داوطلبان در آزمون سراسري شركت 
می كنند كه به ميزان بسيار كمی مطالعه كرده و يا فقط 
از  برخی  اگر  بسنده می كنند.  اطالعات كالسی خود  به 
شما عزيزان، جزو اين دسته از داوطلبان كنکور هستيد و 
از شرايط موجود ناراحتيد و واقعاً قصد داريد كه امسال در 
آزمون سراسري پذيرفته شويد، بايد بگوييم كه هنوز هم 
برای كسب يك نتيجه نسبی و حتی خوب وقت هست؛ 
در  درسی  نظر  از  اينکه  و  شما  توان  به  بسته  واقع،  در 
چه سطحی هستيد، می توانيد با يك برنامه ريزی خوب و 
مطالعه پيوسته، نتيجه خوبی بگيريد؛ پس نااميد نشويد 

و با قدم هايی استوار و عزمی راسخ، قدم در راه گذاريد.
     اولين كاری كه شما داوطلب عزيز بايد انجام دهيد اين 
است كه باور كنيد می توانيد در زمان باقی مانده، قدم های 
بلند و محکمی برای تغيير سرنوشت كنکور خود برداريد، 
و سپس با يك برنامه ريزی خوب، قدم در راه بگذاريد. بارها 
در اين مقاالت اشاره كرده ايم كه هيچ فردی نمی تواند 
مانند شما برايتان برنامه ريزی كند؛ چون اين شما هستيد 
كه با نقاط قوت و ضعف خود آشنايی داريد و می دانيد كه 
كدام درس را بيشتر و كدام درس را كمتر بايد بخوانيد؛ 
البته می توانيد از مشاوره و راهنمايی افراد باتجربه نيز بهره 
بگيريد. الزمه تنظيم چنين برنامه ای، اختصاص دادن يك 
تا دو ساعت وقت برای تشخيص و تعيين نقاط ضعف و 
اين سه ماه،  قوت خود است. آن وقت خواهيد ديد كه 
برای شما خواهد  و سازنده ای  زياد  بسيار  ارزش  چگونه 
را  ساعاتی  تعداد  مناسب،  برنامه ريزی  يك  برای  داشت. 
كه می توانيد در طی روز مطالعه كنيد، يادداشت كنيد. 
توجه داشته باشيد كه نه بيشتر از توان و نيروی خود و 
نه كمتر از آن را براي مطالعه و بازخواني دروس در نظر 
بگيريد؛ زيرا هر يك از اين موارد، به گونه ای به شما ضرر 
خواهد رساند. در گام بعدی بايد دروس را اولويت بندی 
كنيد. توجه داشته باشيد از آنجايی كه زمان زيادی نداريد 
تست زنی  و  مرور  به  نيز  را  خود  وقت  از  بخشی  بايد  و 
خود  آزمايشي  گروه  اصلی  درس های  دهيد،  اختصاص 
را كه تأثير مهم تری در آزمون سراسري دارند، به همراه 
در  يا  دروس  آن  در  شما  كه  توانايی  و  اطالعات  ميزان 
برخی از مباحث دروس ياد شده داريد، يادداشت كنيد و 
سپس با عنايت به زمان، برای يك يا دو درس اختصاصی 
با توجه به ضريب و اهميت يا برخی از مباحث همه دروس 

اختصاصی و يك يا چند درس عمومی برنامه ريزی كنيد. 
به عنوان يك راهکار منطقی، بهتر است دروس مهمی را 
كه در آنها ضعف بيشتری داريد در روزهای اول برنامه 
بگنجانيد تا نگرانی تان نسبت به درس های ديگر كاهش 

يابد. 
پس از برنامه ريزی، نوبت مطالعه است. بدون افکار مزاحم 
و نگرانی هايی كه ممکن است هر داوطلبی را آزار دهد، 
فقط مطالعه كنيد و اطمينان داشته باشيد كه می توانيد 
در زمان باقی مانده همراه با تالشی كه می كنيد نتيجه 
نسبی رضايت بخشی را كسب نماييد. شايد در روزهای 
شما  برای  حدی  تا  سياق  و  سبك  اين  با  مطالعه  اول، 
خسته كننده باشد، اما سعی كنيد كه ساعات خواب و 
بيداری خود را به مرور، و البته با سرعت مناسبی، تنظيم 
كنيد و خود را به شرايط موجود عادت دهيد. بدون شك، 
كم كم به مرحله ای می رسيد كه ساعات مطالعه دلخواه 
و اطمينان بخشی را خواهيد داشت؛ يعنی همان هدفی 

كه در نظر داريم.
    حتماً به اين نکته توجه كنيد كه بايد زمانی هر چند 
كوتاه را به مرور و تست زنی تمرينی و سرعتی اختصاص 
دهيد؛ زيرا بدون اين اقدامات نمی توانيد نتيجه خوبی از 
زحمات خود بگيرد. مرور به شما كمك می كند تا مطالبی 
 را كه فراموش كرده ايد دوباره به خاطر آوريد و تست زنی 
و  سراسري  آزمون  در  شركت  برای  را  شما  مهارت  نيز 
همچنين رفع اشکال افزايش خواهد داد. با توجه به اين 
نکات بايد تصميم بگيريد كه چه زمانی را برای اين منظور 
در نظر بگيريد. اين زمان نبايد كمتر از يك ماه باشد؛ البته 
اين موضوع به حجم مطالعه اوليه يا اطالعاتی كه قباًل در 
حافظه داشته ايد نيز مربوط می شود؛ به طور مثال، ممکن 
است كه داوطلبی، مدت ها قبل دروس زيست شناسی و 
ادبيات را خوب خوانده و فقط نياز به مرور و تست زنی 
آن دروس داشته باشد؛ در حالی كه مجبور است شيمی 
و دين و زندگی را از ابتدا مطالعه كند. اين داوطلب بايد 
مطالعه  زمان  از  بيشتر  را  زنی خود  تست  و  مرور  زمان 
اصلی در برنامه ريزی در نظر بگيرد؛ اما داوطلبی كه هيچ 
يك از مباحث زيست شناسی و شيمی، ادبيات و دين و 
زندگی را نمی داند، بايد زمان بيشتری را برای مطالعه و 

زمان كمتری را برای مرور و تست زنی در نظر بگيرد. 
برای آمادگی بيشتر به نکات زير نيز توجه كنيد:

وضع  می توانيد  اينکه  به  اعتقاد  و  خدا  به  توكل  با   -1
موجود را تغيير دهيد، قدم در راه بگذاريد.

2- به حرف های نااميد كننده دوستان و اطرافيان خود 
توجه نکنيد و فقط به هدفتان فکر كنيد.

3- ساعات خواب و بيداری خود را تنظيم كنيد. سعی 
كنيد كه صبح ها، ديرتر از ساعت شش از خواب بيدار 

نشويد و شب ها تا ساعت ده و نيم مطالعه كنيد.
برنامه  استراحت خود در  برای  را  4- زمان های كوتاهی 
باعث  پيوسته خواندن  زيرا  بگيرد؛  نظر  مطالعاتی تان در 
راه  ميانه  در  و  رود  تحليل  شما  انرژی  كه  شد  خواهد 

متوقف شويد.
5- با توجه به زمان كم باقي مانده تا آزمون سراسري، 

مباحث و دروس را به صورت گزينشی انتخاب كنيد. 
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از ابتدای سال 1398 و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال 1398، چهار نوبت 
آزمون آزمايشی جامع با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصيات و ويژگی های منحصر 

به فرد و مکمل يکديگر برگزار می شود.
نحوة زمان بندی آزمون ها به شرح جدول زیر است:

زمان و نحوه توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه و کارنامه:
کارت ورود به جلسه برای كليه داوطلبان سراسر كشور، از روز سه شنبه قبل از هر 
آزمون، منحصراً از طريق سايت اينترنتی شركت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی: 
www.sanjeshserv.ir توزيع می گردد و داوطلبان با مراجعه به سايت اينترنتی 

فوق الذكر نسبت به پرينت كارت ورود به جلسه خود اقدام می نمايند.
کارنامه نتایج هر نوبت از آزمون ها، در بعد از ظهر همان روز برگزاری هر آزمون، از 
طريق سايت اينترنتی شركت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. 
آزمايشی  آزمون های  كل  نمره  محاسبه  كه  می رساند  دانش آموزان  اطالع  به  ضمناً 
براساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور عمل خواهد شد. 
همچنين نمره آزمون دروس عمومی و اختصاصی، همانند آزمون سراسری و براساس 
نمره آزمون عمومی )با توجه به ضرايب( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با 

توجه به ضرايب( تقسيم بر مجموع كل ضرايب محاسبه می شود.
جدول شهریه آزمون ها )مبالغ به ریال(:

با توجه به جدول شهريه فوق و هزينه های ثبت نام مندرج در آن، اين امکان نيز فراهم 
گرديده است تا داوطلبان عزيز در صورت تمايل بتوانند آزمون های مرحله ای و جامع 

را به تعداد مورد نياز و دلخواه، انتخاب و ثبت نام نمايند.
است  بهتر  پلکانی،  تخفيف  از  بيشتر  استفاده  برای  داوطلبان،  كه  است  ذكر  شايان 
تعداد مراحل و نوبت های بيشتری از آزمون ها را خريداری نمايند تا ضمن برخورداری 
بهره مند شوند.  نيز  باالتری  از تخفيف  آزمايشی سنجِش پيش،  تعداد آزمون های  از 
از نظر هزينه پرداختی،  بديهی است كه مطلوب ترين حالت ثبت نام برای داوطلبان 
ثبت نام يکجا در سه نوبت آزمون جامع است كه در اين صورت، با احتساب تخفيف 
مجموعاً  و  ريال   390/000 آزمون حدوداً  هر  متوسط شهريه  ريالی،  ويژه 30/000 

1/170/000 ريال است.
الزم به يادآوري است كه در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوي 
دانش آموز، برنامه ثبت نام اينترنتی به طور خودكار، وجه قابل پرداخت را پس از كسر 

تخفيفات، محاسبه و ارائه می نمايد. 
نحوة ثبت نام:

پرداخت اینترنتی: داوطلبان عالقه مند به شركت در اين آزمون ها در سراسركشور 

سايت  به  مراجعه  و  شتاب  شبکه  عضو  بانکی  كارت های  از  استفاده  با  مي توانند 
 شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني:

 www.sanjeshserv.ir نسبت به ثبت نام در آنها اقدام و كد رهگيري را دريافت 
نمايند.

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

پرونده و كد پی گيری 16 رقمی را دريافت نمايد.
داوطلبان گرامی، پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن هر 
گونه سؤال در خصوص شرايط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ويژه 021-42966 
)صدای داوطلب( تماس حاصل نمايند. ساعات تماس: صبح 8:30 الی 12:30 و عصر 

13:30 الی 16:00.
ثبت نام گروهی از طریق مدارس: دبيرستان هايی كه مايل هستند براي سهولت 
ثبت نام، به صورت يکجا از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد از مطالعه 
دقيق دستورالعمل ثبت نام دبيرستان ها و مراكز آموزشی همکار، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال، مي توانند در ساعات: صبح 8:30 الی 12:30و عصر 13:30 الی 16:00 

با شماره تلفن هاي: 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمايند.
نکات مهم:

1- ثبت نام كليه نوبت ها و مراحل آزمون ها، از جمله آزمون هاي جامع، نيز در اين 
مرحله انجام مي شود و توصيه می شود كه به منظور برخورداری از حداكثر تخفيف در 

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

انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به  عمل آورند.
ثبت نام حضوری: ثبت نــام بــــرای كليـــه داوطلبــــان سراسر كشور، از طريق 
همچنين  می گردد.  نشانی:  www.sanjeshserv.ir انجام  به  اينتـــرنتی  سايت 
داوطلبان و مراکز آموزشی متقاضی آزمون های آزمايشی سنجش می توانند، در 
با مراجعه حضوری به دفتر مركزی شركت تعاونی خدمات آموزشی  صورت تمايل، 
به نشانی: تهران، پل كريم خان زند، خيابان ميرزای شيرازی، خيابان شهيد نژادكی، 
روبروی كالنتری 105 سنايی، پالک 30، تلفن: 88321455 نسبت به ثبت نام در 

اين آزمون ها در ساعات اداری اقدام نمايند .
راهنمای نحوه ثبت نام  اینترنتی 

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

طريق كارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به صورت اينترنتی امکان پذير است(.
گام دوم: تکميل فرم ثبت نام )در سايت ارائه شده است: لينك ثبت نام آزمون های 

آزمايشی سنجش ثبت نام جديد(.
گام سوم: دريافت كد پی گيری 16 رقمی ثبت نام.

 شرکت تعاوني خدمات آموزشي 

اطالعیه  شرکت تعاونی خدمات آموزشی دربارة :

آزمون هاي آزمایشي سنجِش پیش
 »ویژة فارغ التحصیالن پیش دانشگاهی«
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دوره بعد از عيد، دوره خيلي مهمي است؛ به اين دليل كه هر چه به زمان برگزاري 
آزمون سراسري نزديك تر مي شويم اهميت زماني كه در اختيار داريم، بيشتر 
مشخص مي شود. داوطلبان زيادی در سال های گذشته با يك برنامه ريزی اصولی 
موفق شدند تا از اين ايام به خوبی استفاده كرده و نتايج بسيار قابل مالحظه ای 
را كسب كنند. روی سخنمان با همه كسانی است كه قصد دارند پيشرفت تراز و 
رتبه داشته باشند. مطمئن باشيد كه با جديت و تالش و خوب درس خواندن در 
اين ايام، مي توانيد به اين هدف برسيد. گرچه همت و جديت، از مهم ترين عناصر 
پيشرفت شما در اين روزهای باقی مانده هستند، اما نکات و مسائل ديگری نيز 
وجود دارند كه توجه و پرداختن به آنها باعث می شود تا شما در همين روزهای 
باقی مانده، به موفقيتی درخور تالشتان دست يابيد. ما هر ساله با داوطلبان زيادی 
مواجه می شويم كه قبل از عيد دروسشان را به خوبی مطالعه نکرده ، اما با تالش 

فراوان و رعايت همين نکات توانسته اند به موفقيت برسند.

الف- توجه به برنامه ریزی و تعادل در آن
يکی از مهم ترين اقداماتی كه شما به عنوان داوطلب كنکور بايد هميشه به آن 
توجه داشته باشيد، اين است كه ببينيد آيا برنامه ريزی شما اصولی و درست 
است و با نيازها، اهداف و توانايی های شما مطابقت می كند يا نه. يك برنامه ريزی 
اصولی، می تواند تأثير بسيار زيادی بر موفقيت شما داشته باشد و يك برنامه ريزی 
نادرست و نامناسب می تواند باعث كندی و ضعف شما در پيمودن مراحل آمادگی 
براي كنکور شود. ما از همه شما دانش آموزان و داوطلبان گرامي آزمون سراسري 
خواهش مي كنيم كه به اين مقوله توجه ويژه اي داشته باشيد. تمام كساني كه در 
سه ماه آينده در مدرسه يا در رتبه كنکور پيشرفت مي كنند، كساني هستند كه 

دچار چند برنامگي نيستند و از برنامه اي كه چيده اند نيز خارج نمي شوند و دقيقاً 
بر اساس آن پيش می روند.

اگر شما جزو آن دسته از داوطلبانی هستيد كه برنامه ريزی مناسبی داريد و به 
خوبی و بدون هيچ مشکلی با آن پيش می رويد، برايتان آرزوی موفقيت می كنيم و 
از شما داوطلبان عزيزی هم كه تاكنون برنامه درستی نداشته ايد، خواهش می كنيم 
كه از همين االن برای سه ماه باقی مانده برنامه ريزی كنيد. برای انجام اين كار 
می توانيد از مشاوران يا داوطلبان موفق كمك بگيريد، اما فراموش نکنيد كه محور 
اصلی اين برنامه ريزی، خود شما هستيد و اين برنامه بايد طبق روحيات، توانايی ها 
و نيازهای شما چيده شود. قبل از هر چيز توجه داشته باشيد كه چه درس هايی را 
تا االن نخوانده يا كم خوانده ايد و در چه درس هايی ضعيف هستيد. به بودجه بندي 
سؤاالت كنکور نيز توجه كرده و سعی كنيد تا در اين وقت باقی مانده، درس های 
مهم تر و با اهميت تر را در برنامه خود بگنجانيد. در روزهاي مختلف هم درس ها 
را به طور متعادل بخوانيد و تمام اوقات يك روز را به خواندن يك درس اختصاص 
ندهيد؛ مثاًل دانش آموز گروه آزمايشي علوم تجربي نبايد از صبح فقط شروع به 
مطالعه درس زيست شناسي كند. توجه داشته باشيد كه بايد درس هاي محاسباتي 
را بين يك ساعت و نيم تا دو ساعت و درس هاي عمومي را در حدود يك ساعت 

مطالعه كنيد.

ب- تعادل در مطالعه دروس اختصاصی و عمومی
يکي از موضوعات بسيار مهم، ايجاد تعادل در مطالعه است. ما معموالً عادت هاي 
مختلفي داريم؛ مثاًل درس هايي را كه دوست داريم، بيشتر و درس هايي را كه به 
آنها عالقه نداريم، كمتر مي خوانيم. اين عادت، عادت غلطي است كه برخی از 

حفظ تعادل؛ ضامن پريوزی
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داوطلبان با آن دست به گريبانند. توجه داشته باشيد كه كنکور، مطالعه و امتحان 
عالقه مندی ها نيست، بلکه امتحانی از همه دروس است، و افراد موفق كسانی 
هستند كه علی رغم ميلشان، تعادلی در خواندن همه دروس ايجاد می كنند، و تا 
آنجايی كه برايشان مقدور است، همه دروس، حتی اگر امکان پذير باشد، برخی از 

بخش های هر درس را مطالعه می كنند. 
      يکي از عوامل موفقيت، ايجاد توازن و تعادل در مطالعه است، اين تعادل، 
اول با برنامه ريزي شخصي و در قالب ساعات مطالعه اي كه در هر درس دانش آموز 
براي خودش محاسبه مي كند، ايجاد مي شود و سپس ايجاد تعادل در مطالعه 
دروس عمومي و اختصاصی است كه راه موفقيت را هموار مي كند. در شيوه هاي 
مطالعه و رويکردي كه دانش آموزان براي افزايش بهره وري در مطالعه دارند، يکي 
از استراتژي هاي بسيار مهم، اين است كه دانش آموزان در ايام عيد و دوره بعد از 
آن، وقت بيشتري را برای مطالعه دروس متني و همچنين دروس عمومي در نظر 
بگيرند. خواندن دروس عمومي، به جهت اينکه زودبازده تر هستند، امکاني را فراهم 
مي كند تا در كنکور بتوانيد نتايج بهتري بگيريد و خود اين موضوع، مهم ترين 
دليل است براي اين نکته كه تأكيد مي كنيم در اين دوره به دروس عمومي توجه 
بيشتري داشته باشيد؛ البته درس هاي عمومي از نظر ماهيت و ساختار فّرار هستند 
و به همين دليل، الزم است كه در زمان باقي مانده تا كنکور، درس هاي عمومي 
را در مقايسه با قبل بيشتر بخوانيد تا بتوانيد با حضور ذهن بيشتري در آزمون 
سراسري حاضر شويد. هر چه به پايان سال تحصيلي و كنکور نزديك تر مي شويم 
سهم مطالعه  درس هاي متني، كه درس هاي عمومي نيز از جمله  آنهاست، در 
مقايسه با سال گذشته، افزايش مي يابد. دليل اين افزايش، امکان فراموشي بيشتر 
اين درس ها در مقايسه با درس هاي محاسباتي است؛ ضمناً اين درس  ها زودبازده تر 

هستند و با آنها مي شود راحت تر و سريع تر وضعيت درسي را بهبود بخشيد.
به مطالعه درس هاي  را  آغاز سال، هفتاد درصد زمانشان  داوطلبان در  معموالً 
اختصاصي و سی درصد را به دروس عمومي تخصيص مي دهند. بعد از عيد نيز، 
بخش بيشتر مطالعه را دروس اختصاصي تشکيل می دهد؛ با اين تفاوت كه در اين 
دوره، شما بايد در مقايسه با قبل از عيد، زمان بيشتری را برای دروس عمومی در 
نظر بگيريد. هر چه به كنکور بيشتر نزديك می شويم، با توجه به اينکه درس های 
حفظی و متنی بايد بيشتر مطالعه شوند، طبيعی است كه سهم زمان مطالعاتی 
آنها بيشتر می شود؛ البته دانش آموزان همواره در تمام مدت تحصيل بايد دروس 
اختصاصی را بيشتر از دروس عمومی مطالعه كنند؛ مثاًل بايد شصت درصد از 
زمان را به دروس اختصاصی و چهل درصد را به دروس عمومی اختصاص دهيد؛ 
نه اينکه فقط درس هاي اختصاصي را بخوانيد و بعد بگوييد: »درس هاي عمومي، 
آسان است؛ آخر سال، فقط عمومي مي خوانم.« كساني كه اين اشتباه را مرتکب 

مي شوند، نمي توانند در آن روزهاي آخر به نتيجه دلخواه برسند. 
اگر شما از جمله داوطلبانی هستيد كه از ابتدای سال با برنامه ريزی خوب و 
مناسبی به مطالعه ادامه داده ايد، االن هم می توانيد با خيالی آسوده به خوبی بين 
دروس عمومی و اختصاصی تعادل ايجاد كنيد، اما اگر جزو گروهی هستيد كه 
»كج دار و مريز« مطالعه كرده يا اصاًل مطالعه نداشته ايد، بايد سعی كنيد كه بين 
دروس عمومی و اختصاصی، دست به انتخاب بزنيد؛ اينکه: كدام دروس اختصاصی 
و عمومی مهم ترند؟ شما كدام يك از دروس را بيشتر بلديد يا در كدام ها ضعف 
داريد؟ در ميان فصول هر درس، كدام فصل ها بر حسب بودجه بندی سؤاالت 
كنکور مهم تر بوده و توانايی شما در اين فصل ها چقدر است و ... وقتی به سؤاالتی 
از اين قبيل پاسخ داديد، با توجه به وقتتان دست به انتخاب بزنيد؛ مثاًل به عنوان 
يك داوطلب گروه آزمايشي علوم تجربی، كه شيمی و زبان را تا حدودی مطالعه 
كرده است، از بين عمومی ها تمركز بيشتر خود را روی ادبيات و عربی، و در دروس 
اختصاصی، روی زيست شناسی و فيزيك بگذاريد و سپس وقت خود را به دو 
قسمت شصت درصد و چهل درصد تقسيم كرده و اين درس ها را مطالعه كنيد؛ 
البته اين مورد، يك مثال بود و همان گونه كه قباًل اشاره كرديم شما بايد با توجه 
به اطالعات و كاستی ها و وقت خود، به خوبی برنامه ريزی كنيد. بهترين كاري كه 

مي توانيد انجام دهيد اين است كه در درس هاي عمومي و اختصاصي، نقاط قوت 
آن را مشخص كرده و آنها را حفظ كنيد و نيز براي ساير درس هايتان هدف گذاري 

كنيد تا به تدريج آنها را به نقاط قوت خود تبديل نماييد.

پ- تعادل در مطالعه تشریحی و تستی
يکی ديگر از اقدامات مهمی كه دانش آموزان بايد در اين دوره )بعد از تعطيالت 
نوروز( حتماً به آن توجه داشته باشند، اين است كه بين مطالعه تستی و تشريحی 
تعادل برقرار كرده و به گونه ای پيش بروند كه افراط در يکی از آنها به ضرر كردن 
در ديگری منجر نشود. دانش آموزان وقتی مطالب را برای اولين بار می بينند بايد 
آنها را به صورت تشريحی كار كنند و بيش از هشتاد درصد وقت خود را صرف 
مطالعه دروس تشريحی كنند و تقريباً بيست درصد از وقت خود را به تست 
اختصاص دهند. اين موضوع بعد از عيد تا حد زيادی تغيير می كند؛ زيرا در اين 
هنگام، بيشتر داوطلبان، مباحث درسی را حداقل يك بار خوانده و در حال مرور آن 
مباحث هستند و از اين زمان بايد سهم مطالعه تستی را به مرور افزايش دهند. هر 
چقدر به زمان برگزاري آزمون سراسري نزديك تر مي شويم، سهم تستی كار كردن 
دانش آموزان بيشتر خواهد شد، معموالً در دو ماه آخر، داوطلبان بايد هشتاد درصد 
برای دروس به منظور تست زدن و بيست درصد برای دروس به منظور مطالعۀ 
تشريحی وقت بگذارند؛ البته اين موضوع درباره داوطلبانی كه تا االن به خوبی 
مطالعه نکرده يا اصاًل مطالعه نداشته اند، صدق نمی كند. اين گروه از داوطلبان بايد 
وضعيت خود را بررسي كنند و ببينند تا چه زمانی می توانند به مطالعه تشريحی 
ادامه دهند؛ در واقع بايد مطالعه تشريحی تا آنجايی ادامه پيدا كند كه مرور خالصه 
مطالب و تست زنی امکان پذير باشد؛ چون اگر هر يك از اين موارد حذف شود، 
به مطالعه شما آسيب می خورد و شما نمی توانيد آن طور كه بايد از مطالعه خود 
نتيجه بگيريد. با توجه به اينکه مرحله مرور و تست زنی برای تثبيت مطالب در 
ذهن شما و نيز سنجش خودتان الزم است، اگر تازه می خواهيد مبادرت به درس 
خواندن نماييد، باز هم حتماً زمان مناسبی را، بسته به حجم مطالعاتی و اطالعات 
خود، برای مرور و تست زنی در نظر بگيريد. در چنين شرايطی، تا حدودي بحث 
گزيده خواني مطرح مي شود؛ يعنی مي توانيد مباحثي از كتاب ها را حذف كنيد؛ به 
طوری كه اگر در برخي از مباحث احساس مي كنيد كه به آنها تسلّط كافي نداريد 
يا احساس مي كنيد كه برخي از مباحث در مقايسه با برخي ديگر از آنها از اهميت 

كمتري برخوردارند، بتوانيد اقدام به حذف آن مباحث كنيد.
سومين تعادل، تعادلی است كه بين دروس پايه و دروس سال آخر بايد ايجاد شود. 
اگر دانش آموزان اولويت را به برنامه درسی در مدرسه بدهند، بايد درس های پايه 
را هم در كنارش مطالعه كنند؛ اما مهم اين است كه ما به همه درس ها و همه 

مباحث به طور هم زمان توجه كنيم.

ت- تعادل بين دروس پایه و دروس سال آخر 
تعادل ميان دروس پايه و دروس سال آخر، بسيار مهم است. از آنجايي كه بيش 
از پنجاه درصد سؤاالت كنکور مربوط به دروس دوره هاي تحصيلي دهم و يازدهم 
است، ممکن است اين نگرانی برای برخی از دانش آموزان به وجود آيد كه چگونه 
می توانند در اين زمان باقی مانده، بين دروس پايه و سال آخر و مطالعه يا مرور 
و تست زنی تعادل برقرار كنند. تعادل ميان دروس پايه و سال آخر، برای همه 
داوطلبان الزم است: چه كسانی كه تا االن مطالعه خوبی داشته و چه كسانی كه 
نتوانسته اند به خوبی مطالعه كنند. فارغ از نگرانی، چيزي كه شما به آن نياز داريد، 
درايت و هوشياري در انتخاب يك برنامه  حساب شده است. اگرچه شما فرصت 
زيادي نداريد، اما شما داوطلبان عزيز با اولويت بندی می توانيد به خوبی كارها 
را پيش ببريد. حفظ موقعيت و تسلّط بيشتر در درس هايي كه جزو نقاط قوت 
شماست، بايد در اولويت قرار گيرد و بعداً اگر وقت اضافه آورديد به سراغ درس هاي 

ديگر برويد.
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